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АНОТАЦІЯ 

 

Мороз Т.П. Правове регулювання професійної підготовки державних 

службовців. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

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

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства 

освіти і науки України. – Київ, 2018. 

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню правового 

регулювання професійної підготовки державних службовців. У роботі 

досліджено поняття та ознаки правового регулювання професійної 

підготовки державних службовців.  

Встановлено, що професійна підготовка – це процес отримання усієї 

сукупності спеціальних знань, необхідних для виконання суспільно значимих 

професійних обов’язків, що обумовлені потребами такого суспільства та є 

важливими для нього в умовах сьогодення, а також в період найближчої 

перспективи. 

Основними причинами, що виступають перешкодами на шляху 

якісного формування та розвитку державного кадрового потенціалу і є 

рушійною силою для впровадження дієвих заходів з поліпшення 

незадовільного стану речей у сфері професійної підготовки державних 

службовців, визначено такі фактори: недовершеність механізму формування 

державного замовлення щодо підготовки фахівців державного управління; 

відсутність виваженої системи керування професійною орієнтацією молоді, 

об’єктивних принципів її навчання і відбору; відсутність діяльності щодо 

моніторингу потреб суспільства і держави у фахівцях державного управління 

із відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки; застосування в 

недостатній мірі наукових підходів, результатів наукових досліджень при 
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формуванні та реалізації державної кадрової політики; незначні темпи з 

імплементації сучасних технологій у галузі професійного розвитку. 

З’ясовано особливості становлення та розвитку державно-службових 

відносин. Проаналізовано сучасний стан правового регулювання професійної 

підготовки державних службовців. Досліджено структуру та зміст 

професійної підготовки державних службовців. Охарактеризовано суб’єктів 

правовідносин у сфері професійної підготовки державних службовців. 

Визначено основи механізму професійної підготовки державних службовців.  

Доведено, що професіоналізація державних службовців є процесом 

професійного розвитку, удосконалення професійних навичок, розвиток нових 

професійних компетенцій, необхідних для розв’язання нових або вже 

існуючих завдань у процесі здійснення професійної діяльності державних 

службовців у сфері державного управління. 

З’ясовано, що професіоналізм державного службовця – це здатність 

державного службовця до визначення найефективніших і найприйнятніших 

напрямів та способів реалізації поставлених перед ним державних завдань, 

що виникають у процесі здійснення професійної діяльності. До основних 

завдань, що висуваються суспільством до кожного державного службовця, 

віднесено вимоги стосовно постійного підвищення своєї політичної, 

правової, соціально-економічної, психологічної, управлінської компетенції, 

розширення знань щодо морально-етичних принципів управління. 

Визначено ознаки суб’єктів у сфері  професійної підготовки   

державних службовців, до яких належать наступні:  

1) усі суб’єкти складають систему правовідносин, але конкретна особа 

– державний службовець – є одночасно суб’єктом трудових й освітніх 

відносин;  

2) суб’єкти сфери професійної підготовки державних службовців 

виступають носіями зобов’язань, які виникають при настанні певних подій, – 

спрямування державного службовця на навчання;  
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3) суб’єкти у сфері професійної підготовки державних службовців 

знаходяться під впливом державного правового регулювання системи 

державного управління і трудового права;  

4) вони є суб’єктами трудових та адміністративних відносин;  

5) суб’єкти у сфері  професійної підготовки   державних службовців 

мають правосуб’єктність;  

6) суб’єктам сфери професійної підготовки  державних службовців 

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

стосовно підвищення кваліфікації державних службовців;  

7) суб’єктів підвищення кваліфікації державних службовців об’єднує 

спільна мета, яка полягає у забезпеченні обов’язку державного службовця 

підвищити кваліфікацію.  

Розглянуто вплив правових та організаційних заходів на ефективність 

професійної підготовки державних службовців. Виділено напрями 

оптимізації правового регулювання професійної підготовки державних 

службовців. 

Визначено права й обов’язки державного службовця в процесі 

професійної підготовки, а саме: 1) розірвання трудових відносин за статтею 

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

звільнення трудової книжки з відповідним записом, ознайомлення під розпис 

з наказом на звільнення або із наказом про відрядження на професійну 

підготовку; 3) отримання виплати при звільненні або компенсації на 

відрядження, на проїзд до міста навчання, добових; 4) вимагання фінансових 

виплат у випадку порушення роботодавцем гарантії на їх надання; 

відпрацювання на державний службі терміну, визначеного у договорі; 

5) відшкодування в окремих випадках вартості навчання. 

Обов’язки роботодавця державного службовця щодо професійної 

підготовки державного службовця такі: 1) оформити розірвання трудових 

відносин за статтею 38 КЗпП у випадку вступу на денну форму навчання або 
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службове відрядження державного службовця; 2) провести фінансові 

розрахунки із державним  службовцем,  надати в повному обсязі виплати при 

звільненні або компенсації на відрядження, на проїзд до міста навчання, 

добові; 3) формувати державне замовлення на підвищення кваліфікації 

державних службовців; 4) враховувати відрядження на підвищення 

кваліфікації в кошторисі бюджетного закладу; 5) враховувати факт 

підвищення кваліфікації державних службовців при формуванні кадрового 

резерву; 6) здійснювати локальне регулювання. 

Складовими організаційно-правових заходів, що впливають на 

професійну підготовку державних службовців, названо наступні: 

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

адміністративних відносин та принципів організації професійної підготовки 

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

забезпечує поліпшення кадрового складу та кадрового резерву державної 

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

оцінки професійної діяльності державних службовців; 5) єдність державних 

гарантій щодо фінансового забезпечення  процесу професійної підготовки 

державних службовців; 6) матеріальна винагорода; 7) просування по службі у 

випадку отримання позитивної оцінки професійної діяльності державних 

службовців, яка неможлива без якісної освіти, вдосконалення професійного 

рівня і систематичного підвищення кваліфікації.   

Аргументовано, що організаційно-правові чинники, які впливають на 

розвиток професійної підготовки державних службовців, являють собою 

сукупність законодавчих концепцій і практичних прийомів, які в тісному 

поєднанні спрямовані на всі аспекти процесу проходження професійної 

підготовки державних службовців і фактично є комплексом: а) зовнішніх 

чинників –  умов, правових обмежень, що здійснюють вплив на проходження 

професійної підготовки на державному рівні; б)  внутрішніх чинників – 

факторів, які застосовуються в кожному конкретному державному органі. 
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ANNOTATION 

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

qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

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

12.00.05 – labour law; social security law.– Volodymyr Dahl East Ukrainian 

National University – Taras Shevchenko National University of Kiev of the 

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

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

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

regulation of vocational training of civil servants are investigated. 

It has been established that professional training is a process of obtaining the 

whole set of special knowledge necessary for the ability to perform socially 

important professional duties, which are conditioned by the needs of such a 

society, and are significant for him in the present, as well as in the near future. 

The following factors have been identified as the main reasons behind the 

obstacles to the qualitative formation and development of the state human 

resources and the implementation of effective measures to improve the 

unsatisfactory state of things in the field of vocational training of civil servants: the 

imperfection of the mechanism for forming a state order for the training of 

specialists in public administration; lack of a well-balanced system of management 

of professional orientation of youth, objective principles of its training and 

selection; lack of activities to monitor the needs of society and the state in the 

public administration with the corresponding educational qualification level of 

training; inadequate application of scientific approaches, results of scientific 

research in the formation and implementation of state personnel policy; 

insignificant pace with the implementation of modern technology in the field of 

professional development. 

The peculiarities of formation and development of state-service relations are 

revealed. The current state of legal regulation of vocational training of civil 
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servants is analyzed. The structure and content of vocational training of civil 

servants is explored. The subjects of legal relations in the field of vocational 

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

training of civil servants is determined. 

It is proved that the professionalization of civil servants is a process of 

professional development, improvement of professional skills, development of new 

professional competences for the possibility of solving new or existing problems in 

the process of carrying out professional activities of civil servants in the field of 

public administration. 

It was found out that the professionalism of a civil servant is the ability of a 

civil servant to determine the most effective and most appropriate directions and 

ways of realizing the state tasks that are set before him, arising in the course of 

professional activity. The main tasks assigned by the society to each civil servant 

include requirements for the constant increase of their political, legal, socio-

economic, psychological, managerial competences, expansion of knowledge of 

moral and ethical principles of management. 

Identified signs of subjects in the field of training civil servants: 

1) all subjects form a system of legal relations, but the concrete person - the 

civil servant is simultaneously the subject of labor and educational relations; 

2) subjects of the field of vocational training of civil servants are carriers of 

obligations that arise in the event of certain events - the direction of the civil 

servant to study; 

3) subjects in the field of vocational training of civil servants are under the 

influence of state legal regulation of the system of public administration and labor 

law; 

4) are subjects of labor and administrative relations; 

5) subjects in the field of training civil servants have a legal personality; 

6) the subjects of the field of professional training of civil servants are 

inherent in the mandatory principle, which is based on their duty to implement 
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conditions for the improvement of qualifications of civil servants; 

7) subjects of training civil servants combine the common goal, which is to 

ensure the duty of a civil servant to improve his qualifications. 

The influence of legal and organizational measures on the effectiveness of 

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

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

Rights and duties of a civil servant, in the process of training: 1) termination 

of employment relationships under Article 38 of the Labor Code in case of entering 

the full-time form of training; 2) to receive a work book on the day of dismissal 

with the corresponding record, to get acquainted with the painting with an order for 

release, or to get acquainted with the order on business trip for training; 3) to 

receive payments in case of dismissal or compensation for travel, travel to the city 

of study, per diem; 4) to demand financial payments in case of violation by the 

employer of the guarantee for their payment; to work for the civil service term 

defined in the contract; 5) to reimburse in some cases the cost of training. 

Responsibilities of the employer of a civil servant regarding the training of a 

civil servant: 1) arrange termination of labor relations under Article 38 of the 

Labor Code in case of admission to full-time study form or official duty trip of a 

civil servant; 2) carry out financial calculations with a civil servant, provide full 

payment in the event of dismissal or compensation for travel, travel to the city of 

study, per diem; 3) to formulate a state order for the training of civil servants; 4) 

take into account trips for advanced training in the budget of a budget institution; 

5) take into account the fact of raising the level of qualification of civil servants in 

the formation of a personnel reserve; 6) local regulation. 

The following are the components of organizational and legal measures that 

influence the training of civil servants: 1) the legal and regulatory framework, 

formed in accordance with labor and administrative relations and the principles of 

the organization of vocational training of civil servants; 2) personnel policy of the 

executive body, which provides for improvement of staffing and staffing of the 
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civil service; 3) the procedure for the training of civil servants; 4) forms of 

evaluation of professional activities of civil servants; 5) the unity of state 

guarantees regarding the financial support of the process of vocational training of 

civil servants; material remuneration; career advancement in the case of a positive 

evaluation of professional activity of civil servants, which is impossible without 

qualitative education and professional development, and systematic qualification 

improvement. 

Argumented that the organizational and legal factors that influence the 

development of training civil servants represent a set of legal concepts and 

practical techniques that together aimed at all aspects of the process of passing the 

training of civil servants, and is actually a complex of: a) external factors - 

conditions legal constraints that have an impact on vocational training at the state 

level; b) internal factors - factors that are applied in each particular state body. 

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

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

 

Актуальність теми. Шлях України до побудови розвинутої правової, 

демократичної та соціальної держави, що включає в себе можливість 

реалізації громадянами своїх конституційних прав і свобод, неможливо 

пройти без ефективного функціонування інституту державної служби. 

Ефективність професійної діяльності державних службовців багато в чому 

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

виникає проблема системного аналізу правового регулювання професійної 

підготовки державних службовців, визначення місця професійної підготовки 

державних службовців у нормах трудового права. 

Нині в Україні законодавче регулювання професійної підготовки 

державних службовців перебуває на стадії формування і розвитку, 

відбуваються радикальні зміни державного управління в цілому, в ході яких 

триває пошук найбільш оптимальної моделі розвитку професійної підготовки 

державних службовців. Оцінка професійної службової діяльності державних 

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

заклад надав послуги з навчання, професійної підготовки державному 

службовцю. Сучасні методи планування професійної підготовки державних 

службовців не набули широкого поширення, а передбачені законодавством 

механізми стимулювання державних службовців до отримання професійної 

підготовки не реалізуються повною мірою, що негативно впливає на 

мотивацію державних службовців. Якість професійного навчання державних 

службовців у недостатній мірі відповідає потребам розвитку державної 

служби. Існуюча модель правового регулювання професійної підготовки 

державних службовців має ряд проблем, які обумовлюють необхідність 

комплексного аналізу проблем правового регулювання професійної 

підготовки державних службовців в аспекті трудового права. 

Незважаючи на актуальність та важливість проблеми правового 
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регулювання професійної підготовки державних службовців, комплексного 

науково-теоретичного дослідження означених проблем у науці трудового 

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

досліджували окремі проблеми професійної підготовки державних 

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

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

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

О.М. Дуюнова, В.В. Жернаков, П.І. Жигалкін, Д.В. Журавльов, Т.А. 

Занфірова, С.О. Іванов, М.І. Іншин, С.С. Карінський, Г.А. Капліна, 

А.С. Колотік, О.Л. Кучма, Н.О. Мельничук, В.В. Лазор, Ю.П. Орловський, 

А.Ю. Пашерстник, П.Д. Пилипенко, С.М. Прилипко, В.І. Прокопенко, 

О.І. Процевський, М.М. Пурей, О.В. Пушкіна, Г.О. Рогальова, В.К. 

Самігулін, В.М. Толкунова, К.Л. Томашевський, О.В. Тищенко, Н.М. 

Хуторян, Г.І. Чанишева, С.М. Черноус, В.І. Щербина, О.М. Ярошенко та 

інші. З огляду на вищезазначене слід зауважити, що в сучасних умовах 

назріла гостра потреба здійснення комплексного науково-теоретичного 

дослідження правового регулювання професійної підготовки державних 

службовців, розробки конструктивних пропозицій та рекомендацій 

удосконалення трудового законодавства в означеній сфері. 

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

Дисертація виконана на кафедрі правознавства Східноукраїнського 

національного університету імені Володимира Даля згідно з кафедральними 

темами: «Актуальні проблеми права щодо інтеграції України до міжнародних 

стандартів», «Проблеми розвитку вітчизняного законодавства та 

імплементації в Україні норм міжнародного та європейського права». 

Дисертаційне дослідження спрямоване на виконання Стратегії сталого 

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

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

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

від 3 березня 2016 року. 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження 

полягає в тому, щоб на підставі чинного законодавства України визначити 

особливості правового регулювання професійної підготовки державних 

службовців. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні 

завдання: 

– визначити поняття та ознаки правового регулювання професійної 

підготовки державних службовців; 

– з’ясувати специфіку генезису державно-службових відносин; 

– охарактеризувати сучасний стан правового регулювання професійної 

підготовки державних службовців; 

– проаналізувати структуру і зміст професійної підготовки державних 

службовців; 

– дослідити та визначити суб’єктів правовідносин у сфері професійної 

підготовки державних службовців; 

– проаналізувати основи механізму правового регулювання 

професійної підготовки державних службовців; 

– розробити пропозиції щодо удосконалення правового регулювання 

професійної підготовки державних службовців. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини у сфері правового 

регулювання професійної підготовки державних службовців. 

Предметом дослідження є правове регулювання професійної 

підготовки державних службовців. 

Методи наукового дослідження. Методологічною основою 

дисертації виступає сукупність методів і прийомів наукового пізнання, 

застосування яких дало можливість дослідити проблеми в єдності їх 

соціального змісту і юридичної форми, здійснити системний аналіз 

правового регулювання професійної підготовки державних службовців. За 
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допомогою логіко-семантичного методу поглиблено понятійний апарат, 

надано характеристику поняття, значення та ролі правового регулювання 

професійної підготовки державних службовців (підрозділи 1.1–1.3, 2.1). За 

допомогою порівняльно-правового методу досліджено особливості 

механізму правового регулювання професійної підготовки державних 

службовців (підрозділи 3.1–3.2). Метод групування та системно-

структурний метод застосовано для дослідження структури та змісту 

професійної підготовки державних службовців, а також суб’єктів 

правовідносин у сфері професійної підготовки державних службовців 

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

використовувалися для визначення напрямів удосконалення правового 

регулювання професійної підготовки державних службовців (підрозділи 

3.2–3.3). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що під час 

наукового дослідження всебічно та комплексно розглянуто особливості 

правового регулювання професійної підготовки державних службовців, 

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

уперше: 

– сформульовано поняття «механізм правового регулювання 

професійної підготовки державних службовців» як комплекс 

взаємоузгоджених заходів, правових форм і засобів (нормативних, 

процесуальних, інституційних), що спрямовані на досягнення мети 

професійної підготовки державних службовців, за допомогою яких держава, 

в особі її органів та посадових осіб, здійснює юридичний вплив на 

правовідносини професійної підготовки державних службовців шляхом 

створення умов і реалізації гарантій державного службовця на професійну 

підготовку; 

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

розвиток професійної підготовки державних службовців, представляють 
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сукупність законодавчих концепцій і практичних прийомів, які спрямовані 

на всі аспекти процесу проходження професійної підготовки державних 

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

правових обмежень, які здійснюють вплив на проходження професійної 

підготовки на державному рівні; 2) внутрішніх чинників – факторів, які 

застосовуються в кожному конкретному державному органі; 

– визначено перелік умов ефективності механізму правового 

регулювання професійної підготовки державних службовців, якими названо 

такі: механізм повинен включати в себе всі необхідні елементи власної 

конструкції, здатні функціонально визначати його якісну роботу; елементи 

механізму правового регулювання професійної підготовки державних 

службовців мають відповідати елементам, які входять до складу інших 

галузевих (міжгалузевих) механізмів правового регулювання, що забезпечує 

стабільність роботи всієї правової системи; правові засоби повинні 

ефективно поєднуватися із спеціальними правовими засобами регулювання 

правовідносин у сфері професійної підготовки державних службовців; 

– науково обґрунтовано, що організаційно-правові фактори, які 

здійснюють вплив на професійну підготовку державних службовців, містять 

наступні елементи: 1) нормативно-правову базу, сформовану відповідно до 

трудових й адміністративних відносин та принципів організації професійної 

підготовки державних службовців; 2) кадрову політику органу виконавчої 

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

оцінки професійної діяльності державних службовців; 5) єдність державних 

гарантій щодо фінансового забезпечення процесу професійної підготовки 

державних службовців; 

удосконалено: 

– дефініцію поняття «правове регулювання професійної підготовки 

державних службовців», яке слід розуміти як здійснюваний у межах 

суспільства і держави за допомогою норм права вплив на процес отримання 
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спеціальних знань, необхідних для виконання суспільно значимих 

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

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

заробітну плату за рахунок державних коштів; 

– визначення поняття «професійна підготовка державних службовців» 

як складову частину процесу професійного навчання, яка характеризується 

систематичним отриманням знань та навичок за необхідними для виконання 

державної діяльності напрямками, повноцінне отримання яких дає 

можливість визначити найефективніші і найприйнятніші напрямки та 

способи реалізації поставлених перед державними службовцями завдань; 

– аналіз сутності основних ознак механізму правового регулювання 

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

сукупність правових норм, які охоплюють мету професійної підготовки 

державних службовців і функції відповідних інститутів, що регулюються 

нормативно-правовими актами України; 2) впорядкованість елементів і 

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

службовців, яка ґрунтується на обов’язку державних службовців 

підвищувати професійний рівень, а також гарантіях держави щодо 

забезпечення робочого місця і фінансового забезпечення; 

– деталізацію змісту ознак державної служби, які свідчать про її 

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

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

платність, що передбачає виплату роботодавцем заробітної плати в повному 

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

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

службовцями ґрунтуються на загальних принципах трудового права, а саме:  

а)  вільне  розпорядження своїми здібностями до праці, обрання професії й 

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

необґрунтованої відмови у прийнятті на державну службу; г) недопустимість 
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обмежень прав і встановлення переваг тощо; 

дістали подальшого розвитку: 

– структура механізму правового регулювання професійної підготовки 

державних службовців, яка включає наступні елементи: 1) правові норми, що 

закріплюють правомочності державного службовця як працівника, права та 

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

державних органів, які регулюють і здійснюють професійну підготовку 

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

державного службовця, що складаються з контрольних, наглядових та інших 

заходів захисту; 

– характеристика врегульованих нормами права відносин між 

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

професійної підготовки державних службовців, а саме: відносини між 

державним органом і державним службовцем; відносини між органами 

державної влади та нижчестоящим державним органом; відносини між 

органами державної влади і Національним агентством України з питань 

державної служби; відносини між органами державної влади та навчальними 

установами; відносини в системі навчальних закладів, однією стороною яких 

є провідний навчальний заклад системи підготовки – Національна академія 

державного управління при Президентові України; відносини між 

навчальними закладами та державними службовцями (слухачами); 

– положення про те, що підвищення професійного рівня державних 

службовців, удосконалення професіоналізму у галузі державного управління 

є одним з основоположних чинників формування кадрового складу, в рамках 

якого у владу висуваються найбільш гідні, обдаровані та енергійні 

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

яких відрізняє високий професіоналізм та компетентність, здатні вирішувати 

різноманітні державні завдання, здійснювати соціальні функції держави; 

– пропозиції, спрямовані на удосконалення положень нормативно-
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правових актів, які регулюють питання правового регулювання 

професійної підготовки державних службовців. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

сформульовані у дослідженні висновки, узагальнення та пропозиції можуть 

бути використані: 

а) у науково-дослідній діяльності – для подальшого наукового 

опрацювання та розвитку проблеми правового регулювання професійної 

підготовки державних службовців; 

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

студентських дебатів з питань правового регулювання професійної 

підготовки державних службовців; 

в) у нормотворчій діяльності – в процесі розробки законодавчих та 

підзаконних актів України, що буде сприяти удосконаленню професійної 

підготовки державних службовців; 

г) у практичній діяльності – під час використання конкретних 

рекомендацій, пропозицій щодо професійної підготовки державних 

службовців. 

Апробація результатів дослідження. Підсумки розробки проблеми в 

цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення і висновки доповідалися 

дисертантом на засіданнях кафедри трудового права та права соціального 

забезпечення, а також були оприлюднені на всеукраїнських та 

міжнародних конференціях: «Теорія і практика розвитку правових 

інститутів» (м. Київ, 10–11 березня 2016 року), «Актуальні проблеми 

реформування системи законодавства України» (м. Запоріжжя, 27–28 січня 

2017 року), «Пріоритетні напрямки розвитку правової системи України» 

(м. Львів, 27–28 січня 2017 року). 

Публікації. Основні результати дисертації, висновки та пропозиції 

знайшли відображення в п’ятьох статтях, опублікованих у наукових 

фахових виданнях України, одній статті – у науковому виданні іншої 
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держави, а також у трьох тезах доповідей і повідомлень на науково-

практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із анотації, 

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

списку використаних джерел, додатку. Загальний обсяг дисертації становить 

200 сторінок. Список використаних джерел складається із 277 найменувань і 

займає 24 сторінки. 

.



 

 

13 

 

РОЗДІЛ 1 

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ДЕРЖАВНИХ 

СЛУЖБОВЦІВ 

 

1.1 Поняття та ознаки правового регулювання професійної 

підготовки державних службовців 

 

Шлях України до побудови розвинутої правової, демократичної та 

соціальної держави, що включає в себе можливість реалізації громадянами 

своїх конституційних прав і свобод, неможливо пройти без ефективного 

функціонування інституту державної служби. Саме завдяки діяльності 

інституту державної служби забезпечується виконання механізмів 

державного управління в суспільстві. Слід зазначити, що за часів входження 

України до колишнього СРСР поняття державної служби взагалі не 

існувало. Основним керуючим органом, якому підпорядковувався весь 

апарат державного управління, була Комуністична партія СРСР. У зв’язку з 

цим діяльність державних службовців не підпорядковувалась нормативно-

правовим приписам законодавства, а скеровувалась на підставі відповідних 

наказів та постанов керівних партійних органів. Така ситуація з правовим 

регулюванням механізму державного управління неодмінно призвела до 

певної її екстраполяції на стан розвитку державної служби в наш час, 

оскільки нинішній стан інституту державної служби не зазнав значних змін 

від часів колишнього СРСР. Відсутність досвіду правового регулювання 

діяльності державної служби спричинила значні недоліки у процесі 

розвитку цього інституту, що виявилися особливо помітними під час 

формування спеціального законодавства. 

В Україні професійна підготовка державних службовців є одним із 

пріоритетних напрямів удосконалення системи державного управління. 
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Беззаперечним є той факт, що державна служба виступає одним із 

найважливіших інститутів державної влади в наш час. Виключно ефективне 

дієве та прозоре публічне управління повинно стати ключовим фактором у 

досягненні визначених ООН основних Цілей розвитку тисячоліття [1]. 

Державна служба виступає невід’ємною сполучною складовою між 

людиною та державою в особі усієї сукупності органів державної влади. 

Саме тому розуміння основних принципів її функціонування, а також 

механізмів залучення до роботи на державну службу осіб, що мають 

відповідні кваліфікаційні знання та володіють ними на високому рівні, є 

дуже актуальним на сьогодні. Отже, від рівня професіоналізму державних 

службовців як найважливішої структурної одиниці механізму державного 

управління залежить якість та розвиток державного управління. На 

державних службовців покладається відповідальність за планування 

напрямів та практичну реалізацію реформ державного управління, що 

безпосередньо пов’язане із необхідністю зімни принципів та філософії 

державної служби [2, с. 111]. Правильна та ефективна кадрова державна 

політика, на нашу думку, виступає фактором стрімкого розвитку інституту 

державної служби. За цих умов постає необхідність підвищення ролі 

моральності та етичності в професійному складі державної служби, творення 

позитивного образу державних службовців, забезпечення державою 

необхідних умов і відповідних гарантій для можливості повної реалізації 

кожним працівником державної служби особистих вмінь та навичок. 

Важливість цього питання пояснюється перш за все тим, що  на 

сьогоднішній день характерною рисою більшості країн з високим рівнем 

економіки є перехід від екстенсивного використання державних 

службовців з низьким рівнем підготовки до інтенсивного використання 

висококваліфікованих державних службовців, значно гнучкіших у сфері 

прийняття рішень та в процесі адаптації до нових технологій управління. 

Саме тому головним завданням української держави є забезпечення 
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реалізації вищевказаних умов ефективного функціонування та розвитку 

інституту державної служби. 

Питання правового регулювання професійної підготовки державних 

службовців розглядали у своїх працях такі вчені: А.С. Василів, А.С. Головін, 

О.С. Даценко, М.І. Іншин, В.М. Летюха, О.В. Пушкіна, С.М. Чивстов, І.М. 

Шопіна, Г.В. Щекін та інші. Незважаючи на доробки зазначених авторів, 

зазначимо, що багато аспектів стосовно правового регулювання професійної 

підготовки державних службовців, удосконалення діяльності інституту 

державної служби, механізму підготовки кадрів для органів державної 

служби залишаються недостатньо розробленими та потребують подальшого 

вивчення та удосконалення. 

Правове регулювання – це результативний, нормативно-організаційний 

вплив на суспільні відносини спеціальної системи правових засобів – норм 

права [3, с. 48]. При цьому вибір засобів залежить від того, на які відносини 

вони безпосередньо впливають та яким саме чином відбувається їх 

врегулювання. На думку О.Ф. Скакун, правове регулювання слід розуміти як 

здійснюване державою за допомогою права і сукупності правових засобів 

певне упорядкування суспільних відносин, їхнє юридичне визначення, 

охорона і розвиток. А.М. Шульга визначає правове регулювання як 

державно-владний вплив на суспільні відносини за допомогою всієї наявної 

сукупності юридичних засобів [4, с. 244]. Як зазначають О.В. Зайчук та  

Н.М. Оніщенко, правове регулювання – це певний процес, що зумовлений 

рівнем зрілості та стійкості суспільних відносин, соціальної структури 

суспільства, стану економічного розвитку суспільства, а також загальним 

рівнем правової культури населення [5, с. 154]. У правовій доктрині чимало 

схожих позицій [6, с. 342; 7, с. 264; 8, с. 257; 9, с. 7; 10, с. 43]. Таким чином, 

домінуючою є позиція, що правове регулювання – це специфічний процес 

упорядкування певних суспільних відносин правовими нормами, який 

здійснюється безпосередньо державою.  
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Визначення правого регулювання як діяльності розкрито у роботах 

Ф.Н. Фаткулліна, який 1980 року висловив думку, що правове регулювання – 

це діяльність держави, її органів і посадових осіб, а також уповноважених на 

те громадських організацій [11, с. 57]. Цей підхід зустрічається і в сучасних 

дослідженнях. Так, на думку С.М. Чистова, правове регулювання – це 

діяльність держави щодо встановлення обов’язкових для виконання 

юридичних норм (правил) поведінки суб’єктів права [12, с. 36]. В.М. Сирих 

наголошує, що правове регулювання – це діяльність держави і суспільства, 

що здійснюється в процесі підготовки й прийняття норм права, їх реалізації в 

конкретних відносинах та застосування державного примусу до 

правопорушників з метою досягнення стабільного правопорядку в 

суспільстві [13, с. 148].  

Суспільні відносини в різноманітних сферах людської діяльності  

набувають певної юридичної характеристики, яка вимагає від держави не 

тільки законодавчо визначеної форми, а й належним чином сформованої 

правової характеристики. Виходячи з цього, зазначимо, що юридичні знання 

про головні особливості права, відповідного правового регулювання 

суспільних відносин, що можуть бути досягнуті на підставі правознавчої 

науки, дозволяють більш свідомо і точно розібратися у соціальних процесах, 

які піддаються юридичному впливу з боку держави і вимагають свого 

юридичного оформлення з одночасним наповненням його правовим змістом 

[4, с. 14]. Саме тому дуже важливо підходити до характеристики певних 

суспільних відносин системно, розглядаючи кожен аспект як окремо, так і в 

сукупності з іншими елементами, що складають такі відносини. 

Суспільні правовідносини у сфері підготовки державних 

службовців виступають одним з основних напрямів регулятивного впливу 

науки трудового права. Об’єкт правового регулювання підготовки 

державних службовців має відповідати існуючій схемі регулювання 

відносин у сфері управління державною службою. При цьому механізм 
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такого правового регулювання як підґрунтя має містити діючу систему 

правових норм, а також мати можливість внесення в таку систему 

правових норм змін, щоб вона забезпечувала можливість , ефективність і 

надійність професійної підготовки державних службовців. У даному 

випадку основний зміст вищевказаних завдань зводиться до того, щоб усі 

нововведення в сфері правового регулювання професійної підготовки 

державних службовців гармонійно співставлялися з уже наявними 

положеннями. Важливо відмітити, що такі нові правові норми мають точно 

та змістовно відображати наявні суспільні відносини, а також виступати 

досконалими з погляду юридичної техніки їх застосування. Прийняття  ж 

недосконалого нормативного акта, в якому виявляється неузгодженість з 

економічними та іншими соціальними потребами або наявні недоліки 

юридичного оформлення, викликає колізії в правозастосовному процесі, веде 

до порушення законності, суб’єктивних прав та інтересів учасників 

службово-трудових відносин [14, с.25]. 

Поняття «підготовка» як процес, що призводить до готовності, 

визначається у Великому тлумачному словнику як сукупність знань, навичок, 

досвід, набутий у процесі навчання чи практичної діяльності [15, с. 952]. 

Кінцевим результатом вищевказаного процесу виступає готовність або 

підготовленість. На думку В.М. Данюк, професійна підготовка 

співробітників – це цілеспрямований процес, що пов’язаний з формуванням у 

працюючих певних професійних теоретичних знань, умінь та практичних 

навичок за допомогою спеціальних форм і методів, які є актуальними на 

сьогоднішній день чи можуть стати такими в майбутньому [16, с. 153]. За 

визначенням О.М. Лугової, підготовка до професії – це формування 

готовності до неї, результатом якої виступає готовність до праці, а також 

стала орієнтація на виконання трудових обов’язків [17, с. 67]. Це значить, що 

кінцевим результатом, до якого призводить процес професійної підготовки, є 

готовність до практичного застосування отриманих навичок – 
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безпосереднього виконання трудових обов’язків. 

Деякі науковці зазначають, що професійна підготовка – головний 

компонент професійної освіти. Така професійна підготовка включає в себе 

процес отримання усієї сукупності спеціальних знань (навички, уміння, 

досвід та норми поведінки), які забезпечують у подальшому можливість 

успішного виконання професійних обов’язків [18, с. 167]. На думку 

І.М. Забіяки, професійна підготовка – це процес, пов’язаний з оволодінням 

певним родом занять, для формування фахівця для однієї з галузей трудової 

діяльності [19, с. 381]. Щодо можливості системного дослідження поняття 

професійної підготовки, то звернімося до такої його важливої складової як 

мета. У тлумачних словниках дане поняття визначається як те, до чого хтось 

прагне, чого хоче досягти; заздалегідь намічене завдання [20, с. 315]. 

Відповідно до наукової літератури метою професійної підготовки виступає 

необхідність формування та розвитку професійних знань, необхідних для 

ефективної професійної діяльності [21, с. 148]. Як зазначає О.П. Єгоршин, 

мета професійної підготовки – це одержання певної професії або 

спеціальності тим чи іншим працівником. При цьому така мета обов’язково 

передбачає різні рівні професійної підготовки [22, с. 122]. Дуже цікавою, на 

нашу думку, є позиція І.М. Шопіної, яка визначає, що мета професійної 

підготовки формується ззовні системи освіти, обумовлена потребами 

суспільства та особистості і являє собою «замовлення» на підготовку 

спеціалістів. Професійна підготовка мусить відображати не тільки 

теперішній стан техніки, науки, виробництва, суспільних відносин, але й 

включати в себе перспективи їх подальшого розвитку, оскільки формування 

мети професійної підготовки має починатися з визначення вимог практичної 

діяльності та подальшої трансформації їх у педагогічні цілі [23, с. 148]. 

Досить неоднозначне визначення мети професійної підготовки 

міститься в чинних нормативно-правових актах. Як зазначається в Концепції 

професійної підготовки, перепідготовки та підвищення класифікації 
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незайнятого населення, головною метою професійної підготовки 

незайнятих громадян є сприяння у працевлаштуванні останнім шляхом 

отримання професії (спеціальності) або вдосконалення кваліфікації та 

підвищення за рахунок цього рівня їхньої конкурентоспроможності на ринку 

праці [24]. Відповідно до п. 1 Положення про систему підготовки, 

спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців, голів 

місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, 

посадових осіб місцевого самоврядування система професійної підготовки 

державних службовців створюється з метою задоволення потреби 

центральних та місцевих органів  виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, інших органів і організацій, на які поширюється дія Законів 

України «Про державну  службу», «Про місцеві державні адміністрації» та 

«Про  службу в органах місцевого самоврядування», у високопрофесійних та 

висококультурних   працівниках, здатних компетентно і відповідально 

виконувати  управлінські  функції, впроваджувати  новітні  соціальні 

технології, сприяти інноваційним процесам [25]. 

Аналіз вищенаведених наукових визначень, а також нормативно-

правових актів, у яких дається визначення поняття та мети професійної 

підготовки, дозволив нам сформувати власне трактування цього поняття. На 

нашу думку, професійна підготовка – це процес отримання усієї сукупності 

спеціальних знань, необхідних для можливості виконання суспільно 

значимих професійних обов’язків, що обумовлені потребами такого 

суспільства та є важливими для нього в умовах сьогодення, а також у період 

найближчої перспективи. 

Умовою якісної реалізації державними службовцями кола професійних 

повноважень та обов’язків є наявність у останніх певних навичок та знань, 

необхідних для ефективного виконання покладених державних функцій та 

завдань. Професіоналізм та компетентність державних службовців 

формуються за рахунок знань, здобутих, зокрема, у вищих навчальних 
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закладах, отриманого практичного досвіду, уміння поповнювати свої 

знання та бажання виконувати свої обов’язки якісно [26, с. 59-61]. Поняття 

«державна служба» вперше було визначено нині не чинним Законом України 

«Про державну службу» від 1993 року. Відповідно до ст. 1 вищевказаного 

Закону було встановлено, що державна служба в Україні – це професійна 

діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті щодо 

практичного виконання завдань і функцій держави та одержують заробітну 

плату за рахунок державних коштів [27].  

Закріплення цього поняття відбулося і в Основному Законі, коли 

набрала чинності Конституція України 1996 року.   В ч. 2 ст. 38 Конституції 

України передбачено, що громадяни України користуються рівним правом 

доступу до державної служби, а також до служби в органах місцевого 

самоврядування [28]. На жаль, в Законі України «Про державну службу» як 

спеціальному нормативно-правовому документі, що регулює діяльність 

інституту державної служби в Україні, не міститься визначення поняття 

державних службовців, що, на нашу думку, є його безумовним недоліком. 

При цьому законодавець пропонує опосередкований підхід до визначення 

даного поняття. Тобто, йдучи від зворотного, можна зазначити, що державні 

службовці – особи, які володіють професійними навичками виконання 

завдань і функцій держави, займають посади в державних органах та їх 

апараті, а також одержують заробітну плату за рахунок державних коштів.  

На підставі вищенаведеного можемо зробити висновок, що правове 

регулювання професійної підготовки державних службовців – це 

здійснюваний у межах суспільства і держави за допомогою норм права вплив 

на процес отримання спеціальних знань, необхідних для можливості 

виконання суспільно значимих професійних обов’язків у сфері державного 

управління тими особами, які займають посади в державних органах та їх 

апараті, а також одержують заробітну плату за рахунок державних коштів. 

При цьому ефективність такого правового регулювання напряму залежить 
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від забезпечення загальної спрямованості правових приписів, що 

регулюють такі відносини, можливості безпосереднього застосування таких 

правових приписів у реальних обставинах, а також сприйняття та 

неухильного дотримання відповідних правових норм усіма учасниками 

врегульованих суспільних відносин. 

Важлива роль при дослідженні правового регулювання професійної 

підготовки державних службовців належить основним властивостям 

(ознакам) даного наукового поняття. Саме поняття ознаки в науковій 

літературі трактується більш-менш однозначно. Філософський словник 

визначає термін «ознака» як особливість певного предмета або явища, що 

визначає його подібність до інших об’єктів пізнання або відмінність від них. 

Сукупність ознак, що може зводитися і до однієї-єдиної ознаки, дозволяє 

відрізнити предмет або явище від інших предметів або явищ [29]. Як зазначає 

С.В. Штефан, ознака – це еквівалент властивостей та якостей, що притаманні 

елементам (одиницям) сукупності і відбивають їх сутність, характер та 

особливість [30, с. 5]. О.С. Доценко характеризує ознаку як властивість, 

характерну рису певного об’єкта чи явища [31, с. 2]. Отже, ознаками є 

сукупність властивостей певного об’єкта (явища), що визначає його 

особливість або відмінність від інших досліджуваних об’єктів (явищ). 

Визначення загальних та спеціальних ознак правового регулювання 

формують основу для встановлення й дослідження його правової дефініції. 

До основних ознак правового регулювання слідує віднести такі їхні 

характеристики: а) правове регулювання має конкретний характер, тому що 

завжди пов’язане з реальними суспільними відносинами; б) правове 

регулювання являє  собою різновид суспільного регулювання; в) за 

допомогою правового регулювання відносини між суб’єктами набувають 

правової форми; г) правове регулювання спрямоване на задоволення 

законних інтересів суб’єктів права; ґ) правове регулювання здійснюється за 

допомогою правових засобів, які забезпечують його ефективність [32, с. 488-
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489]. 

 Зважаючи на той факт, що загальні ознаки правового регулювання вже 

неодноразово ставали предметом наукових досліджень, вважаємо, що певний 

науковий інтерес може складати система спеціальних ознак правового 

регулювання. Окрім того, актуальність визначення саме спеціальних ознак 

правового регулювання робить істотний внесок у розв’язання проблеми 

розвитку і функціонування права, яку І.С. Тімуш справедливо окреслює як 

одну з основних та найбільш актуальних філософсько-правових проблем 

сучасності [33, с. 80]. Дійсно, саме у процесі правового регулювання 

відбувається юридичний вплив права на суспільні відносини, які, власне, і 

перетворюють право не лише на певну формальну або формалізовану у 

юридичних нормах об’єктивність, але й на чітко визначену соціальну 

реальність, яка трансформує соціальні відносини, впливає на їх розвиток, 

сприяє досягненню суспільно значимих цілей і цінностей. 

З цієї причини зазначимо, що вивчення спеціальних ознак правового 

регулювання професійної підготовки державних службовців дозволяє краще 

зрозуміти не лише процес реалізації права, який має незаперечну 

актуальність для всіх без виключення галузевих юридичних наук, але й 

специфіку його безпосереднього юридичного впливу на суспільство. Не 

можна не відзначити й того, що аналіз спеціальних ознак правового 

регулювання є необхідним елементом загальнотеоретичних досліджень 

феномена правового регулювання. Зазначена особливість набуває 

виняткового значення з огляду на те, що правова держава характеризується 

не тільки сукупністю загальних теоретично-правових принципів, але й має 

своє відображення через ефективність та результативність правового 

регулювання [34, с. 186-187]. 

Так, на думку окремих фахівців, до спеціальних ознак правового 

регулювання слід віднести його зв’язок з правовою поведінкою і одночасно з 

сукупністю реальних вчинків, які відповідають вимогам правових норм [35, 
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с. 466]. Ми можемо частково погодитися із даним визначенням,  так як 

вважаємо, що правова поведінка не виступає окремою частиною правового 

регулювання, оскільки безпосереднім предметом правового регулювання є 

забезпечення правомірної поведінки усіх суб’єктів – учасників такого 

регулювання. Не вдаючись до глибинного аналізу всіх точок зору з приводу 

вищевказаного питання, пропонуємо зупинитися на характеристиці тих 

основних спеціальних ознак правового регулювання професійної підготовки 

державних службовців, з яких наразі існує більш-менш одностайна точка 

зору. 

До основних спеціальних ознак правового регулювання професійної 

підготовки державних службовців слід віднести характерну правовому 

регулюванню формалізацію. Особливість її полягає в тому, що правові норми 

мають загальну спрямованість, що, у свою чергу, вимагає від правотворців 

абстрагування від тих конкретних ознак, які притаманні тому чи іншому 

соціальному явищу. Більше того, для юридичних норм характерним є 

визначення загального предмета правового регулювання або загальних 

правил, що застосовують до цілого ряду осіб, які можуть бути максимально 

узагальненими. О.В. Пушкіна відзначає важливість такого узагальнення для 

можливості ефективного регулювання громадянських прав [36, с. 56-59]. З 

цього приводу заслуговує уваги позиція А.С. Головіна, який пов’язує 

застосування узагальнення у процесі правового регулювання із 

забезпеченням правового принципу соціальної рівності [37, с. 13]. Чимало 

інших науковців вважають, що сутність формалізації як ознаки правового 

регулювання вбачається в тому, що у процесі правового регулювання 

враховуються одні соціальні факти та не враховуються інші [38, с. 210]. 

На нашу думку, системність як сукупність правових механізмів також 

виступає спеціальною ознакою правового регулювання професійної 

підготовки державних службовців, яка дозволяє забезпечити стабільне та 

законне здійснення процесу такого регулювання. При порушенні правових 
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норм одним із суб’єктів, щодо якого здійснюється правове регулювання, 

наявні відповідні засоби, за допомогою яких можливе повернення процесу 

правового регулювання у нормативну площину. Якщо розглядати 

системність у цілому, то можна зазначити, що правове регулювання 

розпочинається з моменту правотворення і продовжується безпосередньою 

реалізацією таких нормативно-правових приписів. 

Слід відзначити також таку спеціальну ознаку правового регулювання 

професійної підготовки державних службовців як результативність. 

Вищевказана ознака характеризується тим, що правову поведінку визначають 

тільки ті правові норми, що сприймаються та визнаються суспільством і 

кожним громадянином. Це означає, що кожен суб’єкт суспільних відносин, 

щодо якого відбувається правове регулювання, неухильно дотримується 

відповідних правил поведінки та принципів. Це також означає, що такі 

юридичні норми, які врегульовують відносини у сфері професійної 

підготовки державних службовців, визначають міру належної і допустимої 

поведінки учасників таких відносин. У цілому, результативність правового 

регулювання характеризує даний процес таким чином, що в порівнянні з 

суспільними регулятивними правилами юридичні приписи наділені певною 

імперативністю, що означає їх безальтернативність для кожного суб’єкта 

суспільних відносин і, в разі їх невиконання або порушення останнім, 

забезпечується відповідна юридична відповідальність. 

Враховуючи все вищевикладене, можемо відмітити, що ознаки 

правового регулювання професійної підготовки державних службовців – це  

сукупність властивостей здійснюваного за допомогою норм права впливу на 

процес отримання спеціальних знань, які необхідні для виконання суспільно 

значимих професійних обов’язків у сфері державного управління особами, 

які обіймають посади в державних органах та їх апараті, а також одержують 

заробітну плату за рахунок державних коштів. До основних ознак такого 

правого регулювання відносимо юридичну формалізованість, системність та 
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результативність.  

На сьогодні в Україні уже сформована нова самостійна система 

підготовки державних службовців. У сфері підготовки державних 

службовців України законодавство має таку мету: забезпечити правове 

регулювання відносин у сфері професійної підготовки державних 

службовців. Поряд з цим, суттєвою умовою удосконалення суспільно-

трудових відносин в Україні у сфері державного управління, на нашу 

думку, є необхідність відображення у правовому регулюванні 

безпосередньо процесу підготовки державних службовців як виконавців 

публічних обов’язків. Такий крок покращить існуючі суспільні відносини 

у сфері державної служби, а також надасть поштовх до розвитку цього 

державного інституту в цілому.  

 

1.2 Генезис державно-службових відносин 

 

В умовах сьогодення державна служба являє собою сформований 

упродовж століть правовий і соціальний інститут, який реалізує цілі й 

функції органів влади та управління шляхом професійного виконання 

спеціально визначеними особами посадових обов’язків і повноважень, що 

забезпечує взаємодію держави і суспільства стосовно реалізації їхніх 

інтересів, прав та обов’язків. Державна служба протягом тривалого 

історичного часу виступає засобом реалізації державних функцій, знаряддям 

поєднання особистих, групових і державних інтересів, основним каналом 

повсякденних зв’язків держави і суспільства і, водночас, являє собою 

суспільно-політичний інститут, сферу професійної діяльності, правила 

роботи з виконання функцій держави, а також уособлюється у службово-

трудових відносинах. 

Формування будь-якого напряму державної політики, в тому числі й у 

сфері державного управління, відбувається під впливом подій окремих 
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історичних періодів. Дослідження історичних аспектів розвитку тих чи 

інших суспільно важливих процесів дозволяє визначити їхні позитивні і 

негативні тенденції розвитку, простежити процес історичного формування та 

визначити окремі закономірності й тенденції в їх нинішньому становленні. 

Питання історико-правового аспекту розвитку та діяльності інституту 

державної служби неодноразово ставали предметом наукових досліджень 

таких вчених, як Ю.П. Битяк, І.Л. Бачило, А.С. Василів, А.С. Головін, 

О.А. Губська, О.С. Доценко, М.І. Іншин, І.П. Лаврінчук, В.М. Летюха, 

В.Я. Малтновський, О.Ю. Оболенський, А.Є. Пашерстник, С.С. Студенікін, 

Є.С. Черноног та інших. Разом із тим, питанню історико-правового аспекту 

розвитку державно-службових відносин у роботах вищевказаних науковців 

було приділено недостатньо уваги. Враховуючи вищевикладене, в даній 

роботі ми спробуємо дослідити основні історичні аспекти формування та 

розвитку таких відносин у сфері публічної служби. 

Розвиток державно-службових відносин, як і державний розвиток 

України, пов’язаний з різними періодами самостійності Української держави 

(Давня Русь – Україна, Військо Запорозьке/Українська гетьманська держава, 

УНР, Українська Держава 1918 року, ЗУНР, Карпатська Україна, 

УСРР/УРСР, незалежна Україна) та періодами її входження до складу інших 

держав або з існуванням державних утворень інших народів на українських 

теренах: Скіфії, давньогрецьких міст-полісів, Хазарського каганату, Золотої 

Орди, Кримського ханату, Великого князівства Литовського, Польського 

Королівства, Речі Посполитої, Російської імперії, Австрійської/Австро-

Угорської імперії, Другої Речі Посполитої, Чехословацької Республіки, 

Румунського королівства, Угорського королівства.  

У кожний історичний період українського державотворення або 

перебування сучасних українських земель у складі інших держав державно-

службові відносини мали свої особливості. Загалом, серед дослідників 

розвитку та формування державно-службових відносин немає єдиної точки 



 

 

27 

 

зору стосовно періодів, які вони пройшли в процесі свого становлення. Це 

обумовлено, насамперед, підходами до періодів державотворення України. 

Головним елементом, з яким погоджуються більшість дослідників, є те, що 

відносини державної служби не можуть розглядатися окремо від періодів 

становлення та розвитку цього інституту в цілому, оскільки вони наслідують 

всі характерні державні ознаки та відображають безпосередній стан 

державності. 

Так, О.Ю. Оболенський, досліджуючи історію державної служби на 

теренах сучасної України та поєднуючи її із «великими державними 

утвореннями українського народу», виділяє такі етапи її становлення: 

середньовічна феодальна держава Київська Русь (ІХ-ХІІ ст.), Галицько-

Волинська держава (ХІІ-ХІV ст.), Українська козацька республіка (середина 

ХVІІ-ХVІІст.), Українська Народна Республіка й Українська Держава (1917-

1920 рр.) [39, с. 46]. 

Є.С. Черноног виокремлює наступні етапи: Русь княжої доби (ІХ-ХІІІ 

ст.); Русь-Україна литовсько-польської доби (ХІV-XVІ ст.); Україна 

козацько-гетьманської доби (XVІІ-XVІІІ ст.); Україна у складі Російської 

імперії (XVІІІ-ХХ ст.); Україна 1917-1991 рр., який поділяє на три періоди: 

стан державної служби 1917-1920 рр., стан державної служби 1920-1991 рр., 

сучасний стан державної служби України [40, с. 76]. 

Відповідно до зазначених етапів науковцями досліджується і стан 

державної служби та особливості формування державно-службових 

відносин, робляться висновки щодо основних досягнень в ці періоди в даній 

сфері. І.П. Лаврінчук, досліджуючи розвиток державної служби як частини 

розвитку та формування правового статусу державного службовця й 

відповідних відносин державної служби, виділяє чотири його етапи: перший 

етап – часи феодальної держави Київської Русі, другий етап – період 

козаччини, третій етап – влада монархічної царської Росії на території 

України, четвертий етап – період панування радянської влади [41, с. 27]. 
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В.Я. Малиновський детальніше виділив етапи державотворення та 

розвитку державного управління і державно-службових відносин: часи 

Київської Русі; часи Галицько-Волинської держави; період, коли Україна 

була під владою Литви і Польщі; період Української національної революції 

(1648-1654 рр.); період Руїни (відповідно до історичного трактування); період 

від ХІХ до початку ХХ століття, в якому науковець виділяє часи владування 

Російської імперії та владування на деяких територіях України Австрійської 

імперії; період з початку ХХ століття до 1917 року; період від 1917 до 1920 

року (часи Центральної Ради, Української Держави, УНР, ЗУНР); 1920-1991 

рр. (становлення радянської влади та запровадження її режиму, довоєнний 

період, післявоєнний період, період десталінізації, період застою, період 

перебудови та розпаду Радянського Союзу); період від початку здобуття 

Україною незалежності, в якому виділено початковий етап незалежності, 

перехідний період, період від прийняття Конституції та сучасна система 

організації публічної влади від 2004 року [42, с. 6]. Кожний із наведених 

варіантів періодизації державотворення та формування і розвитку державної 

служби і відповідних державно-службових відносин заслуговує на окрему 

увагу. 

Зважаючи на значний час перебування України в складі Союзу 

Радянських Соціалістичних Республік (1920-1991 рр.), а також на ту 

обставину, що період становлення сучасного українського законодавства, 

зокрема і в сфері державного управління, відбувається при порівнянні та 

співставленні нових правових норм із старими, більшість із яких була 

прийнята в період УРСР, вважаємо за необхідне взяти за основу дослідження 

історичних аспектів розвитку державно-службових відносин саме період 

входження України до складу колишнього СРСР. Спробуємо проаналізувати 

основні аспекти розвитку державно-службових відносин в період входження 

України до складу Радянського Союзу, що, на нашу думку, включають 

питання визначення пріоритетів державної кадрової політики, підготовки та 
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здійснення навчання державних службовців, правового регулювання умов 

потрапляння на державну службу, а також безпосередньо правового 

регулювання службово-трудових відносин державної служби того часу. 

За часів входження України до складу Союзу Радянських 

Соціалістичних Республік одним із найголовніших аспектів у формуванні 

державної партійної політики був розвиток державної служби. Пояснюється 

це тим, що важливим знаряддям побудови комунізму в СРСР на той час 

виступав саме радянський державний апарат. В.І. Ленін розробив основні 

теоретичні питання побудови та діяльності державного апарату в 

соціалістичному суспільстві. Відповідно до ленінських настанов 

Комуністична партія Радянського Союзу надавала великого значення 

поліпшенню діяльності державного апарату, який мав бути простим, 

кваліфікованим і оперативно-оптимальним. Розпочатий у той період процес 

впровадження сучасних засобів і методів управлінської діяльності створював 

умови для більш раціональної організації апарату управління [43]. Однією з 

вирішальних проблем поліпшення якості роботи державного апарату було 

постійне удосконалення його службового складу, форм і методів діяльності 

службовців державних органів та посилення їх відповідальності за доручену 

справу. Подальше удосконалення радянського державного апарату, 

відповідність його діяльності завданням комуністичного будівництва були 

діалектично пов’язані з необхідністю чіткого визначення поняття і правового 

становища службовців державних органів, їх компетенції, методів і 

принципів роботи. Від рівня політичної свідомості того чи іншого 

державного службовця, його спеціальної освіти, морального обличчя та 

відповідальності за неправомірні дії в значній мірі залежала активна роль 

державної служби, а також її соціальний ефект [44, с. 2].  

Як зазначалося науковцями того часу, заходи економічного, 

політичного і правового характеру не дадуть потрібної віддачі, якщо не 

поліпшиться якісний склад спеціалістів і керівників, кадрів масових 



 

 

30 

 

професій. Важливо, щоб кадри тримали у полі свого зору соціальні 

фактори, які впливають на підвищення трудової і громадської активності 

людей [45, с. 4]. Інша наукова точка зору зводилась до того, що в найближчі 

часи робота державного апарату управління, перш за все, буде 

вибудовуватися на основі принципу професіоналізму, який у найбільшій мірі 

відображає складний і динамічний процес державного управління [46, с. 

197]. Не менш важливим був також й інший аспект проблеми державного 

управління, а саме процес поєднання ефективної праці трудящих з їх 

активною і дедалі більшою участю в управлінні державним, економічним і 

громадським життям країни [47, с. 295]. 

Досить цікавим, на наш погляд, є історичний огляд розвитку правового 

регулювання професійної підготовки державних службовців у СРСР, 

враховуючи те, що фактично такого суспільного інституту як державні 

службовці в той час не існувало, оскільки державний апарат був складовою 

частиною партійного керівництва. Розвиток радянського суспільства 

актуалізував питання професійної підготовки чиновників і партпрацівників, 

освітній рівень яких знаходився на низькому професійному рівні, беручи до 

уваги їх громадський статус та коло професійних обов’язків. З метою 

виправлення даного становища ЦК ВКП(б) 02 серпня 1946 року ухвалив 

постанову «Про підготовку і перепідготовку керівних партійних і радянських 

працівників», у якій ставилося завдання стосовно створення мережі партшкіл 

і курсів найближчими роками. Наприклад, згідно з планом підготовки в 

УРСР на 1946 рік відповідне навчання мали пройти 7830 голів і 8450 

секретарів сільрад [48]. 

Досить знаковим моментом у розвитку радянської професійної освіти 

стало відкриття 29 серпня 1946 року Республіканської партійної школи, 

навчання в якій тривало  два роки. 1948 року відбулось її перейменування на 

Київську вищу партійну школу з одночасним збільшенням терміну навчання 

до 3 років. З 1946 року при Київській вищій партійній школі розпочали 
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роботу партійні курси, розраховані на шестимісячний термін навчання. 

При Сталінському, Одеському, Харківському, Дніпропетровському та 

Львівському обкомах КП(б)У 1946 року було створено 5 міжобласних 

партійних шкіл з дворічним терміном навчанням. У цьому ж році розпочала 

роботу республіканська школа партійно-радянських працівників у Харкові, 

термін навчання в якій складав один рік, а також партійну школу в Закарпатті 

з тим же самим річним терміном навчання. У перший рік роботи партійних 

шкіл загальна кількість їхніх слухачів становила 2935 осіб [49]. 

1946 року слухачами партійних курсів в основному були голови і 

секретарі сільських рад, причому переважно українці. Наприклад, із перших 

118 слухачів Київських обласних курсів голів сільрад було 58 осіб, секретарів 

– 60, з них 113 українців, 4 росіян; за партійною приналежністю – 42 члени 

ВКП(б), 13 кандидатів у члени партії, 23 комсомольці, 63 безпартійних; за 

статтю – 75 чоловіків, 43 жінки. Досвід роботи на керівних посадах від 1 до 3 

років мали 14 осіб, до 1 року – 30 осіб, до півроку – 60 осіб [48]. Відповідно 

до постанови РНК УРСР і ЦК КП(б)У встановлювалася середньомісячна 

кількість осіб для підготовки голів і секретарів сільрад – по 2713 осіб на 

місяць. З вищевказаної кількості до завершення курсу були відраховані 

приблизно 3% від загальної кількості курсантів [48]. 

З проходженням певного проміжку часу кількість слухачів таких курсів 

постійно збільшувалася, змінювалася також і їхня навчальна програма. 

Учбовий план партійних курсів містив велику кількість навчальних 

предметів. Слухачі, зокрема, могли прослухати такі дисципліни, як «Питання 

партійного і Радянського будівництва», «Книга тов. Сталіна «Про Велику 

Вітчизняну війну Радянського Союзу», «Короткий курс історії ВКП(б)», 

«Конституція СРСР і УРСР», «Питання роботи промисловості і сільського 

господарства області та республіки», «Пропаганда п’ятирічного плану», 

«Політична карта світу», «Українська мова», «Російська мова» та «Сучасна 

російська література» [49]. Поряд із цим, при організації партійного навчання 
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існували також свої недоліки, що проявлялися у несвоєчасному 

укомплектуванні навчальних курсів, відсутності навчальних посібників, 

наочних засобів навчання; непоодинокими були й випадки нестачі 

канцелярського приладдя [48]. Суттєвою проблемою у роботі партійних 

курсів була відсутність гуртожитків. Це призводило до того, що часто із 

запланованої кількості студентів навчання могла пройти лише їх половина. 

Для тих, хто навчався, були також впроваджені щомісячні стипендії в розмірі 

200 рублів – для голів сільрад, 150 рублів – для секретарів [48]. 

Через значні об’єми робіт органів юстиції, особливо в післявоєнний 

період, посилилася потреба у збільшенні штату відповідних кваліфікованих 

кадрів. Основними джерелами для їхнього поповнення в перші післявоєнні 

роки ставали випускники юридичних факультетів у Києві, Одесі та Харкові з 

резерву Наркомюсту УРСР з числа інвалідів війни, а також повернені з 

евакуації або демобілізовані колишні працівники судів. З метою поліпшення 

кадрового складу судових та правоохоронних органів ЦК ВКП(б) прийняв 

постанову «Про розширення і поліпшення юридичної освіти в країні» від 05 

жовтня 1946 року. Відповідно до вищевказаної постанови створювалася 

мережі юридичних шкіл, навчання в яких тривало два роки. 

Слід підкреслити, що загальний освітній рівень державних службовців 

в СРСР перебував на досить низькому рівні, винятком були, і то не завжди, 

високопосадовці. Відповідно до наявної статистики від 1947 року вищу і 

середню освіту мали 96,5% працівників апарату центральних радянських 

органів влади, 21 голова облвиконкому (із 24) [50]. Значно гіршими 

показниками в цей час характеризувався освітній рівень місцевих 

чиновників: серед загальної кількості голів місцевих виконкомів лише третя 

частина мала вищу освіту, друга частина – середню, інші мали або 

незакінчену середню або навіть початкову освіту. Відсутність належного 

кваліфікаційного рівня у вищевказаних державних службовців відповідним 

чином позначалася на рівні їх професійних вмінь та навичок. 
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У повоєнний період відбулося поступове підвищення рівня освіти 

партійно-радянського апарату. При цьому загальний рівень освіти членів 

Комуністичної партії був значно вищим по всій країні. За статистикою 

близько 43% членів партії мали вищу і середню освіту, в порівнянні з 16% 

серед населення всієї країни. Нові підходи до розвитку суспільних відносин 

вимагали суттєвих змін у питаннях підготовки керівного складу партійного 

апарату. Станом на 1956 рік в Україні функціонували вищі партійні школи, 

серед яких було дев’ять трирічних шкіл, тринадцять курсів при обкомах 

партії з річним терміном навчання, а також діяли курси з перепідготовки 

кадрів у Києві [51, с. 308]. Через два роки, у 1958 році, вищу й незакінчену 

вищу освіту в Україні мали близько 95% перших секретарів міськкомів і 

близько 87% перших секретарів сільських райкомів партії. З числа перших 

секретарів міськкомів було 52% спеціалістів переважно з інженерно-

технічною освітою, проти 25%  у 1952 році [52, с. 118]. 

Особливою ознакою партійного керівництва того часу було те, що 

більшість із його представників були вихованцями сталінських часів, 

переважна частина з яких були колишніми фронтовиками. У зв’язку із 

скороченням у 1960 році на третину чисельного складу Збройних Сил СРСР 

частка колишніх військових в управлінському апараті всіх рівнів значно 

збільшилася, оскільки велика кількість колишніх офіцерів була призначена 

на відповідальну партійну, радянську, господарську роботу. Такі люди, 

потрапивши на вищі керівні щаблі суспільства, видозмінили стиль 

політичного керівництва, впровадивши в нього відповідну армійську 

дисциплінованість, а також чіткість у виконанні наказів вищого керівництва. 

Значна увага, як тоді, так і зараз, приділялася науковцями питанню 

безпосередньої характеристики державно-службових відносин. Науковий 

інтерес становила проблематика підпорядкування службово-трудових 

відносин окремій галузі права – адміністративного чи трудового.   Особа, яка 

поступила на державну службу, перебуває у певних відносинах з державою. 
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Ці відносини прийнято називати державно-службовими. Державно-

службові відносини є одними із видів відносин державної служби. Державна 

служба, як правильно відзначив А.Є. Пашерстник, – це не тільки відношення 

службовця до держави, а й його відношення до населення, установ, 

організацій [53, с. 113]. 

Щодо основи виникнення державно-службових відносин у радянській 

літературі висловлені різні точки зору. Так, наприклад, С.С. Студенкін 

наголошував, що відношення між державою, з одного боку, службовими 

особами і представниками влади, з іншого боку, виникають у результаті 

видання акта призначення, однобічного адміністративного акта. Такий акт 

видається відповідним державним органом в особі керівника певного рангу, 

який самостійно вирішує питання стосовно можливості делегування тій чи 

іншій особі виконання певних державних функцій. Не можна погодитися з 

думкою певних юристів-трудовиків, які вважають, що в основі правових 

відносин службовця з державним органом лежить погодження (двобічне 

волевиявлення) [54, с. 79]. Значення юридичних актів досліджується 

А.Є. Пашерстником лише в контексті виникнення трудових відносин 

державної служби. Безумовно, поступаючи на державну службу, трудящі 

вступають у відносини, котрі регулюються нормами трудового права, бо 

діяльність державних службовців проходить в рамках певного трудового 

розпорядку: розпорядження адміністрації є загальнообов’язковими до 

виконання; порушення трудової дисципліни тягне за собою притягнення до 

дисциплінарної відповідальності; праця є відплачуваною діяльністю, яка 

здійснюється у формі виплати заробітної плати, яка нараховується відповідно 

до кількості та якості виконаної роботи; державному службовцю гарантоване 

право на відпочинок; звільнити його можна тільки з підстав, передбачених у 

трудовому законодавстві, тощо [53, с. 122]. Ці відносини виникають на 

підставі трудового договору, який є вихідним моментом при вирішенні 

питання виникнення особистих прав і інтересів службовця і дає можливість у 
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повній мірі врахувати особисту безпосередню зацікавленість кожного 

службовця у виборі місця і роду роботи в державному апараті. 

Слід погодитися з думою Н.Г. Александрова, який вважає, що договір у 

цьому випадку є важливою юридичною формою того життєвого факту, який 

обумовлює виникнення правовідносин та строк їх існування [55, с. 78]. 

Поступаючи на державну службу, особа стає учасником не тільки трудових 

відносин, а й державно-службових. Трудовий договір у даному випадку не 

виступає тією підставою, на основі якої у державного службовця виникає 

коло прав та обов’язків щодо безпосередньої діяльності у сфері державної 

служби. 

Від працівників залежить у значній мірі виконання державними 

установами поставлених завдань. Непорушною основою правильного 

підбору державних службовців виступали ленінські принципи роботи з 

кадрами, що мали загальнообов’язкове для всіх державних і громадських 

організацій значення. Підбір працівників і перевірку виконання ними своїх 

обов’язків Ленін ставив в основу організаційної роботи [56, с. 326]. Підбір 

працівників він вимагав проводити за діловими та політичними якостями. 

Однією із ділових якостей працівника є його організаційні можливості. При 

підборі керівних кадрів врахування організаторських здібностей осіб 

вважається надзвичайно важливою умовою, оскільки ігнорування цієї вимоги 

в подальшому призводить до того, що гарно підготовлені як спеціалісти, 

працівники не справляються з виконанням функцій організаторської роботи 

[57]. У той період Комуністична партія і держава керувалися ленінськими 

принципами роботи з кадрами. Партія і держава вимагали від державних 

службовців і, перш за все, від працівників керівного складу більш глибокого 

знання своєї справи, вищого рівня спеціальної підготовки, що, у свою чергу, 

пов’язано з безперервно зростаючою спеціалізацією в управлінні, дедалі 

складнішими завданнями господарського і культурного будівництва. 

Вищевказані принципи знайшли також своє відображення при вирішенні 
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питань стосовно прийняття на державну службу. Частина з цих вимог 

носить загальнообов’язковий характер, інші застосовуються тільки в 

масштабі окремого кола державних організацій. 

У науковій літературі того часу поняття умов прийняття на державну 

службу в основному об’єднували з правовими підставами та способами 

заміщення посад в одне загальне поняття – умови і порядок вступу на 

державну службу [58, с. 151]. У науковій літературі з трудового права, в якій 

більше приділялося уваги аналізу державно-службових відносин, умови 

вступу на державну службу розглядалися особливо. Так, Н.Г. Олександров  

прямо вказує на попередні умови «для формування відповідного акту про 

призначення на відповідну посаду» [59, с. 156]. Отже, далі ми розглянемо 

найбільш значимі умови для можливості зарахування особи на державну 

службу в Радянському Союзі. 

Серед вимог, дотримання яких було загальнообов’язковим при вступі 

на державну службу, була заборона служби в одній установі осіб, що 

перебувають у родинних відносинах між собою (батьки, подружжя, брати, 

сестри, сини та дочки, їхні діти тощо), у тому випадку, якщо їх перебування 

на службі пов’язане із підконтрольністю один одному у службово-трудових 

відносинах [60, с. 120]. Ця вимога, встановлена ще в перші роки державної 

радянської влади,  була повністю спрямована на усунення сімейності, 

можливих зловживань у службових відносинах, тобто на кращу організацію 

радянської державної служби і підбір службовців виключно за їх діловими і 

політичними якостями. 

Іншою вимогою при вступі на державну службу була заборона 

обіймання окремих посад тими особами, що в результаті винесених стосовно 

них судових рішень не мали права обіймати певні державно-службові посади 

[61]. Мета такої міри по відношенню до колишніх державних службовців 

полягала у тому, щоб не ввіряти матеріальні цінності або відповідальну 

роботу особам, що втратили суспільну довіру, щоб не дискредитувати в очах 
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громадськості безпосередньо інститут державно-службового апарату. 

Жодних інших загальних вимог, окрім вищевказаних, при вступі на державну 

службу законодавство того часу не містило. Більше того, в спеціальному 

законодавстві оговорювалася умова щодо заборони відмови при вступі на 

державну службу у зв’язку з такими особливостями кандидата як його 

соціальне походження, судимість у минулому, осудження батьків чи інших 

родичів, оскільки це не було передбачено спеціальними законами [62, с. 276]. 

Проте, крім вищевказаних загальних вимог, спеціальне законодавство 

того часу містило ще ряд певних умов для можливості вступу кандидата на 

державну службу, а саме: 

1) вік кандидата, що вступає на державну службу. За загальним 

правилом, на державну службу, як і на інші види трудової діяльності, особа 

могла бути прийнята по досягненні 16-річного віку, якщо спеціальним 

законодавством для даної посади не визначена інша вікова категорія [63]. 

Для окремих груп державних службовців, з огляду на особливу складність 

посадових обов’язків, законодавством встановлювався інший віковий ценз 

при прийомі на роботу, зокрема – для суддів (25 років), для депутатів ВР 

СРСР (23 роки), місцевих Рад (18 років) [64]. При цьому загальний 

граничний вік перебування на державній службі законодавством не 

встановлювався, за винятком окремих посад на державній службі, де 

визначався граничний вік перебування на посаді у 65 років [65]; 

2) наявність у особи, що вступає на державну службу, спеціальної 

освіти. Дана вимога є основною формою вираження принципу підбору 

працівників кадрів за діловими якостями. На посади, наприклад керівників 

підприємств, головних спеціалістів, виключно в порядку звичаю приймалися 

особи, що мають спеціальну освіту по профілю роботи даного підприємства. 

В цілому законодавством прямо встановлювалося, що ту чи іншу посаду 

може заміщати особа зі спеціальною освітою, що підтверджувалося 

відповідним документом, зокрема прокурори та слідчі [66], робітники 
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ветеринарної служби [67]; 

3) наявність практичного досвіду роботи за спеціальністю. Дана вимога 

була актуальна при заміщенні посад керівників багатьох соціально-

культурних закладів, а також деяких підприємств [68]. У деяких випадках  

при цьому вказувався необхідний трудовий стаж (наприклад для працівників 

дошкільних закладів), у інших – такої вимоги на було. Дані вимоги були 

обумовлені характером і особливостями займаних посад; 

4) наявність вченого ступеня або наукових звань. Дана вимога була 

необхідною при заміщенні посад ректорів та проректорів вищих учбових 

закладів, керівників науково-дослідних установ, деяких структурних 

підрозділів, наприклад кафедр [69]. 

На шляху побудови розвинутого соціалістично спрямованого 

суспільства партійне керівництво Радянського Союзу приділяло значну увагу 

проблемі поліпшення якості роботи державного апарату, постійному 

удосконаленню його службового складу, формі і методам діяльності. У 

повоєнні роки, враховуючи брак управлінських кадрів та відповідний 

дефіцит кадрів, необхідних для обіймання суспільно-важливих державних 

посад, керівництво Радянського Союзу розпочало процес будівництва 

системи професійної освіти для державних службовців – створювалася та 

розвивалася мережа вищих партійних шкіл. Враховуючи важкі повоєнні 

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

соціалістичного управління, зазначимо, що цей процес не завжди 

характеризувався успішністю, а часто створював багато незручностей для 

осіб, що проходили такі курси навчання. 

У період 1950-1960 рр. розпочався процес розвитку спеціалізованого 

законодавства, що формувало вимоги до осіб-кандидатів на обіймання посад 

державних службовців. При цьому керівними умовами прийняття на 

державну службу залишалися сформовані Леніним вимоги щодо ділових та 

політичних якостей таких кандидатів. Спеціальні нормативно-правові акти 
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доповнювали вимоги додатковими умовами щодо рівня освіти кандидатів, 

досвіду їх роботи, вікових вимог, а також наявності спеціальних наукових 

ступенів. 

Аналізуючи наведені вимоги до кандидатів на посади державних 

службовців, слід відмітити, що більшість із них залишилися чинними і на 

сьогоднішній день. При цьому з появою в Україні спеціального 

законодавства про державну службу та створення спеціальних органів, що  

реалізують єдину державну політику у сфері державної служби, такі вимоги 

зазнали значного розширення та доповнення. Так, на сьогоднішній день, 

зокрема, сформований Довідник типових професійно-кваліфікаційних 

характеристик посад державних службовців, який містить рекомендовані 

матеріали щодо типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад 

державних службовців, котрі мають бути використані при розробці 

конкретних професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних 

службовців.  Відповідно до п. 1 вищевказаного документа конкретні 

обов’язки та права державних службовців визначаються на основі такого 

Довідника і відображаються у посадових інструкціях, що затверджуються 

заступниками керівників відповідних державних органів у межах закону та їх 

компетенції [70]. У розділах 3-6 вищевказаного Довідника передбачені такі 

вимоги щодо посад державних службовців центральних та місцевих органів 

виконавчої влади: знання спеціального законодавства, необхідного 

службовцю для виконання своїх професійних обов’язків; наявність 

необхідного освітнього рівня підготовки; наявність стажу роботи на 

державній службі, а також рівня післядипломної освіти. Так, для посад  

керівників відповідних підрозділів органів державної влади передбачені  

вимоги щодо наявності у кандидата на таку посаду освітньо-кваліфікаційного 

рівня не нижче магістра чи спеціаліста, стажу роботи за фахом у державній 

службі на керівних посадах чи на керівних посадах в інших сферах 

управління не менше 5 років, а також отримання післядипломної освіти у 
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сфері управління зі ступенем магістр державного управління за 

відповідною спеціалізацією [70].  

Характеризуючи в цілому розвиток державно-службових відносин в 

Україні за період її входження до складу Союзу Радянських Соціалістичних 

Республік, зазначимо, що даний період був знаковим для розвитку інституту 

державної служби сучасної України. Пояснюється це тим, що керівництвом 

Радянського Союзу був розпочатий важливий процес розбудови відносин 

державного управління, відповідний процес створення мережі освітніх 

закладів та задано поштовх до розвитку відповідного законодавства, що, у 

свою чергу, призвело до появи нового суспільного явища – державної 

служби. Слід підкреслити також, що як у радянські часи, так і в часи 

незалежної України серед науковців відсутня одностайна позиція щодо 

питання підпорядкування окремому правовому інституту суспільних 

відносин державної служби. Тому можемо прогнозувати, що вищевказане 

питання і надалі буде складати суттєвий науковий інтерес серед вітчизняних 

науковців. 

 

1.3 Сучасний стан правового регулювання професійної підготовки 

державних службовців 

 

Взаємодія правових норм, що встановлені та санкціоновані державою, 

з конкретними суспільними відносинами здійснюється в межах механізму 

правового регулювання. Одними з таких важливих для суспільства відносин 

виступають правовідносини у сфері державної служби, а безпосередньо 

однією з найважливіших складових її функціонування є відносини з 

підготовки державних службовців. Правове регулювання професійної 

підготовки державних службовців ґрунтується на визнанні державою свого 

обов’язку щодо забезпечення особам, що здійснюють/мають намір 

здійснювати свою трудову діяльність у сфері державної служби, можливості 
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стосовно їх професійного навчання та підвищення кваліфікації з метою 

професійного виконання останніми своїх прямих трудових обов’язків. 

Суттєвою умовою проведення результативної державної політики в 

сфері державного управління є наявність відповідним чином закріпленої 

нормативно-правової бази, оскільки саме остання офіційно встановлює та 

закріплює у суспільстві відповідні та належні норми загальної поведінки, що 

виступають необхідними умовами поваги такого суспільства до своїх 

державних інститутів. Якщо розглядати сутність нормативно-правових актів 

у цілому, то вони, з одного боку, є відображенням традиційних суспільних 

поглядів, а з іншого – формують та визначають такі погляди. 

У різні часи дослідження проблем нормативно-правового регулювання 

професійної підготовки державних службовців було відображено в працях 

таких науковців: О.В. Антонова, П.І. Гамана, С.Д. Дубенка, М.П. Іщенка, 

М.М. Їжи, Н.А. Литовської, О.Ю. Оболенського, Л.Л. Прокопенка, 

Н.К. Рашитової, С.М. Серьогіна, А.В. Толстоухова, І.В. Шпекторенка, 

В.І. Шарого та інших. Але багато аспектів правового регулювання 

суспільних відносин у сфері професійної підготовки державних службовців у 

цілому та в галузі трудового законодавства зокрема залишаються 

недостатньо дослідженими. На наш погляд, основною передумовою, що 

пояснює певний науковий брак у дослідженні вищевказаного питання, є 

особливість правового регулювання функціонування інституту державної 

служби, відповідно до якої такі правовідносини регулюються як нормами 

адміністративного, так і трудового права України. 

Правове регулювання державної служби стало підставою для 

виникнення наукової дискусії про співвідношення норм адміністративного та 

трудового права при регулюванні таких відносин. Більшість науковців 

сходяться на думці про те, що і в галузі адміністративного, і в галузі 

трудового права предмет та метод правового регулювання відносин у сфері 

державної служби мають певну схожість між собою. Така схожість, як 
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зазначає представник науки трудового права Л.А. Сироватська, часто 

ускладнює виявлення істинної правової природи тих чи інших фактичних 

відношень і тягне за собою в значному ряді випадків порушення закону і 

правозастосовної практики [71, с. 26]. На думку окремих науковців, 

адміністративне право взагалі служить основою виникнення різних галузей 

права, в тому числі і трудового [72, с. 14-16]. Хоча загальновідомо, що 

історично трудове право виділилося з права цивільного. 

Відомий представник науки трудового права Р.З. Лівшиць зазначав, що 

виокремлення трудового права в самостійну галузь було обумовлено 

необхідністю опосередковувати відносини найманої праці, тобто відносини 

між юридично рівноправними суб’єктами, а значить, приватноправові 

відносини. При цьому саме приватноправові відносини і надалі будуть 

відігравати провідну роль у регулюванні трудових відносин. Проте 

Р.З. Лівшиць робить однозначний висновок: адміністративне право є однією 

з тих галузей права, до яких найближче підходить трудове право [73, с. 22-

23.]. Таким чином, незважаючи на деяке розходження в наукових підходах, 

представники науки і адміністративного, і трудового права одностайно 

визнають: адміністративне і трудове право є суміжними. При цьому 

підкреслюється, що особливо тісно взаємодія норм адміністративного та 

трудового права проявляється при регулюванні державно-службових 

відносин [74, с. 48]. Так, деякі представники науки трудового права 

визнають, що в силу найманого характеру державної служби трудові 

відносини державних службовців слід віднести до предмета трудового права 

[75, с. 9]. У той же час, поняття праці державного службовця наукою 

трактується в широкому сенсі як вся сукупність відносин на державній 

службі, що виникають, змінюються і припиняються при здійсненні 

державним службовцем своїх посадових повноважень [76, с. 17-18]. 

Підкреслюється, що на практиці іноді важко відрізнити відносини, що 

регулюються адміністративним правом, від трудових відносин [77, с. 22]. 



 

 

43 

 

Інша частина науковців, розглядаючи проблему сфери дії сучасного 

трудового права, висловлює думку, що трудове право не повинно займатися 

експансією всіх своїх прийомів правового регулювання на сферу так званих 

«службових відносин», і що в таких відносинах фактично немає традиційної, 

як для галузі трудового права, фігури роботодавця [78, с. 59, 62]. Схожої з 

ними точки зору дотримуються і деякі вчені-адміністративісти. Так, 

Б.Н. Габричидзе констатує, що норми адміністративного права, котрі 

регламентують державну службу, і норми трудового права, які визначають 

порядок прийому на державну службу та проходження цієї служби, настільки 

тісно взаємопов’язані, що часом між ними складно провести відповідні межі. 

При цьому пріоритет у співвідношенні адміністративного і трудового права у 

врегулюванні державної служби він однозначно відносить до сфери 

адміністративного права [72, с. 14, 16]. 

Деякі вчені і сьогодні підтримують сформовану ще в радянський 

період точку зору, висловлену в кінці 40-х років XX ст. представником науки 

трудового права А.Є. Пашерстником. Він вважав, що лінія розмежування між 

трудовим і адміністративним правом лежить у площинні відмінності між 

становищем державних службовців у трудовому процесі та їх становищем у 

публічному середовищі. Відносини з публічним середовищем виступають 

предметом регулювання науки адміністративного права, відносини в процесі 

праці – трудового права [53, с. 123]. Такий підхід застосовують і деякі 

сучасні вчені, зокрема В.М. Манохін [79, с. 16], А.П. Коренєв [80, с. 30-31]. 

В.М. Луганцев також відзначає, що правовідносини державних службовців 

при виконанні ними своїх службово-трудових обов’язків мають двоїсту, 

адміністративно-трудову природу [81, с. 34]. 

Специфічність державної служби проявляється в тому, що державний 

службовець як безпосередній суб’єкт правовідносин у сфері публічної 

служби наділений подвійним правовим статусом. З одного боку, він виступає 

як звичайний громадянин, що перебуває на державній службі та виконує за 
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винагороду свою трудову функцію. З іншого боку, займаючи державну 

посаду, він здійснює функції держави і тому діє як агент публічної влади, в 

силу якої його рішення носять для всіх владний і зобов’язальний характер. 

Відповідно, статус державного службовця як працівника  визначається 

нормами трудового права, а його статус як представника публічної влади 

обумовлюється адміністративним правом [82, с. 27]. 

Тісний взаємозв’язок інституту державної служби з трудовим правом, 

на наш погляд, є беззаперечним. Так, правове регулювання всіх 

правовідносин у сфері державної служби будується на загальних 

міжгалузевих принципах правового регулювання праці, в основі котрих 

знаходяться норми Конституції України і міжнародного права. Принципи 

свободи праці, заборони примусової праці та дискримінації у сфері праці, 

захисту від безробіття і сприяння у працевлаштуванні, забезпечення права 

кожного на справедливі умови праці, рівності прав та можливостей 

сконцентровані в чинному трудовому законодавстві України. Всім 

державним службовцям повинні гарантуватися загальні соціально-трудові 

права, зокрема право на відпочинок та охорону праці, на справедливу і гідну 

винагороду за працю, на професійну підготовку та перепідготовку, на 

просування по роботі (службі), право на об’єднання для представництва і 

захисту своїх професійних інтересів, на індивідуальне та колективне 

вирішення трудових спорів, на соціальне забезпечення. 

В оцінці конституційного регулювання праці державних службовців  

існує ряд різних наукових підходів. На наш погляд, науковий і практичний 

інтерес має думка А.В. Гусєва про те, що вплив трудового права на 

регулювання державної служби залишається, але його характер і напрями 

змінилися. До моменту створення інституту державної служби трудове право 

було основним і безпосереднім регулятором відносин праці. Тепер, із появою 

публічно-трудових відносин, воно стає своєрідною донорською, 

материнською галуззю [83, с. 30-31]. Найбільш яскраво така материнська 
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роль трудового права проявляється у випадках прямого використання норм 

трудового законодавства в регулюванні державної служби. Це, зокрема, 

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

встановлення вихідних, неробочих та святкових днів, деякі питання режиму 

робочого часу (понаднормована праця, праця за сумісництвом), порядок 

надання відпусток, виплати заробітної плати. Крім того, відповідними 

нормами трудового законодавства регулюються охорона праці на державній 

службі, умови матеріальної відповідальності, особливості праці службовців-

жінок і осіб з сімейними обов’язками тощо. 

Метод правового регулювання державної служби будується на 

поєднанні імперативних і диспозитивних основ, що характерно і для 

правового регулювання праці. Але сучасне трудове право стає все більш 

диспозитивним, договірним правом, а для регулювання державної служби 

характерним є перевага імперативних основ правового регулювання над 

диспозитивними. В умовах перехідної економіки таке коригування видається 

цілком виправданим, більше того – об’єктивно необхідним. Ось чому мають 

рацію ті автори, які вважають логічним і об’єктивно обумовленим посилення 

адміністративного фактора в діяльності державного апарату [76, с. 17-18]. 

Мається на увазі розширення застосування імперативного методу 

регулювання праці державних службовців. Звичайно, при такому підході 

права державних службовців будуть ще більш обмежені. Однак такі 

обмеження, по-перше, диктуються вищими громадськими інтересами; по-

друге, здійснюються на міцній правовій основі; по-третє, передбачається 

можливість судового захисту прав державного службовця; по-четверте, 

обмеження компенсуються додатковими соціальними гарантіями 

(встановлення порівняльної високої пенсії за вислугу років, більш тривалі 

оплачувані відпустки тощо) [76, с. 17-18]. 

Отже, зважаючи на наявну проблематику виокремлення спеціальної 

галузі права, що врегульовує діяльність такого суспільно важливого 
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інституту як державна служба, вважається за доцільне в даному 

дисертаційному дослідженні розглянути спеціальні положення 

адміністративно-правового законодавства, що регулюють відповідні 

відносини професійної підготовки державних службовців. Враховуючи 

трудову специфіку дослідження, більш детально зупинимося на тих нормах 

трудового законодавства, що упорядковують вищевказану сферу суспільних 

відносин. 

Як і в більшості випадків, основоположним законодавчим актом, який 

встановлює підґрунтя політики держави у сфері публічного управління, є 

Конституція України. Єдиним джерелом влади в Україні є народ, який 

здійснює таку владу як безпосередньо, так і через органи державної влади та 

місцевого самоврядування (ст. 5) [28]. Ст. 38 Основного Закону визначає, що 

громадяни України мають рівне право доступу до державної служби, як і 

право доступу до служби в органах місцевого самоврядування [28]. 

Встановлюючи права громадян на здійснення державної влади, Конституція 

України також передбачає основні вимоги до кандидатур, що претендують на 

обіймання головних державних посад і, відповідно визначає основні кадрові 

функції найвищих інститутів державної влади: Президента України, 

Верховної Ради та Кабінету Міністрів України. 

Перше виокремлення змісту правовідносин державного управління в 

окремий нормативно-правовий акт відбулося з прийняттям 1993 року Закону 

України «Про державну службу». У вищевказаному Законі були визначені 

основоположні засади доступу громадян до державної служби, а також 

встановлені основні права і обов’язки державних службовців. При цьому 

співвідношення вищевказаного законодавчого акта з нормами трудового 

права України було законодавчо не визначеним. На практиці Закон України 

«Про державну службу» є доповненням до Кодексу законів про працю 

України, оскільки на держслужбовців поширюються як вимоги спеціального 

законодавства, так і загальні норми трудового законодавства України, з 
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особливостями, встановленими спеціальним законодавством. Тобто норми 

трудового права застосовуються при регулюванні державної служби в тій 

частині, що не врегульована Законом України «Про державну службу». З 

прийняттям Закону України «Про державну службу» в новій редакції 

ситуація із вищевказаною правовою проблематикою нарешті знайшла своє 

відображення в тексті цього документа [84]. 

На сьогоднішній день одним із найголовніших суб’єктів, що бере 

безпосередню участь у розвитку інституту державної служби в цілому та 

правовому регулюванні професійної підготовки державних службовців 

зокрема, є Президент України. Президентом України приділяється значна 

увага питанням професійної підготовки кадрів державного управління. 

Вищевказані питання професійної підготовки державних службовців є 

предметом правового регулювання таких нормативно-правових актів, як 

укази та розпорядження Президента України. На нашу думку, основними у 

сфері професійної підготовки державних службовців з моменту здобуття 

Україною незалежності були такі Укази Президента України: «Про 

затвердження Програми кадрового забезпечення державної служби та 

програми роботи з керівниками державних підприємств, установ і 

організацій» від 10.11.1995; «Про систему підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації державних службовців» від 30.05.1995; «Про 

Комплексну програму підготовки державних службовців» від 09.11.2000; 

«Про Національний план дій на 2012 рік щодо впровадження Програми 

економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, 

конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» від 12 березня 2012 

року»; «Про Концепцію адаптації інституту державної служби в Україні до 

стандартів Європейського Союзу» від 05.03.2004; «Про Стратегію державної 

кадрової політики на 2012-2020 роки» від 01.02.2012; «Про Програму 

організації навчання голів, заступників голів, керівників структурних 

підрозділів районних державних адміністрацій, осіб з їх кадрового резерву та 
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голів і заступників голів районних рад» від 09.01.1999. Питання ефективної 

реалізації функції державного управління висвітлювалося Президентом 

України також у Посланні Президента України до Верховної Ради України 

«Модернізація України – наш стратегічний вибір» в 2011 році. Аналізуючи 

суть вищевказаних документів, можна з упевненістю стверджувати, що 

питання ефективної реалізації державної кадрової політики та створення 

умов для забезпечення органів державної влади професійними 

управлінськими кадрами, є основоположними в діяльності Президента 

України. 

На рівні головного органу державної виконавчої влади – Кабінету 

Міністрів України – були прийняті наступні нормативно-правові акти: 

розпорядження Кабінету Міністрів України «Про підготовку, перепідготовку 

та підвищення кваліфікації державних службовців за рахунок міжнародної 

технічної допомоги» від 03.04.1996, «Про схвалення Концепції 

реформування системи підвищення кваліфікації державних службовців, 

посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад з метою 

створення умов для правового, економічного та організаційного забезпечення 

розвитку системи підвищення кваліфікації» від 28.11.2011; постанови 

Кабінету Міністрів України «Про центри перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, установ і організацій» від 

16.12.2004; «Про затвердження Положення про систему підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і 

посадових осіб місцевого самоврядування» від 07.05.2010, «Про державне 

замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих 

кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна 

освіта) для державних потреб у 2012 році» від 17.05.2012; «Про затвердження 

Порядку організації підвищення кваліфікації державних службовців і 

посадових осіб місцевого самоврядування у навчальних закладах за 
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державним замовленням Національного агентства України з питань 

державної служби» від 10 липня 2017 року тощо. 

Отже, розвиток державної служби шляхом підвищення професійної 

підготовки її управлінського апарату виступає одним з пріоритетних 

напрямів діяльності виконавчої влади в Україні. 

18 липня 2011 року відповідно до Указу Президента України утворена 

Національна агенція України з питань державної служби шляхом 

реорганізації колишнього Головного управління державної служби України. 

Відповідно до п. 1 Положення про Національне агентство України з 

питань державної служби Національне агентство України з питань державної 

служби виступає центральним органом виконавчої влади, діяльність якого 

спрямовується i координується Кабінетом Мiнiстрiв України та який 

забезпечує формування й реалізує державну політику у сфері державної 

служби, здійснює функціональне управління державною службою в органі 

державної влади, іншому державному органі, його апараті (секретаріаті) [85]. 

Слід відмітити, що діяльність Національного агентства України з 

питань державної служби є визначальною при здійсненні державної політики 

в галузі державного управління, зокрема при проведенні професійної 

підготовки кадрів управлінського апарату. При цьому компетенція 

вищевказаного органу поширюється і на питання державного замовлення для 

навчальних закладів при встановленні відповідних обсягів на їхню 

підготовку. 

Основними причинами, що виступають перешкодами на шляху 

якісного формування та розвитку державного кадрового потенціалу і є 

рушійною силою для впровадження дієвих заходів, спрямованих на 

поліпшення стану речей у цій галузі, на наш погляд, є: недовершеність 

механізму формування державного замовлення щодо підготовки фахівців 

державного управління; відсутність виваженої системи керування 

професійною орієнтацією молоді, об’єктивних принципів її навчання і 
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відбору; відсутність діяльності щодо моніторингу потреб суспільства і 

держави у фахівцях державного управління із відповідним освітньо-

кваліфікаційним рівнем підготовки; застосування в недостатній мірі 

наукових підходів, результатів наукових досліджень при формуванні та 

реалізації державної кадрової політики; низькі темпи з імплементації 

сучасних технологій у галузі професійного розвитку. 

Звичайно, що під час професійної підготовки державних службовців 

нелегко виокремити той необхідний обсяг знань, що буде їм потрібним при 

здійсненні подальшої діяльності. Пояснити дану обставину можна тим 

фактом, що фахівці державного управління працюють майже в усіх галузях 

суспільного життя, у зв’язку з чим останні повинні мати різнопланову, а в 

ряді випадків, навіть унікальну компетенцію. Всі ці фактори і накладають 

свою специфіку як на процес безпосереднього навчання та підготовку 

державних службовців, так і на механізми державного регулювання якості 

їхньої освіти. 

Як відомо, основним регулюючим документом у сфері трудових 

правовідносин в Україні є Кодекс законів про працю УРСР від 17.12.1971. 

Положення, що урегульовують питання професійної підготовки працівників, 

закріплені в главі XІV Кодексу (ст. 201-220). Більшість норм вищевказаного 

нормативно-правового акта, що визначають права на навчання та професійну 

підготовку працівників, є бланкетними, оскільки не мають під собою 

належного механізму правового забезпечення. Статті 201-202 КЗпП [86] 

України визначають, зокрема, обов’язок власника (роботодавця) 

організовувати своїм працівникам, особливо молодим, виробниче навчання 

та створювати такі умови роботи, які дадуть змогу її поєднання з процесом 

навчання. Вищевказані обов’язки для власника підприємства (роботодавця), 

на наш погляд, не можуть розглядатися як норми прямої дії, які формують 

певний юридичний обов’язок, якому кореспондує певне право працівника. У 

Кодексі відсутні заходи притягнення до відповідальності за невиконання 
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таких обов’язків власником/роботодавцем, як і не встановлено механізмів 

правового захисту порушених прав працівників на навчання.  

Аналізуючи проект Трудового кодексу України, слід відмітити, що 

вищевказана ситуація залишилася в своєму первісному стані. Проект 

Трудового кодексу також встановлює загальний обов’язок роботодавця щодо 

створення умов для навчання працівників та підвищення їхньої кваліфікації. 

При цьому у випадках, не встановлених законодавством, роботодавець 

забезпечує підвищення кваліфікації працівників відповідно до власних 

потреб, тобто на свій розсуд визначає необхідність професійної підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації своїх працівників [87]. Як у 

чинному КЗпП України, так і в проекті Трудового кодексу відсутні 

механізми захисту прав працівників на навчання. З нашої точки зору, 

конституційні права працюючих на навчання та освіту за такого стану речей 

в значній мірі порушуються, що не може не викликати занепокоєння. 

Ст. 207 КЗпП України містить положення щодо обов’язку виплати 

працівникові заробітної плати за час проходження виробничого навчання, 

перекваліфікації або навчання іншим спеціальностям у порядку і розмірах, 

що визначається законодавством [86]. У свою чергу, спеціального 

законодавства, яке встановлює порядок виплати працівникові заробітної 

плати за час проходження виробничого навчання і її розмір, не існує. 

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про оплату праці» норми оплати праці 

для працівників, що проходять процес виробничого навчання,  

перекваліфікації  або  навчання іншим спеціальностям, визначаються КЗпП 

України та іншими актами законодавства, тобто відповідно до ст. 3 – не 

нижче мінімального розміру [88]. 

Специфічним у даному плані є питання порядку оплати праці під час 

навчання осіб, що відносяться до категорії працівників державної служби.  

Розмір заробітної плати державних службовців і керівників державних 

підприємств за час проходження ними навчання врегульовуються у постанові 
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Кабінету Міністрів України «Про гарантії і компенсації для працівників, 

які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, 

навчання інших професій з відривом від виробництва» від 28 червня 1997 

року № 695. Згідно з вищевказаною постановою за працівниками,  які  

направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки і 

навчання інших професій з відривом від виробництва, зберігається середня 

заробітна плата за основним місцем роботи за час навчання, здійснюється 

оплата вартості проїзду до місця навчання і назад, а також виплата добових 

за кожний день перебування в дорозі у розмірі, встановленому 

законодавством для службових відряджень [89]. 

Досить цікавим, на нашу думку, є питання правового урегулювання 

соціальних гарантій працівникам, що здійснюють навчання. Відповідно до ст. 

212 КЗпП України тим працівникам, що навчаються без відриву від 

виробництва, щорічні відпустки за їх бажанням приєднуються до часу 

безпосереднього навчання – прослуховування лекцій, виконання 

лабораторних, дипломних робіт, складання іспитів [86]. Ключовим моментом 

у зазначеному положенні є те, що в даному випадку мова йде про щорічні 

відпустки, і за відсутності обов’язку надати таку відпустку до закінчення 

шести місяців роботи на підприємстві, який відповідно до ст. 10 Закону 

України «Про відпустки» наступає за умови успішного навчання 

працівником [90], не існує й обов’язку приєднання такої відпустки до часу 

проведення навчальних заходів. 

До працівників, які успішно навчаються без відриву від виробництва у 

вищих навчальних закладах освіти вечірньої чи заочної форми навчання, 

застосовуються заохочення у вигляді можливості надання їм додаткових 

оплачуваних відпусток на період учбового процесу (ст. 216 КЗпП України). 

Планування навчального процесу згідно із Законом України «Про освіту» 

напряму належить до компетенції вищих навчальних закладів освіти [91]. 

Відповідно, власник підприємства/роботодавець зобов’язаний надавати 
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працівникові відпустку саме в період навчального процесу. Ненадання 

відпустки саме в час проходження навчання, на нашу думку, не може бути 

пов’язане з проблемою виробничої необхідності для підприємства. 

Керуючись ст. 202 КЗпП України, власник зобов’язаний створити 

працівникові належні умови для роботи і навчання [86], однією з яких і є 

можливість отримання працівником відпустки в період проходження 

навчання. 

На період проходження працівниками навчання у вищих учбових 

закладах та аспірантурі щотижнево надається один робочий день відпустки 

для підготовки до занять з оплатою у розмірі 50% одержуваної заробітної 

плати, але не менше встановленого розміру мінімальної заробітної плати. 

При цьому така можливість забезпечується за умови навчання працівників у 

вищих навчальних закладах на останніх учбових курсах, а тим працівникам, 

які навчаються в аспірантурі, – протягом всього часу навчання. Коли 

працівник навчається в аспірантурі протягом четвертого року навчання, йому 

надається можливість отримання ще одного вільного від роботи дня, але вже 

без збереження заробітної плати. Відповідні положення містяться в ст. 218 

КЗпП України [86], а також у ч. 2 ст. 25 Закону України «Про відпустки» 

[90]. 

Узагальнюючи наведене, можна зазначити, що в цілому чинне 

законодавство про державну службу, залишаючись багато в чому 

спорідненим з трудовим законодавством, не може бути визнано його 

складовою частиною. Більшість норм, що регулюють питання регулювання 

професійної підготовки державних службовців, виокремленні в спеціальні 

закони та підзаконні нормативно-правові акти, які встановлюють умови для 

їх імплементації у суспільне життя. Трудове право зберігає своє значення як 

базової, материнської галузі. Найбільш яскраво така материнська роль 

трудового права проявляється у випадках прямого застосування норм 

трудового законодавства в регулюванні державної служби. Це, зокрема, 
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норми, що регулюють ведення трудових книжок, перерви в роботі, 

встановлення вихідних, неробочих та святкових днів, деякі питання режиму 

робочого часу тощо. 

Зважаючи на відсутність законодавчого визначення поняття 

державного службовця, категорій посад, діяльність на яких урегульовується 

нормами відповідного законодавства, на сьогоднішній день існує проблема 

щодо відсутності єдиного підходу у правозастосуванні у відносинах 

державного управління. Більшість норм як чинного Кодексу законів про 

працю УРСР, так і  проекту Трудового кодексу України не містять чітких 

вказівок стосовно застосування конкретних правових норм в частині 

правового врегулювання відносин державної служби. При цьому такі 

неузгодженості, на наше переконання, будуть у подальшому призводити до 

істотних порушень прав тих осіб, які свою безпосередню діяльність 

здійснюють у сфері державного управління.  

З нашої точки зору, неправильно було б вважати державну службу 

сферою виключно адміністративно-правового регулювання. Ми вважаємо, 

що є всі підстави погодитися з висновком про те, що в сучасній правовій 

системі з’явилася відносно відособлена сфера правового регулювання 

публічної служби і формується нова галузь – право державної служби. При 

цьому для такого права державної служби вихідними, материнськими 

виступають галузі як трудового, так й адміністративного права. Право 

державної служби, що спеціалізується на урегулюванні публічно 

організованої праці у сфері державного управління, тяжіє до сім’ї публічних 

галузей права, яким притаманна орієнтація на задоволення державних 

інтересів, ієрархічні відносини суб’єктів, перевагу директивно-обов’язкових 

норм. У цьому і полягає зв’язок права державної служби з системою 

адміністративно-правового регулювання, що виражається, зокрема, у 

використанні переважно державно-нормативних засобів правового 

регулювання. 
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Висновки до розділу 1 

 

1. Професійна підготовка – це процес отримання усієї сукупності 

спеціальних знань, необхідних для виконання суспільно значимих 

професійних обов’язків, що обумовлені потребами такого суспільства та є 

важливими для нього в умовах сьогодення, а також в період найближчої 

перспективи. 

2. Правове регулювання професійної підготовки державних службовців 

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

вплив на процес отримання спеціальних знань, необхідних для виконання 

суспільно значимих професійних обов’язків у сфері державного управління, 

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

також одержують заробітну плату за рахунок державних коштів. 

3. Ознаки правового регулювання професійної підготовки державних 

службовців – це  сукупність властивостей здійснюваного за допомогою норм 

права впливу на процес отримання спеціальних знань, що необхідні для 

виконання суспільно значимих професійних обов’язків у сфері державного 

управління, особами, які обіймають посади в державних органах та їх 

апараті, а також одержують заробітну плату за рахунок державних коштів.  

4. Розвиток державно-службових відносин в Україні впродовж періоду 

її входження до складу Союзу Радянських Соціалістичних Республік 

охарактеризовано як знаковий для появи інституту державної служби в 

сучасній Україні, оскільки в цей час було розпочато процес створення мережі 

освітніх закладів та надано поштовх до розвитку відповідного законодавства, 

що призвело до появи нового суспільного явища – державної служби. 

Відмічена відсутність, як за часів Радянського Союзу, так і нині, одностайної 

наукової позиції щодо питання підпорядкування окремому правовому 

інституту суспільних відносин державної служби.  
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5. Основними причинами, що виступають перешкодами на шляху 

якісного формування та розвитку державного кадрового потенціалу і є 

рушійною силою для впровадження дієвих заходів, спрямрваних на 

поліпшення стану речей у сфері професійної підготовки державних 

службовців, визначено такі фактори: недовершеність механізму формування 

державного замовлення щодо підготовки фахівців державного управління; 

відсутність виваженої системи керування професійною орієнтацією молоді, 

об’єктивних принципів її навчання і відбору; відсутність діяльності щодо 

моніторингу потреб суспільства і держави у фахівцях державного управління 

із відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки; застосування в 

недостатній мірі наукових підходів, результатів наукових досліджень при 

формуванні та реалізації державної кадрової політики; низькі темпи з 

імплементації сучасних технологій в галузі професійного розвитку. 

6. Більшість норм, які регулюють питання професійної підготовки 

державних службовці, закріплені в спеціальних законах та підзаконних 

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

суспільне життя. Трудове право зберігає своє значення як базової, 

материнської галузі. 
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РОЗДІЛ 2 

ЗМІСТ ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПІДГОТОВКИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ 

 

2.1 Поняття професійної підготовки державних службовців 

  

Процес розвитку України як правової, соціальної та демократичної 

держави включає в себе орієнтування на європейські стандарти якості життя, 

що вимагає проведення обов’язкових перетворень як у зовнішній, так і 

внутрішній площині. Успіх таких перетворень напряму залежить від 

високого рівня спеціалізації та професіоналізму тих осіб, які здійснюють 

реалізацію функцій держави, а саме – державних службовців. До даного 

переліку вимог слід додати і необхідність ефективної діяльності останніх на 

всіх управлінських рівнях, практичного впровадження ними інноваційних 

форм і методів роботи, що, в свою чергу, вимагає від державних службовців і 

держави, як їх основного роботодавця, постійного посилення рівня 

інтелектуального ресурсу державного управління. 

Зважаючи на вже наявний досвід інших країн у сфері державного 

управління, можна з упевненістю сказати, що в несприятливі економічні 

ситуації з різною періодичністю потрапляють практично всі країни, але вихід 

із них здійснюється за рахунок зміни у системі державного управління, 

використання передових наукових технологій, залучення до державного 

управління найкращого інтелектуального ресурсу, стратегічного мислення 

державних управлінців, що вимагає від держави здійснення суттєвих 

перетворень у системі добору, підготовки та мотивації державних 

службовців [92, c. 3].  

На цьому шляху нашою державою вже було здійснено ряд важливих 

кроків. Так, 05 лютого 2012 року Верховною Радою України прийнято Закон 

України «Про професійний розвиток працівників», відповідно до ст. 2 якого 
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принципами державної політики у сфері професійного розвитку 

працівників є безперервність та доступність процесу професійного розвитку 

працівників [93]. 

Іншим важливим документом на шляху професіоналізації кадрів 

державного управління виступає Стратегія державної кадрової політики на 

2012-2020 роки, що була затверджена Указом Президента України від 01 

лютого 2012 року № 45/2012. Відповідно до п. 2 вищевказаного документа 

метою державної кадрової політики є забезпечення усіх сфер життєдіяльності 

держави кваліфікованими кадрами як необхідної умови реалізації державних 

інтересів у контексті розвитку України як демократичної, правової та 

соціальної держави із розвиненою ринковою економікою [94].  

До основних завдань, що висуваються суспільством до кожного 

державного службовця, слід віднести і вимоги щодо постійного підвищення 

своєї політичної, правової, соціально-економічної, психологічної, 

управлінської компетенції, розширення знань стосовно морально-етичних 

принципів управління.  

Дані вимоги досить важливі з огляду на те, що їх наявність є необхідною 

передумовою, котра надає змогу державним службовцям діяти професійно, 

неупереджено, зі знанням своєї справи, без зловживань службовим 

становищем, без корупційних та інших негативних діянь, зневажливого 

ставлення до громадян. Отже, питання професіоналізму в державній службі 

за нинішніх умов розвитку суспільних відносин мають вкрай важливе 

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

Необхідно підкреслити, що проблемні питання поняття та замісту 

професійної підготовки працівників досліджували у своїх працях такі вчені, 

як-от: В.Я. Бойцов, Н.Т. Гончарук, А.В. Дабагян, Т.Г. Кагановська, 

К.О. Кікіньова, С.Ф. Кечек’ян, В.І. Луговий, Л.А. Луць,  І.М. Мельник, 

Т.Л. Миронова, А.К. Маркова, Н.Р. Нижник, О.Ю. Оболенський, 

В.М. Олуйко, О.Я. Окіс, Ю.А. Розенбаум, П.В. Сідоренко, О.І. Турчинов, 
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Є.В. Чаріна, Т.В. Черняк та інші. В більшості випадків у роботах науковців  

ототожнювалися поняття «професійна підготовка» та «підвищення 

кваліфікації», що, на нашу думку, не є цілком доцільним. Визначення 

дефініції саме професійної підготовки державних службовців становить 

значний науково-практичний інтерес, оскільки надасть змогу краще 

усвідомити та охарактеризувати дане поняття в розрізі процесу здійснення 

державної політики із підготовки кадрів державного управління. 

Перш ніж дослідити поняття професійної підготовки, зупинимося більш 

детально на визначенні таких його важливих складових, як професія, 

професіоналізм, професіонал. 

Професія – це сукупність властивих людині спеціальних знань, умінь і 

навичок, які дають їй змогу виконувати встановлені трудові функції [95, 

c. 117]. 

Відповідно до довідника С.І. Ожегова, професія – це основний рід занять 

трудової діяльності. Професіонал, за даним виданням, – це людина, яка 

зробила якесь заняття своєю постійною професією [96]. 

Професія – це рід діяльності, занять особи, яка володіє комплексом 

спеціальних фахових знань та практичних фахових умінь і навичок, набутих 

внаслідок поглибленої загальної та спеціальної фахової підготовки, а також 

досвіду роботи [97, c. 65].  

Рівень професійної компетенції особи – характеристика особи, що 

визначається її освітньо-кваліфікаційним рівнем, досвідом роботи та рівнем 

володіння спеціальними знаннями, уміннями та навичками [98]. 

Отже, основним для даного визначення є те, що професія передбачає 

наявність фахових знань, здобутих внаслідок спеціальної підготовки. 

У свою чергу, професіонал – це індивід, основним заняттям якого є його 

професія. Це майстер своєї справи, який має спеціальну підготовку і 

кваліфікацію [99, с. 276].  

Професіонал – це особа, яка опанувала високий рівень професіональної 
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діяльності, яка свідомо розвиває та удосконалює свої навички в процесі 

праці, робить свій індивідуальний і творчий внесок у професію, підвищує 

престиж і суспільну значимість своє професії [100, с. 35].  

Професіонал, у традиційному розумінні, – це людина, яка віддана своїй 

справі, ініціативна, чесна та відповідальна  у ставленні до своєї роботи [101, 

с. 156].   

Поняття «професіоналізм» є ширшим за поняття «професія» і 

«професіонал», оскільки воно виступає певною характеристикою людини в її 

професійній діяльності.  

З точки зору психології, професіоналізм – це вищий рівень 

психофізичних, психічних і особистих змін, які проходять у процесі 

тривалого виконання людиною службових обов’язків, що забезпечують 

якісно новий, більш ефективний рівень вирішення складних професійних 

завдань в особливих умовах [102, с. 24]. 

 До найважливіших рис професіоналізму слід віднести постійність, 

стабільність, результативність. Це абсолютна протилежність дилетантству, 

оскільки дилетант, на відміну від професіонала, володіє поверховими 

знаннями, при цьому демонструючи своє легковажне ставлення до справи 

[103, с. 87; 104, c. 275].  

На думку А.М. Маркової, професіоналізм являє собою сукупність, набір 

особистих характеристик державного службовця, необхідних останньому для 

можливості ефективного виконання ним своїх трудових обов’язків. Це не 

тільки досягнення ним високих професійних результатів та високої 

продуктивності праці, це також його внутрішнє відповідальне ставлення до 

своєї праці [105, c. 180-181; 106, с. 84; 107, с. 18].  

Влучною, з точки зору узагальнення, є позиція, висловлена 

О.Ю. Оболенським, що професіоналізм – це здатність державного службовця 

або колективу державних службовців визначити з урахуванням умов і 

реальних можливостей найбільш ефективні шляхи та способи реалізації 
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поставлених перед ними завдань у межах нормативно-визначених 

повноважень [108, c. 56].  

Таким чином, професіоналізм у державній службі – це, перш за все, 

можливість визначення державним службовцем, з огляду на реальний стан 

речей, найбільш оптимальних шляхів та методів вирішення тих чи інших 

управлінських задач.  

Вважаємо, що для більш повного розуміння поняття професіоналізму 

необхідно також розглянути такий його критерій як компетентність. 

Компетентність (від лат. «competentis») означає відповідний, тобто той, 

що знає, володіє відповідними знаннями, знається у визначеній галузі [109, 

c. 241]. Більшість науковців, які досліджували дане поняття, сходяться на 

думці, що компетенція особи – це не стільки її знання, уміння та навички, в 

першу чергу, це здатність такої особи задіяти та використати їх у повному  

обсязі в необхідний момент часу.  

Так, Ю.А Старілов розглядає компетенцію як практичну реалізацію 

професійних здібностей та ділових якостей працівника [110, c. 224].  

Компетентність – ступінь вираження професійного досвіду, який 

притаманний людині в межах конкретної посади, тобто є вищим ступенем 

розвитку професійності [111, c. 38].  

Компетентність державного службовця – це його здатність до доцільних 

дій з ефективного розв’язання ситуацій, що виникають у процесі виконання 

службових обов’язків [112, c. 195].  

У сфері державного управління компетентність та професіоналізм є 

нерозривними складовими, що формують особистість професіонала 

державного управління. Професійну компетентність у державному 

управлінні вважають проявом сутності, змістом і мірою професіоналізму 

[104, c. 10].  

Резюмуючи вищенаведене, можна зробити висновок, що професіоналізм 

державного службовця – це здатність останнього до визначень 



 

 

62 

 

найефективніших і найприйнятніших напрямів та способів реалізації 

поставлених державних завдань, які виникають перед ним у процесі 

здійснення професійної діяльності. 

Важливого значення в процесі дослідження поняття професійної 

підготовки державних службовців набуває професіоналізація. 

Професіоналізація персоналу – це послідовний процес реалізації циклу 

професійного життя спеціалістів, що проходить від моменту виявлення 

здібностей людини та надання їй допомоги при виборі професії до моменту 

формування та раціонального використання її професійного досвіду: процес 

оволодіння професією, становлення професіонала [113, c. 232-233].  

Практичний аспект професіоналізації полягає у набутті та вдосконаленні 

державними службовцям необхідних для професії знань, вмінь та навичок, 

застосуванні їх у практичній діяльності [114, c. 7].  

Професіоналізація є вищим ступенем професійного розвитку і 

потенціалу професійного досвіду людини [112, c. 195].  

Професіоналізація – спеціальна професійна підготовка суб’єкта до 

майбутньої професійної діяльності. Це, по-суті,  певний  процес здобуття 

професіональної освіти [115, c. 10].  

За визначенням О.В. Чариної, професіоналізація – це такий 

різносторонній процес, що містить у собі наступні складові:  операційну 

складову – придбання технічних навичок, знань і умінь, освоєння засобів 

праці; особистісне становлення  – процес вибору професії, вибір і реалізація 

цінностей, проходження шляху самореалізації; соціалізація – входження в 

професійне співтовариство, засвоєння норм і цінностей певної соціально-

професійної  групи, спілкування в певному професійному середовищі [116, 

с. 38].  

Слід відзначити, що в більшості випадків поняття професіоналізації 

ототожнюють із процесом професійного навчання/підготовки. Так, в 

Комплексній програмі підготовки державних службовців зазначено, що 
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процеси професіоналізації державного управління і місцевого 

самоврядування викликають необхідність вирішення низки проблем, до 

числа яких слід віднести визнання  невід’ємною складовою професійної 

діяльності державних службовців професійного навчання, формування змісту 

професійного навчання та організації навчального процесу, удосконалення 

системи професійного навчання державних службовців [117, c. 11].  

Основа професіоналізації державної служби, на думку О.І. Турчинова, як 

і будь-якої іншої сфери людської діяльності, полягає у соціальних явищах, 

що потребують активізації професійного розвитку, де особлива роль 

належить процесу оволодіння професією [113, с. 18].  

Професіоналізація по відношенню до державних службовців 

характеризується необхідністю отримання останніми певної професійної 

підготовки в галузі державного управління та державної служби [118, c. 138].  

Професіоналізація державних службовців – це процес оволодіння ними 

глибинами професії, який стає можливий за умови цілеспрямованого та 

цілісного розвитку особистості, де поєднані ментальний та емоційний 

інтелект, освіта, практичний досвід, ціннісна орієнтація [119, c. 139].  

Професіоналізація системи державної служби повинна забезпечувати 

потреби органів та організацій, на які поширюється дія Закону України «Про 

державну службу», у працівниках, які володіють високим рівнем 

професіоналізму, етичними засадами та здатні ефективно, якісно та 

відповідально вирішувати завдання, що висуває сьогодення перед системою 

державної служби [120, с. 7]. Професіоналізація державних службовців є 

рушійною силою професійного розвитку державної політики, досягнення 

економічної та політичної стабільності, прийняття і дотримання 

європейських цінностей розвитку. 

Узагальнюючи все вищевказане, можемо підкреслити, що 

професіоналізацію слід розглядати як процес оволодіння необхідними 

професійними знаннями, уміннями і навичками. Результатом цього процесу є 
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професіоналізм, оскільки саме він виступає показником його успішності, а 

професіоналізація – певною якісною характеристикою.  

Отже, професіоналізація державних службовців – це процес їхнього 

професійного розвитку, удосконалення професійних навичок, розвиток 

професійних компетенцій для можливості розв’язання  нових або вже 

існуючих завдань під час здійснення професійної діяльності державних 

службовців у сфері державного управління. 

Сам процес професійного становлення будь-якого спеціаліста 

(професіонала) обов’язково включає в себе три вищевказані складові: 

професіоналізацію, отримання професії, набуття професіоналізму. Дані 

складові виступають дуже важливою умовою сприйняття в цілому процесу 

професійної підготовки, оскільки розуміння їх суті та змісту надає змогу 

більш глибоко усвідомити та дослідити особливості цього складного та дуже 

важливого для суспільних відносин явища.  

У словнику-довіднику «Социология государственной службы» дається 

визначення поняття професійної підготовки як процесу засвоєння чужого 

індивідуального досвіду, у результаті чого у людини з’являється здатність до 

використання певного набору засобів, безпосередньо пов’язаних із окремими 

видами діяльності. Результат процесу професійної підготовки має подвійний 

характер: нижня межа фіксує засвоєння досвіду іншої людини, верхня – 

узагальнений досвід. Ця двоїстість вирішується через отримання певної 

кваліфікації [121]. 

Підготовка державних службовців – поняття широке і багатозначне. Ним 

позначається багато різних соціальних, організаційних, правових, моральних, 

матеріально-технічних та інших дій і заходів, спрямованих у комплексі на 

забезпечення державних органів кваліфікованими кадрами [122, с. 23].  

Мета навчання під час підготовки державних службовців полягає в 

набутті ними спеціальності чи професії, що, в свою чергу, надасть змогу 

отримати роботу за відповідним рівнем освіти та спеціальності. Сам процес 
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такої професійної підготовки може проходити як в установах вищої освіти, 

так і середньої за різними формами навчання.  

З цього приводу вдало висловився А.С. Пашков, зазначивши, що мета 

професійної підготовки являє собою процес отримання кваліфікації чи 

спеціальності на базі середньої або вищої спеціальної освіти [123, с. 37]. 

Досить цікавою, на наш погляд, є позиція зарубіжних видань у сфері 

професійної підготовки державних службовців, у яких зазначається, що 

метою професійної підготовки виступає процес формування здібностей, 

необхідних для певної професії; додавання до існуючої загальної освіти 

певного рівня професійної компетенції; відбір найкращих кадрів для 

державної служби; зміцнення і удосконалення особистих здібностей 

індивідів до процесу проходження державної служби [124, с. 24].  

Термін «професійна підготовка» розкривається і в чинному 

законодавстві України. Так, ст. 1 Закону України «Про вищу освіту» (на 

сьогоднішній день втратив чинність) дала визначення поняття професійної 

підготовки як здобуття кваліфікації за  відповідним напрямом підготовки або 

спеціальністю [125].  

Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації державних службовців і Положення  про єдиний порядок 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників державних 

підприємств, установ і організацій, що затверджені відповідною постановою 

Кабінету Міністрів України від 08 лютого 1997 року № 167, містять 

визначення професійної підготовки як навчання, що спрямоване  на 

отримання знань і умінь,  необхідних для здійснення ефективного  

управління  відповідним   підприємством,   установою, організацією [126]. 

Відповідно до Указу Президента України від 09 листопада 2000 року 

№ 1212/2000 «Про комплексну програму підготовки державних службовців» 

професійна підготовка державних службовців передбачає здобуття вищої 

освіти за спеціальностями   освітньої   галузі «Державне   управління»;  
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навчання  за програмами  функціональної спеціалізації  «Державна  

служба» спеціальностей інших галузей, спрямованих на діяльність у певній 

сфері державного управління, а також навчання за професійними програмами 

підвищення кваліфікації в аспірантурі та докторантурі [117].  

У Законі України «Про професійний розвиток працівників» дається 

визначення поняття професійного навчання як процесу цілеспрямованого 

формування у працівників спеціальних знань, розвиток необхідних навичок і 

вмінь, що дають змогу підвищувати продуктивність праці, максимально 

якісно виконувати свої функціональні обов’язки, освоювати нові види 

професійної діяльності, що включає в себе первинну професійну підготовку, 

перепідготовку і підвищення кваліфікації працівників відповідно до потреб 

виробництва [93].  

З аналізу вищенаведеного Закону вбачається, що професійна підготовка 

виступає складовою частиною процесу навчання, вона містить також такі 

складові, як перепідготовка і підвищення кваліфікації. Отже, чинне 

законодавство України не ототожнює поняття підготовки і навчання, а 

розглядає їх як частину та ціле, які, в свою чергу, формують загальну 

структуру професійного навчання.  

Таким чином, професійна підготовка державних службовців – це 

складова частина процесу професійного навчання, яка характеризується 

систематичним отриманням знань та навичок за необхідними для виконання 

державної діяльності напрямами, повноцінне оволодіння якими  дозволяє 

визначити найефективніші і найприйнятніші способи реалізації поставлених 

перед державним службовцем завдань. 

Кінцевим результатом професійної підготовки виступає отримання 

майбутнім державним службовцем тих знань, умінь та навичок, що дозволять 

зробити про нього висновок як про професіонала своєї справи.  
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2.2 Структура та зміст професійної підготовки державних 

службовців 

 

Процеси реформування в Україні не можливі без наявності 

високопрофесійної структури державної служби на всіх соціальних рівнях. 

Дана позиція виступає відправною точкою при визначенні основних 

можливостей для розвитку України як невід’ємної та повноцінної складової 

частини Європейського Співтовариства.  

 Будь-який процес реформ необхідно розпочинати із попередньої роботи 

з визначення конкретних цілей, завдань та функцій центральних та місцевих 

органів державної влади, що дозволить створити кваліфікаційні вимоги до 

осіб, які будуть відповідальні за реалізацію покладених на них державних 

завдань та функцій. Як справедливо зазначив з цього приводу 

О.Ю. Оболенський, професійна діяльність державних службовців, яка 

пов’язана з підготовкою та реалізацією конкретних управлінських рішень, 

потребує здобуття конкретних вмінь, знань і навичок, що мають бути 

сформовані в процесі професійного навчання [39, с. 213]. Отже, сам процес 

професійної підготовки державних службовців має вирішальне значення для 

розвитку та становлення будь-якої економічно та соціально розвиненої  

держави.  

В останні роки створення системи безперервного професійного навчання 

державних службовців стало нагальною потребою й одним із надважливих 

факторів зміцнення державності та становлення ринкової економіки. 

Враховуючи поступове поширення реформ, що пов’язані із процесом 

входження України до Європейського Співтовариства та здійснення 

Болонського процесу в Україні, проблемним питанням професійної 

підготовки останнім часом приділяється все більше уваги. 

Теоретичним підґрунтям дослідження структури та змісту професійної 

підготовки державних службовців стали праці таких вчених, як В.Я. Бойцов, 
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Н.Т. Гончарук, А.В. Дабагян, Т.Г. Кагановська, С.Ф. Кечек’ян, 

В.І. Луговий, Л.А. Луць,  І.М. Мельник, Н.Р. Нижник, О.Ю. Оболенський, 

О.Я. Окіс, П.В. Сідоренко та інших. Не применшуючи наукових доробок 

вчених, необхідно зазначити, що вони акцентують увагу на дослідженні 

проблематики професійної підготовки державних службовців у цілому, не 

виокремлюючи із цього суспільно значимого явища такої її складової як 

структура та зміст. Враховуючи наведене, пропонуємо звернути увагу на те, 

що визначення структури та змісту професійної підготовки державних 

службовців становить значний науково-практичний інтерес, адже зміст та 

структура професійної підготовки державних службовців є 

фундаментальними складовими  як при прийнятті та впровадженні 

відповідних навчальних програм в освітній галузі «Державне управління», 

так і в цілому для здійснення виваженої державної політики із підготовки 

кадрів державного управління. 

На початку 1990 років, після проголошення Україною незалежності,  

стала найбільш актуальною проблема підготовки професійно компетентного 

складу державної служби, на яку мав би бути покладений основний тягар 

проведення законодавчих змін та новацій. Пояснюється дана обставина тим, 

що після ліквідації партійної структури із підготовки кадрів державного 

управління в нашій державі тривалий час не існувало оновлення складу 

державної служби новими кадрами. Відсутність чітких механізмів 

впровадження законодавчих та економічних реформ на самому початку 

розвитку та становлення нашої держави була викликана нестачею 

професійних кадрів державного управління, які б мали сучасний рівень 

освіти.  

Як влучно висловився з цього приводу  В.І. Луговий, функції 

державного управління часто були покладені на вчорашніх лікарів, 

інженерів, агрономів, учителів, які були змушені набувати досвіду  

державного управління виключно за допомогою власної практики [127, 
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с. 34]. Але і на сьогоднішній день стан справ у галузі професійного 

навчання кадрів державного управління хоч і зазнав чималих змін, у цілому 

залишається на незадовільному рівні свого розвитку та становлення. 

Слушною з цього приводу вважається думка Р.В Войнович про те, що 

сучасний кадровий потенціал регіонів, минаючи систему підготовки та 

підвищення кваліфікації, не здатен до принципової зміни парадигми власної 

діяльності, яку диктує сучасний рівень суспільного розвитку. Через 

відсутність відповідного освітнього рівня і небажання постійно професійно 

удосконалюватися він втратив можливість перейти і оволодіти методами 

цільового управління та стратегічного планування в процесі здійснення своїх 

функцій [128, с. 3]. Крім того, на жаль, останнім часом відбувається 

тенденція до зниження професіоналізму та компетенції державних 

службовців. Нераціонально використовується їхня праця, зменшується 

мотивація до навчання.  

Для досягнення максимальної ефективності в діяльності державний 

службовець повинен намагатися найбільш професійно саморозвиватися і 

самореалізуватися. Керівнику, відповідальному за роботу державних 

службовців, важливо знати індивідуальні межі та особливості розвитку 

кожного державного службовця, що перебуває у нього в підпорядкуванні, 

окрім цього важливо також допомогти йому виробити оптимальну стратегію 

використання своїх можливостей, власного потенціалу. Здатність постійно 

підвищувати рівень професійних знань в умовах швидкого старіння 

професійних навичок є важливим чинником успішної діяльності державних 

службовців.  

Отже, для можливості ефективного розвитку професійної державної 

служби в державі має діяти виважена та цілеспрямована загальна кадрова 

політика, головною метою якої є вдосконалення кадрового потенціалу, 

створення дієздатного державного апарату, спроможного ефективно 

здійснювати завдання та функції Української держави шляхом сумлінного 
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виконання державними службовцями покладених на них службових 

повноважень [129].  

Дану позицію підтримує і Н.Т. Гончарук, яка вказує, що основною 

метою державної кадрової політики виступає забезпечення належного 

функціонування системи підготовки, перепідготовки і підвищення 

кваліфікації персоналу держапарату і створення умов для творчого розвитку 

особистості на робочому місці [130, с. 180].  

Можливо саме тому наразі структуру підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації державних службовців в Україні можна 

охарактеризувати як одну із  тих, що найбільш динамічно розвиваються. На 

даному етапі в нашій державі діє відповідне спеціальне законодавство про 

державну службу, прийняті та впроваджені численні підзаконні нормативно-

правові документи, що регулюють галузь професійного навчання в державній 

службі. Як приклад, можемо відмітити, що на сьогоднішній день у системі 

освіти запроваджено освітню галузь «Державне управління». Впроваджено та 

діють різноманітні заходи по підвищенню кваліфікації – від 

короткострокових семінарів за різноманітними тематичним напрямами до 

строкового навчання за професійними програмами [131, с. 66]. 

Зважаючи на вищенаведене, відзначимо, що дослідження структури 

професійної підготовки має важливе значення з огляду на необхідність 

системності та комплексності у впровадженні державної кадрової політики, 

основною метою якої є здійснення професіоналізації кадрів державного 

управління. 

Поняття структури в науковій літературі містить декілька визначень. 

Відповідно до філософського енциклопедичного словника структура – це 

сукупність стійких зв’язків об’єкта, що забезпечують його цілісність [132, 

c. 178; 133, c. 54; 134, c. 13].  

Отже, поняття «структура» будемо розглядати як форму організаційної 

побудови окремих елементів, що перебувають у взаємодії між собою.  
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Слід зазначити, що у чинному законодавстві України про державну 

службу відсутнє визначення поняття «структура» професійної підготовки 

державних службовців, при цьому законодавець оперує даним терміном як 

тотожним до поняття «система».  

Згідно з широким тлумаченням «система» є реально існуючим об’єктом, 

сукупністю елементів, що перебувають у взаємодії [135, с. 325].  

Система є множинністю елементів з їх зв’язками та відносинами, що 

породжує певне цілісне утворення [136,  с. 73].  

Система – це множина пов’язаних між собою елементів, що має той чи 

інший вид упорядкованості за певними якостями і зв’язками й відносно 

стійку єдність, яка характеризується внутрішньою цілісністю, що виражена у 

відносній автономності поведінки і (чи) існування цієї множини в 

оточуючому середовищі [137, с. 68; 138, с. 109].   

На думку відомої української вченої Л.А. Луць, поняття «система» 

означає, що вона є цілісною сукупністю (комплексом) закономірно 

розташованих та взаємопов’язаних і взаємодіючих елементів [139, с. 48].  

Ми ж вважаємо, що система – це певним чином зорганізована сукупність 

її складових (елементів, підсистем), які перебувають між собою у сталих 

взаємозв’язках та виступають системоутворюючими для самої системи.  

Структуру професійної підготовки державних службовців пропонуємо 

розглядати як форму організаційної побудови елементів системи 

професійного навчання, складовою частиною якої є безпосередньо процес 

професійної підготовки державних службовців. 

Сама система професійного навчання державних службовців – це 

цілеспрямована й чітко організована сукупність елементів (правових 

інститутів), діяльність яких спрямована на досягнення єдиної мети – 

забезпечення державних органів необхідною кількістю високопрофесійних і 

всебічно підготовлених кадрів, які володіють сучасними науковими 

знаннями, уміннями, навичками  й здатні до ефективного здійснення цілей і 
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функцій правової держави у своїй практичній діяльності [140, с. 1-2].  

Відповідно до Указу Президента України від 10 листопада 1995 року 

№ 1035/95 «Про затвердження Програми кадрового забезпечення державної 

служби та Програми роботи із керівниками підприємств, установ та 

організацій» встановлено, що державна система підготовки,  перепідготовки 

та підвищення кваліфікації державних службовців – це сукупність: освітньо-

професійних і професійних програм підготовки,  перепідготовки та 

підвищення кваліфікації державних службовців;  акредитованих навчальних  

закладів,  інститутів і  центрів підвищення кваліфікації, які реалізують 

зазначені програми; органів, що здійснюють управління системою 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних 

службовців [141]. 

Структуру професійного навчання державних службовців складають 

підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації як основні види 

навчання [25]. Вважаємо за необхідне додати до цього переліку такий вид 

навчання як ротація, що являє собою періодичне переміщення працівників як 

по вертикалі, так і по горизонталі, з метою підготовки фахівців широкого 

профілю і керівників державних органів, у тому числі вищої управлінської 

ланки. 

Професійна підготовка державних службовців – це складова частина 

процесу професійного навчання, яка характеризується систематичним 

отриманням необхідних знань та навичок за необхідними для виконання 

державної діяльності напрямками, повноцінне отримання яких,  у свою 

чергу, надасть змогу визначити найефективніші і найприйнятніші напрямки 

та способи реалізації поставлених перед державним службовцем завдань. 

Перепідготовка державних службовців згідно з Положенням про систему 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних 

службовців і посадових осіб місцевого самоврядування являє собою процес 

отримання спеціальності за напрямом «Державне управління» або за 
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спеціальностями, що спрямовані на можливість здійснення діяльності в 

органах державної служби, на основі здобутого раніше освітньо-

кваліфікаційного рівня [25]. 

Підвищення кваліфікації державними службовцями – це процес 

навчання з метою оновлення та набуття знань, навичок та умінь, що 

необхідні державним службовцям в процесі безпосередньої діяльності із 

реалізації державних функцій і завдань [25]. 

Поняття підвищення кваліфікації державних службовців – це оновлення, 

поглиблення та розвиток знань, вдосконалення вже існуючих вмінь та 

навичок у державних службовців [142, с. 265].  

Важливим складовим елементом системи професійного навчання є 

ротація, яка розглядається як важлива процедура управління 

професіоналізації кадрів, а також один із головних чинників формування 

кадрового резерву на державній службі. В.Г. Щокіна та В.О. Коростильова 

розуміють ротацію кадрів як процедуру призначення, у межах якої місце 

роботи, посада конкретного працівника можуть змінюватися по горизонталі 

за умови підвищення кваліфікації [143, c. 351-352]. У нормативно-правових 

документах ротацію розглядають як метод самостійного навчання, при якому 

співробітник тимчасово пересувається на іншу посаду з метою оволодіння 

новими знаннями, уміннями і навичками [144].  

Ми більш схильні та в цілому підтримуємо визначення, що ротація в 

державній службі являє собою метод формально-номенклатурного 

проходження ключових посад спеціалістами різних кваліфікаційних рівнів 

для прискорення професійного розвитку та службово-професійного росту 

[145, с. 12].  

Відзначимо, що сама підготовка державних службовців була 

започаткована в Україні з 1995 року з метою формування нової генерації 

управлінських кадрів на виконання вимог Програми кадрового забезпечення 

державної служби [141]. 
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Одночасно було запроваджено освітню галузь «Державне управління» 

та надання освітньо-кваліфікаційного рівня магістра відповідного напряму. 

Першою (базовою) складовою такої структури професійної підготовки є 

освітньо-професійні програми підготовки та перепідготовки державних 

службовців, а також професійні програми підвищення їхньої кваліфікації. 

Основні завдання таких програм полягають у забезпеченні навчання 

персоналу органів державного апарату управління відповідно до державних 

стандартів та кваліфікаційних вимог на посади державних службовців. 

 Мережа закладів професійного навчання державних службовців 

виступає другою складовою системи професійної підготовки. Така мережа 

навчальних закладів формується із застосуванням механізмів ліцензування та 

акредитації в освітній галузі «Державне управління». 

Третьою складовою системи професійної підготовки в Україні 

виступають суб’єкти правовідносин у сфері підготовки державних 

службовців, на які безпосередньо покладений обов’язок щодо здійснення 

управління системою підготовки державних службовців в Україні [101, 

c. 145].  

Кожна із вищенаведених складових системи професійної підготовки 

державних службовців є її незмінною частиною. Питання функціонування та 

розвитку даної системи можуть стати темою окремого наукового 

дослідження. Зважаючи на тематику даного дисертаційного дослідження, 

розглянемо основні складові елементи таких частин системи професійної 

підготовки (їх підсистеми), діяльність яких дозволить всебічно 

проаналізувати всі аспекти структури професійної підготовки державних 

службовців в Україні. 

Першою складовою структури професійної підготовки державних 

службовців є  відповідні навчальні програми, що реалізуються з метою 

здійснення професіоналізації кадрів державного управління.  

Академія державного управління при Президентові України має 
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стаціонарне відділення з підготовки магістрів державного управління, 

термін навчання на якому складає один рік. Дана учбова програма була 

впроваджена на виконання рішення Уряду про введення галузі навчання 

«Державне управління» до переліку напрямку та спеціальностей підготовки 

фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-

кваліфікаційними рівнями, оскільки у вищих навчальних закладах така 

спеціальність взагалі була відсутня. Зазначена магістерська програма 

отримала міжнародне визнання та отримала сертифікат Університету 

Північного Лондона, у зв’язку з чим випускники Академії мають змогу 

отримувати, окрім вітчизняного диплома, також і диплом вищевказаного 

учбового закладу [146]. 

Сьогодні Національна академія державного управління при 

Президентові України здійснює магістерську підготовку за спеціальністю 

«Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне 

управління та адміністрування» [147]. 

Мета програми ґрунтується на освітній філософії, базові положення якої 

всі учасники навчального процесу в Академії (слухачі, викладачі, 

працівники, випускники) мають сприймати як основні ціннісні орієнтації 

щодо оволодіння теорією та практикою державного управління, а саме: 

1) орієнтація на ефективну і продуктивну реалізацію стратегічних цілей, 

завдань і функцій держави, формування національної державно-

адміністративної культури; 2) служіння народу України, надання 

українським громадянам якісних послуг, забезпечення громадянських прав і 

свобод; сприяння політичному та соціальному партнерству як засобу 

консолідації суспільства; 3) адаптація змісту навчання до процесів 

глобалізації, інтернаціоналізації, нового міжнародного політичного, 

економічного, гуманітарного, адміністративного контексту, входження 

України в європейський простір, розвиток у державних службовців, 

посадових осіб місцевого самоврядування глобального світогляду, 
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європейського мислення, національної самосвідомості; 4) формування у 

слухачів знань, умінь, здібностей, досвіду ефективного державного 

управління, спрямованого на забезпечення прогресивних змін у суспільстві, 

реформування політичної, економічної, соціальної, гуманітарної сфер, 

адміністративної системи, вироблення новаторських професійних якостей: 

незалежного критичного мислення, творчості, ініціативності, всебічного 

неупередженого осмислення суспільних проблем, прогнозування наслідків 

прийняття управлінських рішень, соціальної відповідальності, здатності до 

діалогу, розвитку партнерських взаємовідносин; 5) диверсифікація змісту, 

форм, методів навчання з метою забезпечення доступності і рівних 

можливостей, професійного вдосконалення, максимального задоволення 

фахових індивідуальних потреб; 6) постійна актуалізація змісту та 

модернізація методів і засобів навчання, участь усього науково-педагогічного 

колективу та слухачів у формуванні й коригуванні змісту, форм і методів 

викладання [147].  

Інститут «Вища школа державного управління» здійснює підготовку 

слухачів. Щорічно в інституті проводиться набір 50 слухачів на престижну 

програму «Магістр державного управління» (MPA). Програма MPA – це 

стандарт, розроблений Національною академією державного управління при 

Президентові України спільно з Берлінською школою економіки і права за 

підтримки уряду Федеративної Республіки Німеччини. Переваги програми 

полягають у міждисциплінарних зв’язках, що дають можливість вивчати 

економіку, право, статистику, політичну теорію, стратегічне управління, 

міжнародні відносини, національну безпеку та кілька іноземних мов [148]. 

Учбова програма орієнтована на підготовку сучасних фахівців для 

роботи у сфері публічного адміністрування, які забезпечать європейський 

рівень надання адміністративних послуг на засадах впровадження в 

практичну діяльність принципів належного урядування [148].  

Особливістю навчального процесу у Вищій школі державного 
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управління є збільшення частки практико-орієнтованого навчання завдяки 

обов’язковому стажуванню в органах державного управління та 

обов’язковому стажуванню (навчанню) за кордоном. Слухачі цього 

навчального закладу можуть проходити стажування у вищих органах 

державної влади як України (Адміністрації Президента, Секретаріаті 

Кабінету Міністрів, Апараті Верховної Ради), так і  в органах державної 

влади європейських країн та зарубіжних вищих навчальних закладах, а саме: 

Національній школі публічного адміністрування (Польща), Вищій школі 

управління та права (Берлін), Національній школі державного управління 

Франції. Інститутом передбачається можливість викладання серії навчальних 

дисциплін англійською мовою [148].  

Основною метою курсів, семінарів та тренінгів є визначення актуальних 

проблем державного управління, розгляд та дослідження нових законодавчих 

актів у сфері державного управління, вивчення передового вітчизняного та 

зарубіжного досвіду управлінської діяльності. Загальний термін навчання не 

може становити більше  5 діб і визначається навчальною програмою [149, 

с. 175]. Такі тематичні семінари закінчуються складанням їх слухачами 

відповідних заліків або підготовкою та захистом ними рефератів [150, с. 229; 

151, с. 308-310; 152].  

Аналізуючи проведене дослідження змісту навчальних програм, що 

реалізуються в учбових закладах із підготовки кадрів державного управління 

в Україні, можемо констатувати ту обставину, що їхній зміст у цілому 

відповідає сучасним вимогам суспільства до сфери державного управління. 

Слухачам освітньої галузі «Державне управління» пропонується широкий 

спектр навчальних програм, які покликані створити умови для повного та 

всебічного  розвитку, що, в свою чергу, формує підґрунтя для подальшого їх 

становлення як  професіоналів та фахівців з управління державними 

справами в Україні.  

Отже, зміст професійної підготовки державних службовців являє собою 
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весь комплекс учбових програм із професійної підготовки державних 

службовців, що формуються на основі визначених принципів професійної 

підготовки державних службовців та загальних принципів державного 

управління та викладаються у мережі вищих навчальних закладів, які 

здійснюють підготовку кадрів державного управління.   

Другою складовою структури професійної підготовки держаних 

службовців є система навчальних закладів, на які покладені функції із 

професіоналізації кадрів державного управління. 

Національна академія державного управління при Президентові України 

займає центральне місце в структурі навчальних закладів системи підготовки 

державних службовців в Україні.  

Академія здійснює підготовку кадрів вищої кваліфікації – магістрів, 

аспірантів та докторантів державного управління на базі її структурних 

підрозділів (регіональних інститутів), що розташовані в основних обласних 

центрах України: Дніпрі, Одесі, Харкові та Львові. 

До основних напрямів діяльності Академії слід віднести наступні: 

здійснення підготовки магістрів, кандидатів наук та докторів наук у галузі 

державного управління; підвищення кваліфікації кадрів державного 

управління; проведення закордонних стажувань; проведення наукових 

досліджень з проблем державного управління та місцевого самоврядування; 

видання довідкової, методичної та навчальної літератури в галузі державного 

управління. 

За програмами по підготовці кадрів вищої кваліфікації – кандидатів наук 

та докторів наук – навчання на денній та заочній формі здійснюється за 

наступними спеціальностями: «Теорія та історія державного управління», 

«Механізми державного управління», «Державна служба», «Місцеве 

самоврядування» [147].  

Академія Державного управління при Президентові України не може 

охопити навчанням весь контингент державних службовців. Саме тому 
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навчання державних службовців здійснюють також центри підвищення 

кваліфікації державних службовців, навчальні заклади системи вищої та 

післядипломної освіти. З метою підготовки спеціалістів для роботи на 

посадах державної служби 5-7 категорій залучаються також й інші навчальні 

заклади. 

Основним завданням Академії державного управління при Президентові 

України є підготовка керівних кадрів для органів державної влади та 

місцевого самоврядування I-IV категорій [153]. 

Отже, на сьогоднішній день державою висуваються досить високі 

вимоги до рівня діяльності учбових закладів, у котрих здійснюється 

підготовка майбутніх державних службовців. 

Наступним учбовим закладом, що готує кадри державного управління є 

Інститут «Вища школа державного управління», який являє собою 

унікальний та єдиний в Україні центр із підготовки талановитої молоді. 

Основне завдання Інституту «Вища школа державного управління» полягає у 

формуванні нового елітного корпусу державної служби. Слухачі учбового 

закладу проходять навчання за програмою «Публічне адміністрування», яка 

була сформована з метою підготовки сучасних фахівців сфери публічного 

управління. Дана програма була розроблена Національною академією 

державного управління при Президентові України спільно з Вищою школою 

управління та права (м. Берлін) за підтримки Уряду ФРН з урахуванням 

кращих європейських практик підготовки фахівців для сфери публічного 

управління. Викладацький корпус Інституту «Вища школа державного 

управління» складають провідні професори Національної академії 

державного управління при Президентові України, видатні керівники 

державного управління України, професори вищих навчальних закладів 

зарубіжних країн. В Інституті існує можливість проходження стажування для 

кращих слухачів за кордоном, з подальшим продовженням навчання в 

одному з вищих навчальних закладів Франції, Німеччини та Польщі. 



 

 

80 

 

Важливим учбовим закладом у складі Академії державного управління 

при Президентові України є Інститут державної служби та місцевого 

самоврядування, який був утворений для вирішення завдань формування та 

запровадження цілісної практико-орієнтованої системи навчання державних 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, спроможних 

надавати якісні управлінські послуги в різних сферах суспільного життя та 

приймати управлінські рішення. В Інституті підготовка магістрів із 

галузевого управління здійснюється за конкретними напрямами 

управлінської діяльності: публічна політика, парламентаризм та 

парламентська діяльність, регіональне управління, місцеве самоврядування, 

управління у сфері національної безпеки, охорони здоров’я, освіти – за всіма 

формами навчання (денною, вечірньою, заочною, заочно-дистанційною). 

Основна конкурентна перевага Інституту державної служби та місцевого 

самоврядування полягає у здійсненні координуючої діяльності в системі 

Національної академії у сфері організації науково-методичного супроводу 

навчального процесу, який включає формування практико-орієнтованого 

змісту навчання, розробку основних напрямів наукових досліджень та 

підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників [147]. 

Слід відмітити, що раніше діяв ще один важливий учбовий заклад із 

підготовки державних службовців, який було утворено відповідно до наказу 

Головдержслужби України від 27 жовтня 2008 року, – Школа вищого 

корпусу державної служби. З появою такої Школи розпочався новий етап з 

удосконалення процесу навчання державних службовців в Україні, оскільки 

даний учбовий заклад був створений з метою сприяння становленню і 

розвитку вищого корпусу державної служби (державних службовців, що 

займають посади першої та другої категорії), створення інституціональних 

передумов для забезпечення лідерства у проведенні реформи державної 

служби та державного управління, сталості і наступності функціонування 

системи державної служби, а також її оперативного реагування на вимоги та 
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виклики, що виникають у зв’язку з процесами суспільної трансформації, 

економічного розвитку, європейської інтеграції України [154; 155]. Якщо 

попередні учбові заклади переформатовано згідно з оновленим 

законодавством про державну службу (нормативно-правовими актами щодо 

професійного розвитку державного службовця, в тому числі постановою 

КМУ від 13 січня 2016 року № 19 «Деякі питання професійного навчання 

державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування», то ось 

цю останню навчальну установу ліквідовано взагалі. 

Останньою складовою структури професійної підготовки державних 

службовців є безпосередній суб’єктний склад правовідносин у сфері 

професійної підготовки державних службовців. Суб’єкти правовідносин у 

сфері професійної підготовки державних службовців – це безпосередні 

учасники суспільних відносин, що беруть участь у процесі здійснення 

професійного навчання державних службовців, права та обов’язки яких 

урегульовані спеціалізованим законодавством України.  

На сьогоднішній день, до таких суб’єктів правовідносин можна 

віднести Президента України, Кабінет Міністрів України, Верховну Раду 

України, Міністерство освіти і науки України, Національне агентство 

України з питань державної служби, Національну академію державного 

управління при Президентові України з усіма структурними підрозділами 

– інститутами, інші учбові заклади системи вищої освіти України, які 

здійснюють підготовку слухачів за напрямом «Державне управління», а 

також безпосередньо слухачів, які навчаються у вищевказаних учбових 

закладах за відповідними спеціальностями. 

Підсумовуючи проведене дослідження існуючого стану розвитку 

структури професійної підготовки державних службовців зокрема та 

системи професійного навчання державних службовців загалом, можемо 

констатувати, що попри наявні досягнення в цій галузі суспільного життя , 

на сьогоднішній день все ще наявні чисельні недоліки, усунення яких 
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стане передумовою сталого розвитку та стабільного функціонування 

галузі державного управління. 

Аналіз численних навчальних програм, що покликані підвищувати 

рівень професійного розвитку спеціалістів державного управління, свідчить і 

про значні недоліки у їхньому змісті та якості, що в нинішніх умовах не може 

забезпечити розвиток ефективної системи підготовки державних службовців. 

Саме тому зміст навчальних програм з підготовки кадрів державного 

управління має обумовлюватись безпосередніми функціональними 

повноваженнями того чи іншого керівника чи службовця.  

У сучасних умовах розвитку суспільних відносин такі функціональні 

обов’язки працівників державного апарату управління вже не зводяться до 

виконання лише однієї функції. Дуже часто державному службовцю, поряд із 

основною спеціалізацією, необхідно володіти також знаннями юридичного, 

економічного, фінансового, політичного та соціально-гуманітарного 

напряму. У зв’язку з цим і виникає нагальна потреба у навчальних 

програмах, які б поглиблювали рівень знань державних службовців у 

кожному із вищевказаних напрямків [128, с. 3].  

Державні службовці повинні бути готовими до вирішення динамічних, 

несподіваних та нестандартних проблем, прийняття відповідальних рішень 

на основі аналізу ситуацій та мати багатий досвід вирішення реальних 

проблем. Тому при здійсненні навчання слід звертати більшу увагу на таку 

його особливість як прикладний характер та реальність застосування 

отриманих у процесі навчання знань [128]. 

Саме недостатній рівень знань та умінь багатьох державних посадовців, 

неспроможність щодо прийняття ними адекватних рішень відповідно до умов 

та викликів зовнішнього середовища призводять до виникнення кризових 

ситуацій у суспільстві [120, с. 3]. Наявність сучасних навчальних програм із 

підготовки державних службовців є лише частиною процесу їх ефективного 

навчання. Іншу частину має становити безпосереднє бажання працівників 
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публічної служби постійно підвищувати рівень своїх знань та здійснювати 

саморозвиток. 

З цього приводу влучно висловився П.В. Сидоренко, який зазначив, що 

обов’язком кожного державного службовця є безперервний, свідомо 

спланований, поетапний, системний процес поглиблення та здобуття 

фахових професійних знань, набуття ділових якостей, умінь та навичок, 

формування високоякісних внутрішніх моральних та психологічних 

характеристик, який охоплює усі стадії їхньої кар’єрної активності та ділових 

якостей [156].  

Таким чином, структура професійної підготовки державних 

службовців в Україні, як і зміст безпосередніх навчальних програм із 

підготовки кадрів державного управління, мають формуватися, виходячи 

із реальних та об’єктивних умов розвитку відповідних суспільних 

відносин. 

 

 

2.3 Суб’єкти правовідносин у сфері професійної підготовки 

державних службовців 

 

Підвищення професійного рівня державних службовців, вдосконалення 

професіоналізму у галузі державного управління є одним з основоположних 

чинників формування кадрового складу,  в рамках якого на посади в органах 

влади висуваються найбільш гідні, обдаровані та енергійні представники всіх 

верств суспільства. Тільки люди, яким притаманний високий професіоналізм 

та компетентність, здатні вирішувати різноманітні державні завдання, 

здійснювати соціальні функції держави. Держава, в свою чергу, визначає 

стратегічні пріоритети  розвитку управління і використовує правові заходи з 

підготовки та прийняття нормативно-правових актів, які обумовлюють 

професійну підготовку державних службовців. Ефективне правове 
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регулювання професійної підготовки державних службовців не можна 

впроваджувати без чіткої  і єдиної персоніфікації суб’єктів вказаних 

відносин.    

У юридичній літературі питанню суб’єктів правовідносин у сфері 

професійної підготовки державних службовців фрагментарно приділяли 

увагу таки вчені: В.Б. Авер’янов, Н.Б. Болотіна, Ю.П.  Битяк,   

В.С. Венедіктов, М.І. Іншин, І.П. Лаврінчук, А.Р. Мацюк, К.Ю. Мельник, 

П.Д. Пилипенко, О.І. Процевський, С.М. Прилипко, Н.М. Хуторян, 

І.І. Шамшина, Г.І. Чанишева, О.М. Ярошенко та  інші. Незважаючи на внесок 

зазначених правознавців в означене питання, комплексного дослідження 

суб’єктів правовідносин у сфері професійної підготовки державних 

службовців в контексті трудового права ще не проводилося. 

Категорія «суб’єкт права» є об’єктом уваги як загальної теорії права, 

так і галузевих юридичних наук  [157, с. 83]. Більшість науковців суб’єктів 

права визначають як  носіїв прав і обов’язків [158, с. 18; 159, с. 138-139; 160, 

с. 145; 161, с. 10-14; 162, с. 114-115].  С.Ф. Кечекьян, зокрема,  зазначав, що 

«під суб’єктом права слід розуміти особу, яка бере участь або яка може брати 

участь у правовідносинах» [10, с. 84]. Л.І. Спиридоновим суб’єкт права 

визначається як «особа, визнана правом здатною вступати у правовідносини і 

набувати права й обов’язки»
 

[163, с. 183]. А.В. Венедіктов розглядає 

суб’єктів  як учасників відносин і як  самостійних (особливими) носіїв 

відповідних прав та обов’язків [164, с. 615]. А.Ю. Якимов пропонує 

розглядати суб’єкта права в якості абстрактної особи (фізичної або 

юридичної), яка наділена певним обсягом абстрактних юридичних прав і 

обов’язків, передбачених правовими нормами. Вчений вважає, що саме за 

допомогою категорії «правова абстракція» найкращим чином «можливо 

розкрити зміст тієї чи іншої галузі права»
 
[165, с. 6]. 

Як бачимо, науковцями підкреслюється, що суб’єкт права отримує 

права та набуває обов’язків у правовідносинах. В.С. Нерсесянц, визначаючи 
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правові відносини як загальну регулятивно-процедурну форму 

конкретизації та реалізації абстрактного змісту норми права, підкреслює, що 

у правовідносинах регулюється поведінка і взаємовідносини суб’єктів права, 

всіх адресатів права, всіх тих, «хто перебуває під дією права та визнається  

правовідносинами як абстрактна правова особа і можливий  носій прав і 

обов’язків» [166, с. 508-509].  

Відомо, що право засноване на загальнообов’язкових нормах 

комунікативного порядку відносин, в яких зафіксовані права та обов’язки, і 

суб’єкти, які мають взаємообумовлені права та обов’язки, є видовими для 

поняття «суб’єкт правових відносин». Тому погодимося з позиціями вчених, 

які стверджують, що «неможливо бути суб’єктом права, не будучи суб’єктом 

правових відносин, і навпаки» [167, с. 188]. 

 Таким чином, під суб’єктом права слід розуміти особу, яка, маючи 

права і обов’язки, діє з метою реалізації суб’єктивних прав в інтересах 

суспільства і держави.  

Слід приділити увагу питанню видів суб’єктів правових відносин. У 

теоретиків з цього питання думки суттєво не розійшлись.  С.Ф. Кечекьян ще 

у 1958 році поділяв суб’єктів правовідносин на індивідуальні та комплексні 

(колективні) [10, с. 91]. Аналогічну позицію має і  Н.І. Матузов [168, с. 389].  

Поділ суб’єктів права на громадян і організації  пропонує А.В. Міцкевич 

[169, с. 35].  

С.С. Алексєєв класифікує суб’єктів права на три основні групи: 

індивідуальні суб’єкти, колективні суб’єкти, громадські організації  [159, 

с. 147-149]. При цьому він констатує, що змістом правового статусу є 

правове становище суб’єкта, який реалізується у взаємовідносинах з 

суспільством і державою [170, с. 49]. Не можемо цілком погодитися з 

вченим, адже будь-яка класифікація ґрунтується на чіткому критерії, який 

покладений в основу поділу. Запропонована класифікація чітко не визначає, 

що саме знаходиться в основі поділу: кількісний склад суб’єкта чи форма 
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власності.  

С.А. Комаров у досліджуваному контексті виокремлює  фізичних 

(приватних) осіб (громадян, посадових осіб, іноземців та осіб без 

громадянства), юридичних осіб, державу або створені державою суб’єкти 

[171, с. 295].  

Отже, науковцями в якості основного суб’єкта права визнана людина, 

яку норми права наділяють правами та обов’язками, певними юридичними 

властивостями, що служать необхідною умовою її участі в правових 

відносинах.  

Існує думка, що  «... суб’єктом права може бути людина, яка володіє 

відносно вільною волею, тобто здатністю усвідомлювати свої дії та керувати 

ними, що знаходить юридичне вираження і закріплення в наділенні її з боку 

держави спеціальною юридичною якістю – правосуб’єктністю» [172, с. 81].  

Пропонуємо розглянути суб’єктів правовідносин у сфері професійної 

підготовки державних службовців з традиційної точки зору крізь призму 

теорії правовідносин в теорії трудового права. Іншими словами, спробуємо 

виокремити конкретних, індивідуально визначених суб’єктів правовідносин у 

сфері професійної підготовки державних службовців. 

Трудові правовідносини завжди виникають між конкретними особами 

на підставі досягнутого між ними трудового договору. При цьому, доки 

існують  трудові правовідносини, працівник і роботодавець мають право на 

реалізацію прав та виконують обов’язки впродовж дії трудового договору, на 

основі якого виникли ці правовідносини [173, с. 104]. Зазначена позиція 

передбачає, що трудові правовідносини виникають на основі трудового 

договору (юридичного акта), яким зумовлюється і їх зміст. В.І. Даль, 

роз’яснюючи сенс слова «договір», вказує на те, що це «домовленість, 

взаємна угода» [174, с. 450]. А.І. Процевський вважає, що зміст трудового 

договору входить у зміст правовідносини [175, с. 61-62].  

Щодо регулювання праці державних службовців, то існує позиція про 
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поглинення трудовими нормами норм, що регулюють працю державних 

службовців, тобто право на державну службу – це одна з форм реалізації 

права на працю [176, с. 99].  

Нам близька позиція Н.Б. Болотіної, яка дотримується думки щодо 

визначення державних службовців суб’єктами трудового права, при цьому, 

на її думку, праця державних службовців суттєво відрізняється за своїм 

характером, складністю,  відповідальністю,  умовами  праці  тощо  [177, 

с. 55]. 

 В.О. Власов наголошує на тому, що державний службовець – особа, 

яка виконує постійно або тимчасово за винагороду службові обов’язки 

(державні функції) в апараті державної адміністрації (у державному апараті) 

[178, с. 107; 179, с. 122].    

П.Д. Пилипенко підкреслює, що роботодавець як суб’єкт трудового 

права – це особа, яка надає роботу особі на підставі трудового договору в 

формі будь-якого з його різновидів, передбачених законодавством, у тому 

числі при обранні чи призначенні на посаду [180, с. 164].  Отже, виходячи із 

позицій теоретиків, слід вважати державного службовця особою, яка має 

трудові відносини із роботодавцем, основним суб’єктом трудових відносин. 

М.І. Іншин наполягає на тому, що державна служба як праця має 

вимірюватися не часом або кількістю підготовлених документів, а 

формуванням владно-управлінських  взаємовідносин  між  державою  та  

суспільством, державним органом та об’єктами, що ними управляють, робота 

має бути спрямована на отримання результату в процесі управлінської 

діяльності [181, с. 62]. Вказана наукова позиція відображає виключно основні 

завдання, виконання повноважень і функції державних службовців, які 

регулюються нормами адміністративного права.  

Також існує точка зору, відповідно до якої державна служба – це 

участь громадянина в управлінні державними справами, яка обумовлена його 

вступом у політичні відносини, реалізацією загальнодержавного, а не 
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особистого інтересу [182, с. 107]. На нашу думку, вказана позиція лише 

частково обґрунтовує умови вступу на державну службу і на допуск до 

професійної  діяльності, який здійснюється виключно після принесення 

присяги. Особа, яка виявила бажання стати державним службовцем, повинна 

скласти присягу і зобов’язана дотримуватись її. Присяга, яка приймається 

державним службовцем, є підтвердженням його спеціальної особливої 

функції, що полягає в зобов’язанні державного службовця служити державі. 

У той же час, служіння  державі за змістом є  трудовою  діяльністю,  яка 

здійснюється  на  основі  найму,  де  державний  службовець  виконує функції 

працівника, виступаючи суб’єктом трудових відносин. 

 Основні положення праці державного службовця містяться у 

спеціальному законодавстві, яке регулює функції державних службовців. До 

нього слід віднести Закони України «Про державну службу» [84], «Про 

прокуратуру» [183], «Про місцеве самоврядування в Україні» [184] тощо. Не 

можна не відзначити, що вказані закони містять трудові норми, які 

врегульовують такі аспекти правовідносин: прийняття громадян на роботу 

(службу), порядок проходження служби, питання дисципліни праці, 

дисциплінарної відповідальності, припинення служби, тобто трудових 

відносин та інші. Це вказує на наявність трудових відносин, які 

регламентуються спеціальними законами. 

Пропонуємо наступні ознаки державної служби, які свідчать про її 

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

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

платною, оскільки передбачає виплату роботодавцем заробітної плати в 

повному розмірі та у встановлені терміни; 4) має двосторонній, взаємний 

характер прав і обов’язків; 5) умови  укладення  трудового  договору  з  

державними  службовцями ґрунтуються на загальних принципах трудового 

права, а саме:  а)  вільному  розпорядженні своїми здібностями до праці, 

обранні професії й роду занять; б)  недопущенні  дискримінації  у  сфері  
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праці;  в) забороні  необґрунтованої відмови у прийнятті на державну 

службу; г) недопустимості обмежень прав і встановлення переваг тощо.  

Багато радянських науковців доводять, що відносини з професійної 

підготовки працівників є частиною складних, але єдиних трудових відносин, 

а договір, що є підставою їх виникнення, виступає різновидом трудового 

договору [185; 186, с. 156; 187, с. 92; 188, с. 107; 189, с. 104, 225-229].  

Разом з тим, вчені підкреслювали особливості даних відносин, які 

полягають в тому, що в них є певні елементи освітніх відносин. Пропонуємо 

погодитись із вказаною тезою, оскільки державна служба – це система 

правовідносин між державним службовцем і державним органом з 

професійного забезпечення виконання повноважень даного органу державної 

влади. Зміст цих відносин, з одного боку, обумовлює вимоги до якості 

професійної діяльності державного службовця, а з іншого – до організації 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних 

службовців. Відносини з професійної підготовки та підвищення кваліфікації 

працівників нерозривно пов’язані з трудовою діяльністю в конкретній 

організації  і включені в предмет трудового права. Безпосередня службова 

роль даних відносин ґрунтується на завданні – більш повному забезпеченні 

конкретної організації  кваліфікованими кадрами, посиленні ефективності 

праці за допомогою підвищення ступеня засвоєння працівниками практичних 

і теоретичних знань.  

Таким чином, можемо стверджувати, що державна служба – це трудові 

відносини, на підставі яких державний службовець виконує функції  за 

певною спеціальністю, кваліфікацією, на відповідній посаді, яка визначена в 

штатному розкладі державного органу. Свій статус державний службовець 

отримує тільки на підставі акта про призначення на посаду, а також після 

прийняття присяги.  

Радянський правознавець А.В. Міцкевич зазначає: «Визнання особи чи 

організації суб’єктом радянського права відбувається в силу поширення на 
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дану особу або організацію радянських законів»
 

[169, с. 12]. Вказане 

підтверджує, що фактичні правовідносини реалізовуються в рамках  

закріплених у законі прав, підставою для дії конкретних учасників 

правовідносин є норми права, які приводять в дію суб’єктивне право і 

юридичний обов’язок. Таким чином, незаперечним є висновок, що норма 

права  визначає суб’єктів права, їх права та обов’язки.  

Звернемось до діючого законодавства з метою відокремлення суб’єктів, 

виходячи із правовідносин, які базуються на правових нормах. До 

найважливіших законів, які регулюють питання професійної підготовки 

державних службовців, слід, насамперед, віднести Конституцію України, в 

статті 43 якої визначено: «Держава створює умови для повного здійснення 

громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та 

роду трудової діяльності, реалізує програми професійно-технічного 

навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних 

потреб», у статті 53 передбачено: «Держава забезпечує доступність і 

безоплатність вищої і післядипломної освіти, різних форм навчання», а 

стаття 23 гарантує свободу кожної людини у своєму розвитку, що, 

безумовно, поширюється і на відносини з використання праці [28]. Вказане 

дає підстави стверджувати, що державний службовець як працівник, маючи 

права на розвиток, навчання, професійну підготовку, є незалежним від будь-

яких обмежень, держава ж, у свою чергу,  зобов’язана створити умови для 

безперешкодної реалізації державним службовцем визначених Основним 

Законом прав, враховуючи, що вказані права  згідно із статтею 22 

Конституції України [28] не можуть бути скасовані або обмежені.  

Звернемось також до міжнародно-правових актів, які відповідно до 

статті 9 Конституції України є частиною національного законодавства. при 

цьому зазначимо, що у статті 1 частини II Європейської соціальної хартії 

«Право на працю» [190] встановлюються конкретні обов’язки держави щодо 

сприяння професійній орієнтації і навчанню. Право на освіту, як і право на 
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працю, виступає одним з елементів розгорнутої і визнаної світовою 

спільнотою системи прав і свобод людини. Воно, зокрема, закріплене в 

частині 1 статті 26 Загальної декларації прав людини  [191],  частині 1 статті 

13 Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права [192], 

статті 2 Протоколу № 1 до Європейської Конвенції про захист прав людини 

та основних свобод ( 1950 ) [193], статті 14 Хартії Європейського Союзу про 

основні права (2000) [190]. 

Вплив міжнародного права на професійний розвиток працівників 

поклав початок професійної підготовки  в системі національного права. 

Основою правового регулювання в чинному національному законодавстві 

процесу професійної підготовки є КЗпП,  статтею 2 якого визначено, що 

держава сприяє підвищенню трудової кваліфікації [86]. Статтями 122,  217 

КЗпП України [86] закріплений перелік гарантій працівників при направленні 

їх для підвищення кваліфікації з відривом від виробництва: збереження місця 

роботи (посади) і середньої заробітної плати, надання інших виплат, що 

передбачені законодавством, відпустки.  

Відповідно до Закону України «Про державну службу» [84] державні 

службовці зобов’язані постійно вдосконалювати організацію своєї роботи і 

підвищувати  професійну кваліфікацію. Таким чином, зазначимо, що 

правовідносини між працівником – державним службовцем – та 

роботодавцем щодо професійної підготовки виникають у зв’язку з 

необхідністю підвищення кваліфікації (перепідготовки) працівника в процесі 

трудових відносин. Підставою для виникнення вказаних відносин є умова, 

досягнута при укладанні трудового договору (контракту), яка породжує 

права й обов’язки безпосередньо у змісті трудових відносин. При зайнятті 

посади державний службовець ознайомлюється із правами та обов’язками, 

які притаманні державному службовцю. Отримавши статус державного 

службовця, працівник  повинен постійно підвищувати свою кваліфікацію. 

Особливість даних відносин полягає не лише у створенні умов із боку 
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роботодавця для професійного навчання державних службовців, а й у 

забезпеченні потреб роботодавця у кваліфікованих кадрах. Це дозволяє 

стверджувати, що мають місце особливі відносини у складі предмета 

трудового права.  У свій час Ф. Енгельс слушно доводив: «Наявність 

відносин  означає, що в них є дві сторони, які ставляться одна до одної [194, 

с. 497]. Державний орган, з яким державним службовцем укладена  трудова 

угода, має правовий статус  «роботодавця» – суб’єкта трудових відносин. 

Реалізація прав і обов’язків суб’єкта – роботодавця, який є державним 

органом,  характеризує одночасно адміністративну правоздатність і трудову 

правосуб’єктність, які не рівнозначні. Сприяючи реалізації гарантій 

державного службовця, органи державної влади, в яких працюють державні 

службовці, повинні створювати необхідні умови, спрямовані на реалізацію 

встановлених державою гарантій, зокрема: процедури реалізації прав, 

юридичні засоби охорони прав та захисту прав людини, що  складається з 

норм права, в яких затверджені повноваження відповідних органів, порядок 

запобігання порушенню цих прав [195, с. 50].  

Згідно з п. 23 Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною 

програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба» галузі 

знань «Державне управління» [196], у разі зарахування на навчання за 

денною формою, державний службовець або посадова особа місцевого 

самоврядування звільняється із займаної посади відповідно до статті 38 

Кодексу законів про працю України. Проте відповідно до п. 24 на час 

навчання державного службовця, посадової особи місцевого самоврядування 

за державним замовленням за денною формою роботодавець може укласти 

іншу трудову угоду з іншою особою лише на умовах строкового трудового 

договору. Тобто державою саме таким способом гарантовано збереження 

місця роботи (посади).   

Згідно п. 31 Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною 

програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба» галузі 
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знань «Державне управління» [196] на час навчання за державним 

замовленням за денною формою слухачам встановлюється стипендія у 

розмірі середньої заробітної плати за останнім місцем роботи відповідно до 

Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 08 лютого 1995 року № 100,  але не більш як 

1,5 посадового окладу провідного спеціаліста міністерства, встановленого 

постановою Кабінету Міністрів України № 268 [197]. Отже, державний 

службовець, припиняючи трудову угоду із роботодавцем, вступає у 

відносини із навчальним закладом, який також виступає суб’єктом 

правовідносин.  

У п. 1 постанови Кабінету Міністрів України «Про гарантії і 

компенсації для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, 

підготовки, перепідготовки, навчання інших професій з відривом від 

виробництва» [89] передбачено норму, відповідно до якої  для працівників, 

які направляються для підвищення кваліфікації,  зберігається середня 

заробітна плата за основним місцем роботи на час навчання, здійснюється 

оплата вартості проїзду працівника до місця навчання і назад, а також 

виплата добових за кожний день перебування в дорозі у розмірі, 

встановленому законодавством для службових відряджень.  Вказані приписи 

відповідають  ст. 217 КЗпП України [86], у якій зазначено, що за працівником 

за основним місцем його роботи на час проходження навчання зберігається 

середня заробітна плата. У даних випадках середня заробітна плата 

розраховується згідно із  Порядком обчислення середньої заробітної плати 

[198], який поширюється на підприємства, установи і організації усіх форм 

власності, тобто і на державні бюджетні органи,  що визначено в п. 1 пп. а) 

надання працівникам щорічної відпустки, додаткових відпусток у зв’язку з 

навчанням, додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, або виплати 

їм компенсації за невикористані відпустки; ж) службових відряджень; 

л) інших випадках, коли згідно з чинним законодавством виплати 
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провадяться, виходячи із середньої заробітної плати. Вказаним Порядком 

обчислення середньої заробітної плати [198] визначений період, за яким 

обчислюється середня заробітна плата, зазначений перелік виплат, що 

включаються у розрахунок середньої заробітної плати, до яких законодавець 

відносить усі виплати, які передбачені Законом України «Про оплату праці», 

зокрема основна заробітна плата, додаткові й  інші  виплати. Також 

постановою КМУ «Про затвердження Порядку обчислення середньої 

заробітної плати» [198] визначений перелік виплат, які не зараховуються до 

середньої заробітної плати. Наприклад, одноразові виплати та виплати 

одноразового характеру, компенсаційні виплати на відрядження і 

переведення (добові, оплата за проїзд, витрати на наймання житла, підйомні, 

надбавки, що виплачуються замість добових). Порядок розрахунку виплат у 

всіх випадках збереження заробітної плати визначає методику нарахування 

виплат у всіх випадках збереження середньої заробітної плати, що  

провадиться, виходячи з розміру середньоденної (годинної) заробітної плати, 

шляхом ділення сумарного заробітку за останні перед наданням відпустки 12 

місяців або за менший фактично відпрацьований період на відповідну 

кількість календарних днів року чи меншого відпрацьованого періоду (за 

винятком святкових і неробочих днів, встановлених законодавством) [198].  

У п. 2 Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною 

програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба» галузі 

знань «Державне управління» та працевлаштування випускників [196] 

передбачена виплата стипендії і відшкодування витрат, пов’язаних з наймом 

житлового приміщення, і визначене джерело вказаних виплат – місце 

основної роботи [89]. Відповідно до п. 18 Положення про систему 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних  

службовців і посадових осіб місцевого самоврядування [25] фінансування 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних 

службовців і посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється за 
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рахунок коштів Державного  та місцевих бюджетів, бюджету Автономної 

Республіки Крим та інших джерел.  

Виходячи із змісту Закону «Про державну службу» [84], державні 

службовців одержують заробітну плату за рахунок державних коштів, інших 

джерел у законодавстві не передбачено. Таким чином, усі перераховані нами 

виплати: заробітна плата, оплата вартості проїзду працівника до місця 

навчання і назад, а також виплата добових за кожний день перебування в 

дорозі у розмірі, встановленому законодавством для службових відряджень, 

виплата стипендії і відшкодування витрат, пов’язаних з наймом житла,  

повинні ураховуватись у кошторисі державного органу.  

Пряма зацікавленість держави [199] і роботодавця в кваліфікованих 

кадрах узгоджується з обов’язком працівника-державного службовця на 

підвищення професійного рівня і, одночасно, з обов’язком роботодавця 

створити умови, необхідні для поєднання роботи з навчанням, тобто надати 

йому встановлені нормативними актами гарантії (оплатити робочі дні, 

навчальні відпустки, вільні від роботи дні тощо). Іншими словами, обов’язку 

державного службовця підвищувати  професійну кваліфікацію кореспондує 

обов’язок роботодавця здійснювати усі передбачені виплати, виплату 

заробітної плати та забезпечувати усі гарантії держави. Зміст трудових 

правовідносин, що виникають у зв’язку із взаємними обов’язками 

державного службовця стосовно професійної підготовки та роботодавця 

щодо забезпечення передбачених державою гарантій, дозволяє розглядати 

роботодавця в якості іншого суб’єкта відносин щодо професійної підготовки 

державних службовців.  Державний орган, з яким державним службовцем 

укладена  трудова угода, має правовий статус  роботодавця і є суб’єктом 

відносин з професійної підготовки державних службовців, що обумовлено 

його обов’язками, які регламентуються національними правовими актами. 

Згідно з вимогами Бюджетного кодексу України [200], зокрема статті 

87 п. 7)  пп. г), видатки на післядипломну освіту (на оплату послуг з 
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підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів на умовах державного 

замовлення у навчальних закладах державної власності) здійснюються за 

рахунок Державного бюджету України.   

П. 24 статті 4 Закону України «Про центральні органи виконавчої 

влади» [201] визначений обов’язок міністерства приймати рішення щодо 

розподілу бюджетних коштів нижчестоящих органів. Це обумовлено тим, що 

згідно з вимогами Бюджетного кодексу України [200], зокрема статті 22, саме 

міністерство має статус головного розпорядника бюджетних коштів. 

Відповідно до п. 5 вищезазначеної статті Бюджетного кодексу України [200] 

головний розпорядник бюджетних коштів, яким є міністерство, здійснює 

управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних 

повноважень, забезпечує ефективне, результативне і цільове використання 

бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників 

бюджетних коштів нижчого рівня у бюджетному процесі. Таким чином, 

маємо визнати в якості суб’єкта правовідносин у сфері професійної 

підготовки державних службовців орган, який здійснює управління 

державними коштами, що спрямовуються безпосередньо до роботодавця на 

заробітну плату, гарантії і компенсації державним службовцям, які 

направляються для підвищення кваліфікації. Вказаний орган є суб’єктом 

владних повноважень, який виконує обов’язок держави щодо реалізації прав 

державних службовців у публічно-правових відносинах. Але вказані 

відносини вертикальної ієрархії влади регулюються нормами 

адміністративного права, є організаційними, державно-управлінськими 

відносинами принаймні тому, що вони носять  владний  характер. 

У державі створено 18 міністерств, функціонує значна кількість інших 

центральних органів виконавчої влади, а саме: служб, агенцій, інспекцій, 

органів із спеціальним статусом [202]. Міністерство є головним органом у 

системі центральних органів виконавчої влади, яке формує і забезпечує 

реалізацію державної політики у визначених державою галузях. Створена 
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система являє собою розгалужену мережу державних органів, які мають 

територіальні підрозділи у складі міністерств і відомств, що відображає 

вертикаль органів управління, які перебувають у статусі державних органів і 

є, з одного боку, роботодавцями, а з іншого – виконавцями ролі державного 

замовлення з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

державних службовців і формування бюджетних запитів, кошторисів, 

головних розпорядників для нижчестоящих органів. Тобто маємо визнати в 

якості особливого суб’єкта – органу публічної адміністрації – державні 

органи виконавчої влади [203,c. 29], на які поширюється дія Закону України 

«Про державну службу».   

Визначені нами органи державної влади при реалізації своїх 

повноважень  фактично є реальними учасниками процесів управлінських 

відносин  із нижчестоящими державними структурами, тобто між ними  

виникають сталі правові зв’язки державно-владного характеру. Таким чином, 

органи державної влади у межах дії відносин «роботодавець – працівник» 

знаходяться у сфері трудових відносин, а у відносинах підлеглості вказані 

відносини отримують статус адміністративно-правових відносин. Наявність в 

адміністративних правовідносинах органу державного управління є 

обов’язковою. 

Пп. 10 п. 4 ст. 10 Закону України «Про центральні органи виконавчої 

влади» [201] до функцій посадових осіб міністерства віднесено забезпечення 

формування в установленому порядку кадрового резерву Міністерства, 

організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

державних службовців та працівників Міністерства, а також осіб, включених 

до кадрового резерву. У сфері державної служби, на відміну від інших сфер 

суспільної практики, процес професійної підготовки державних службовців 

пов’язаний із кадровими процесами і повноваженнями, що обумовлено 

специфічними законодавчими та нормативно-правовими документами. 

Зазначена специфіка знаходить відображення в Положенні про кадрову 
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службу органу виконавчої влади [204], згідно із яким (п. 4) до компетенції 

кадрової служби відносяться наступні функції:  визначення щорічної та 

перспективної (на 5 років) потреби в кадрах, формування замовлення на 

підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації державних службовців, 

укладання відповідних угод із закладами освіти; проведення аналізу якісного 

складу державних службовців, організаційно-методичне керівництво 

формуванням кадрового резерву, підготовка матеріалів про призначення на 

посади працівників органів виконавчої влади, планування з урахуванням 

професійної підготовки та результативності роботи державного службовця, 

періодичне переміщення його по службі у цьому органі виконавчої влади, 

організаційне забезпечення і участь у роботі атестаційної комісії та 

проведенні щорічної оцінки виконання державними службовцями 

покладених на них завдань і обов’язків, планування службової кар’єри та 

аналіз ефективності роботи персоналу.  

Таким чином, державні органи виконавчої влади, які не є 

безпосередніми роботодавцями державного службовця, але які мають статус 

головних розпорядників коштів для державного органу-роботодавця,  

здійснюють інші повноваження щодо професійної підготовки державних 

службовців, а саме: формують замовлення на професійну підготовку 

державних службовців, укладають відповідні угоди із закладами освіти; 

проводять аналіз якісного складу державних службовців, здійснюють 

організаційно-методичне керівництво формуванням кадрового резерву. 

Пропонуємо також вважати суб’єктами професійної підготовки державних 

службовців.  

У п. 13 Положення про систему підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого 

самоврядування» від 07 липня 2010 року [25], зазначено, що управління 

підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації державних 

службовців здійснюється Національною державної службою – органом із 
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спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізацію єдиної 

державної політики у сфері державної служби, створеним Указом 

Президента України від 09 грудня 2010 року № 1085/2010 «Про оптимізацію  

системи центральних органів виконавчої влади» [202]. Національне агентство 

України з питань державної служби здійснює функціональне управління 

державною службою в Україні [85]. Компетенція вищевказаного органу 

поширюється і на питання державного замовлення для навчальних закладів 

при встановленні відповідних обсягів на їхню підготовку. Таким чином, 

вказаний орган є органом із спеціальним статусом, який виступає суб’єктом 

професійної підготовки державних службовців. 

Предмет правовідносин у сфері професійної підготовки державних 

службовців – трудові і, безумовно, освітні відносини, які є багатосторонніми, 

багатоаспектними, заснованими на особистій участі в них, крім роботодавця, 

і державного службовця, такого суб’єкта як навчальний заклад. Згідно з п. 10 

Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою 

підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба» галузі знань 

«Державне управління» [196] особи, які мають повну вищу освіту, працюють 

в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування, мають стаж 

державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш 

як один рік, приймаються на навчання за державним замовленням. У п. 25 

Порядку [196] зазначено, що у разі зарахування особи на навчання за 

державним замовленням укладається у місячний строк договір між органом 

державної влади чи органом місцевого самоврядування, вищим навчальним 

закладом та слухачем (тристоронній договір). У даній ситуації цей 

тристоронній договір є універсальним правовим інструментом, що дозволяє 

регулювати освітні правовідносини. Таким чином, на договірній основі 

виникають правовідносини між державним службовцям, його роботодавцем і 

освітньою установою. Існує думка, що освітні відносини – це «особливий вид 

соціального зв’язку, який не притаманний ні цивільним, ні адміністративним, 
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ні іншим суспільним відносинам, що становлять предмет традиційних 

галузей права» [205, с. 22-24]. Тристоронність зазначеного договору 

відображає те, що державний службовець у даних правовідносинах має 

подвійний статус – працівника і студента, будучи при цьому носієм права на 

підвищення кваліфікації, а не об’єктом управління.  

Правовий статус навчального закладу характеризується наявністю 

імперативних правомочностей, що свідчить про особливий спосіб виконання 

зобов’язань на користь правомочної сторони – державного службовця. 

 Згідно з Положенням до системи підготовки належать навчальні 

заклади, що виконують освітньо-професійні програми підготовки, 

перепідготовки та професійні програми підвищення кваліфікації державних 

службовців і посадових осіб місцевого самоврядування,  та органи, які 

здійснюють управління підготовкою, перепідготовкою та підвищенням 

кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого 

самоврядування. Провідним навчальним закладом системи підготовки 

визначена Національна академія державного управління при Президентові 

України, яка здійснює методичне забезпечення професійного навчання 

державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування та 

підвищення кваліфікації викладачів, які залучаються до проведення 

зазначеного навчання [25].  

Слід зазначити, що вищому навчальному закладу притаманні такі 

основні ознаки: він є юридичною особою; засновується та діє на підставі  

законодавства про освіту; реалізує освітньо-професійні  програми  вищої 

освіти; здійснює освітню діяльність на підставі ліцензії.  

Слід навести такі основні аспекти змісту діяльності вищого 

навчального закладу як суб’єкта адміністративних відносин: 1) діє на підставі 

законодавства; 2) є некомерційною організацією; 3) використовує цивільно-

правову конструкцію установи; 4) не є публічним державним органом; 

5) знаходиться у відносинах підпорядкування з органами  виконавчої  влади; 
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6)  здійснює  повноваження  органів  публічного управління в соціальній 

сфері; 7) надає освітні послуги [206, с. 42-43]. Правоздатність навчального 

закладу як суб’єкта правовідносин у сфері професійної підготовки та 

підвищення кваліфікації державних службовців випливає з  наданої  йому 

ліцензії, державної акредитації,  є важливою складовою публічно-правового 

статусу. Таким чином, навчальний заклад також виступає суб’єктом 

професійної підготовки державних службовців, що пов’язано із його 

правовим статусом, правоздатністю, обов’язками, визначеними на 

законодавчому рівні, і умовами укладеного договору. 

З метою повноти дослідження визначених законодавцем суб’єктів 

пропонуємо розмежувати врегульовані нормами права відносини між 

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

професійної підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців: 

1) відносини між державним органом і державним службовцем, які 

обумовлені  обов’язком державного службовця проходити професійну 

підготовку, підвищення кваліфікації за рахунок коштів відповідного бюджету 

і обов’язком роботодавця сприяти виконанню вказаного обов’язку; 

2) відносини між органами державної влади та нижчестоящим державним 

органом, які виникають у зв’язку з умовами направлення на навчання, 

розглядом і затвердженням державного замовлення на підвищення 

кваліфікації державних службовців, формуванням і затвердженням 

бюджетних запитів, кошторисів у відповідних бюджетах для виплати 

компенсацій і гарантій державним службовцям, які перебувають у трудових 

відносинах з державним органом; 3) відносини між органами державної 

влади  і Національним агентством України з питань державної служби – 

центральним органом із спеціальним статусом, який забезпечує формування 

та реалізацію єдиної державної політики у сфері державної служби, здійснює 

функціональне управління державною службою в Україні, що виникають у 

зв’язку із спільною організацією роботи з професійної перепідготовки, 
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підвищення кваліфікації та стажування державних службовців; 

 4) відносини між органами державної влади та навчальними установами з 

приводу направлення державних службовців на навчання, що обумовлені 

тристороннім договором; 5) відносини в системі навчальних закладів, однією 

стороною яких є провідний навчальний заклад системи підготовки –  

Національна академія державного управління при Президентові України, яка 

здійснює методичне забезпечення професійного навчання державних 

службовців та підвищення кваліфікації, а також між навчальними установами 

та їх структурними підрозділами в частині узгодження діяльності 

непідлеглих один одному навчальних закладів; 6) відносини між 

навчальними закладами та державними службовцями (слухачами), які 

обумовлені наявністю певних прав і обов’язків сторін у процесі навчання.  

Наведений нами перелік правових відносин припускає визначене 

законодавством коло суб’єктів правовідносин у сфері професійної підготовки 

державних службовців, якими є: працівники-державні службовці, державні  

органи, які мають статус роботодавців, що використовують  найману  працю; 

міністерства, які виконують управлінські функції (затвердження кошторису 

на професійну підготовку, формування замовлення тощо), Національне 

агентство України з питань державної служби – спеціальний суб’єкт із 

спеціальним статусом; вищі навчальні заклади, серед яких особливий статус 

має Національна академія державного управління при Президентові України, 

основне функціональне призначення якої полягає у методичному 

забезпеченні професійного навчання державних службовців. 

Проведений аналіз відносин у сфері професійної підготовки державних 

службовців дає можливість визначити наступні ознаки суб’єктів у сфері  

професійної підготовки державних службовців: 1) усі суб’єкти складають 

систему правовідносин, але конкретна особа – державний службовець – 

виступає одночасно суб’єктом і трудових, і освітніх відносин; 2) усі 

перелічені суб’єкти сфери професійної підготовки державних службовців є 
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носіями зобов’язань, які виникають при настанні певної події – 

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

сфері  професійної підготовки державних службовців знаходяться під 

впливом державного правового регулювання системи державного управління 

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

відносин; 5) суб’єкти у сфері професійної підготовки державних службовців 

мають правосуб’єктність; 6) суб’єктам сфери професійної підготовки 

державних службовців притаманний принцип обов’язковості, який 

ґрунтується на їх обов’язку створити умови для підвищення кваліфікації 

державних службовців; 7) суб’єктів підвищення кваліфікації державних 

службовців об’єднує спільна мета, яка полягає у забезпеченні обов’язку 

державного службовця підвищити свою кваліфікацію. 

Слід погодитися з Ю.П. Орловським у тому, що конституційне право 

на освіту – це результат окремих можливостей постійно вдосконалювати 

знання у всіх існуючих формах навчання [207, с. 14]. Аналізуючи сутність 

права людини на працю, А.Є. Пашерстник справедливо зауважив, що «право 

на працю – це право отримати роботу за фахом, удосконалювати свою 

кваліфікацію і просуватися вперед в області своєї трудової діяльності» [123, 

с. 33]. Дослідження відомого вченого не втратило своєї актуальності і в наш 

час. Для того, щоб забезпечити собі гідний рівень життя, бути затребуваним 

на ринку праці, людина змушена постійно вчитися, здобувати нові знання, 

збагачувати професійний досвід, розвивати соціальні навички. Підготовка, 

перепідготовка та підвищення кваліфікації державних службовців є 

об’єктивною суспільною державною потребою. Формування в країні 

ефективної системи підготовки та підвищення кваліфікації державних 

службовців сприяє стабілізації як державного управління, так і трудових 

відносин. Суть розмежування суб’єктів підвищення кваліфікації державних 

службовців полягає в тому, що центром вказаних відносин є працівник, 

державний службовець, професійні якості яких відіграють важливу роль у 
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виконанні державних функцій. Розглядаючи систему професійної 

підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців як цілісне 

явище, з позиції системного підходу, можна дійти висновку, що 

правовідносини, які виникають у сфері перепідготовки та підвищення 

кваліфікації державних службовців, є особливим видом правових відносин, 

головне призначення яких полягає в забезпеченні комплексного правового 

регулювання суспільних відносин у сфері підготовки та підвищення 

кваліфікації державних службовців.   

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Професіоналізм державного службовця – це здатність державного 

службовця до визначення найефективніших і найприйнятніших напрямів та 

способів реалізації поставлених перед ним державних завдань, що виникають 

у процесі здійснення професійної діяльності. До основних завдань, що 

висуваються суспільством до кожного державного службовця, віднесено 

вимоги щодо постійного підвищення своєї політичної, правової, соціально-

економічної, психологічної, управлінської компетенції, розширення знань 

стосовно морально-етичних принципів управління.  

2. Професіоналізація державних службовців – це процес професійного 

розвитку, удосконалення професійних навичок, розвиток нових професійних 

компетенцій, необхідних для розв’язання нових або вже існуючих завдань у 

процесі здійснення професійної діяльності державних службовців у сфері 

державного управління. 

3. Професійна підготовка державних службовців – це складова частина 

процесу професійного навчання, яка характеризується систематичним 

отриманням знань та навичок за необхідними для виконання державної 

діяльності напрямками, повноцінне отримання яких дає можливість 

визначити найефективніші і найприйнятніші напрямки та способи реалізації 
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поставлених перед державним службовцем завдань. 

4. Правовідносини у сфері професійної підготовки державних 

службовців – це урегульовані спеціалізованим законодавством України  

суспільні  відносини, що виникають у процесі здійснення професійного 

навчання державних службовців та характеризуються систематичним 

отриманням знань та навичок, необхідних для виконання державної 

діяльності.  

5. Ознаки державної служби, які свідчать про її належність до 

трудового права: 1) державна служба виникає на підставі трудового договору 

(контракту); 2)  носить індивідуальний характер; 3) є платною, оскільки 

передбачає виплату роботодавцем заробітної плати в повному розмірі та у 

встановлені терміни; 4) має двосторонній, взаємний характер прав і 

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

службовцями ґрунтуються на загальних принципах трудового права, а саме:  

а)  вільному  розпорядженні своїми здібностями до праці, обранні професії й 

роду занять; б)  недопущенні  дискримінації  у  сфері  праці;  в) забороні  

необґрунтованої відмови у прийнятті на державну службу;  г) недопустимості 

обмежень прав і встановлення переваг тощо. 

6. Відокремлені врегульовані нормами права відносини між окремими 

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

підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців: 1) відносини 

між державним органом і державним службовцем, які обумовлені  

обов’язком державного службовця на професійну підготовку, підвищення 

кваліфікації за рахунок коштів відповідного бюджету і обов’язком 

роботодавця сприяти вказаному обов’язку; 2) відносини між органами 

державної влади  та нижчестоящим державним органом, які виникають у 

зв’язку з умовами направлення на навчання, розглядом і затвердженням 

державного замовлення на підвищення кваліфікації державних службовців, 

формуванням і затвердженням бюджетних запитів, кошторисів у відповідних 
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бюджетах для виплати компенсацій і гарантій державним службовцям, які 

перебувають у трудових відносинах з державним органом; 3) відносини між 

органами державної влади  і Національним агентством України з питань 

державної служби;  4) відносини між органами державної влади та 

навчальними установами з приводу направлення державних службовців на 

навчання, що обумовлені тристороннім договором; 5) відносини в системі 

навчальних закладів, однією стороною яких є провідний навчальний заклад 

системи підготовки – Національна академія державного управління при 

Президентові України; 6) відносини між навчальними закладами та 

державними службовцями (слухачами), які обумовлені наявністю певних 

прав і обов’язків сторін у процесі навчання.  

7. Визначені суб’єкти правовідносин у сфері професійної підготовки 

державних службовців: працівники (державні службовці); державні  органи, 

які мають статус роботодавців, що  використовують  найману  працю; 

міністерства, які виконують управлінські функції; Національне агентство 

України з питань державної служби – спеціальний суб’єкт із спеціальним 

статусом;  вищі навчальні заклади, серед яких особливим статусом 

виділяється Національна академія державного управління при Президентові 

України. 

8. Виокремлені ознаки суб’єктів у сфері  професійної підготовки   

державних службовців:  

1) усі суб’єкти складають систему правовідносин, але конкретна особа 

– державний службовець – одночасно виступає суб’єктом трудових й 

освітніх відносин;  

2) суб’єкти сфери професійної підготовки державних службовців є 

носіями зобов’язань, які виникають при настанні певної події – спрямування 

державного службовця на навчання;  

3) суб’єкти у сфері професійної підготовки державних службовців 

знаходяться під впливом державного правового регулювання системи 
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державного управління і трудового права;  

4) є суб’єктами трудових та адміністративних відносин;  

5) суб’єкти у сфері  професійної підготовки   державних службовців 

мають правосуб’єктність;  

6) суб’єктам сфери професійної підготовки   державних службовців 

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

реалізувати умови для підвищення кваліфікації державних службовців;  

7) суб’єктів підвищення кваліфікації державних службовців об’єднує 

спільна мета, яка полягає у забезпеченні обов’язку державного службовця 

підвищити кваліфікацію. 
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РОЗДІЛ 3 

 МЕХАНІЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПІДГОТОВКИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ 

 

3.1 Основи механізму правового регулювання професійної 

підготовки державних службовців 

 

Розвиток України як правової держави неможливий без ефективної 

професійної діяльності усіх державних інститутів, у функціонуванні яких 

особливу роль відіграє виконання обов’язків безпосередньо державними 

службовцями. Формування системи державного управління, адаптація 

державних органів до  динамічних умов взаємодії апарату з іншими галузями 

держави підвищує увагу до професійного рівня працівників, що займають 

посади в системі виконавчих органів держави. Від професіоналізму, 

компетентності, відповідальності державних службовців залежить якість 

управлінських актів і практика їх реалізації. Зазначене свідчить про те, що від 

професіоналізму державних службовців як провідників політики держави 

багато в чому залежить авторитет держави, ефективність реалізації 

стратегічних цілей і конкретних управлінських рішень на всіх рівнях 

управління. Тобто система державного управління неможлива без 

підвищення професіоналізму і відповідальності всіх державних службовців 

на усіх рівнях влади.  

Механізм правового регулювання професійної підготовки державних 

службовців комплексного дослідження в працях правознавців не отримав, 

але  окремим елементам цього питання приділена увага як з боку 

вітчизняних, так і російських науковців. До їх числа належать такі вчені: 

М.Г. Александров,  А.С. Василів,  В.С. Венедіктов, А.С. Головін,   

К.М. Гусов, О.С. Доценко, О.М. Дуюнова, В.В. Жернаков, П.І. Жигалкін, 

Д.В. Журавльов, С.О. Іванов, М.І. Іншин, С.С. Карінський, В.В. Лазор,   
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Ю.П. Орловський, О.В. Пушкіна, А.Ю. Пашерстник, О.І. Процевський, 

М.М. Пурей, Г.О. Рогальова, В.К. Самігулін, В.М. Толкунова, 

К.Л. Томашевський, Н.М. Хуторян і багато інших. Незважаючи на увагу 

науковців та багатогранність теми дослідження, вказане питання на 

сьогоднішній день ще не опрацьовано,   механізм правового регулювання 

професійної підготовки державних службовців  системного підходу  у 

юридичній науці не отримав.  

Правове регулювання припускає чітко визначену, злагоджено і 

синхронно взаємодіючу сукупність певних юридичних засобів, тобто 

механізмів правового регулювання [8, с. 257]. На існуванні механізму 

правового регулювання наполягає Л.С. Явіч, який стверджує: «Не можна 

зрозуміти право, якщо відвернутися від механізму його реалізації в житті 

суспільства» [208, с. 201].  

Відомі теоретики не бачать можливості реалізації права без 

відповідного механізму. Тільки правовий механізм забезпечує ефективне 

функціонування галузей у праві [209, с. 337], а також удосконалення тих 

елементів правової системи, які ускладнюють або унеможливлюють дійсне, 

ефективне регулювання суспільних відносин [210, с. 81].  

Як правило, до терміна «механізм» науковці звертаються, говорячи про 

вплив права на відносини в суспільстві та/або державі [211, с.7 1], і 

розглядають його як систему правових засобів [212, с. 54; 213, с. 218].   

Щодо поняття «механізм правового регулювання», яке вперше у 

юридичну науку ввів та розкрив С.С. Алексєєв, то слід звернути увагу на 

окремі думки теоретиків стосовно вказаної категорії. З одного боку, поняття 

«механізм правового регулювання» розглядається як статична категорія, 

окремі теоретики, зокрема,  вказують, що його зміст складається із засобів 

юридичного впливу, тобто таких правових явищ, які «працюють» у 

правовому опосередкуванні суспільних відносин [159,с. 24; 214, с. 88]. З 

іншого боку, поняття «механізм» розглядається як поняття, що тотожне 
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терміну «процес», котрий  складається  з  певних  стадій [215, с. 546]: 

створення юридичних норм,  які регулюють умови  виникнення  прав  та  

обов’язків, повноважень і відповідальності суб’єктів; виникнення 

правовідносин, які обумовлені юридичними фактами, тобто безпосередня 

реалізація суб’єктивних прав і юридичних обов’язків. У випадку порушення 

норми права, неправомірної поведінки суб’єкта виникає  стадія захисту.  На 

вказаній стадії державні органи і посадові особи реалізують свою 

компетенцію шляхом  розслідування  обставин  скоєння  правопорушення,  

встановлення  і  покарання  винних,  а  інша  сторона – правопорушники – 

повинна  зазнати  позбавлення  державно-владного  характеру  за  скоєні  

правопорушення [215,  с. 546; 216, с. 33], що відображає динамічну сторону 

поняття «механізм». 

На підставі аналізу двох сторін (статичної і динамічної) М.І.  Матузов і  

А.В. Малько так розкривають поняття «механізм»: «Механізм правового 

регулювання – це система правових засобів, організованих найбільш 

послідовним чином з метою подолання перешкод, які стоять на шляху 

задоволення  інтересів  суб’єктів  права» [217, с. 726-728; 218, с. 57]. 

Безумовно, поняття «механізм правового регулювання» слід розглядати в 

якості системи, в якій функціонально статична сторона  –  окремі елементи 

(частини) механізму, взяті у сукупності, – здійснюють правовий  вплив  на 

суспільні відносини, за допомогою якого досягається основна мета правового 

регулювання. Процес  змін  будь-яких явищ, станів  визначає шлях розвитку 

правового регулювання і передбачає динамічні зміни правового характеру. У 

даному випадку суспільні відносини відчувають на собі вплив з боку права, 

що за своєю суттю відображає динаміку правового регулювання. 

Як комплексне утворення розглядає поняття «механізм правового 

регулювання» В.Б. Авер’янов [203, с. 13]. Аналогічну думку висловлюють 

К.Г. Волинка та В.Д. Сорокин, наголошуючи на тому, що механізм – це 

цілісна система взаємозв’язаних елементів [219, с. 65; 220, с. 170-171]. 
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Науковець В.Г. Афанасьєв доводить, що будь-яка система має внутрішню 

організацію, яка є способом взаємозв’язку утворюючих її елементів [138, 

с. 107]. Російський правознавець Л.Б. Тиунова зазначає, що система 

характеризується єдністю елементів, які перебувають у взаємозв’язку між 

собою [221, с. 11].  

Іншими словами, елементи є невід’ємним атрибутом механізму, їх 

взаємодія забезпечує виконання основного функціонального призначення 

права, яке спрямоване на перетворення норм права у впорядкованість 

суспільних відносин. Елемент – це своєрідна складова одиниця механізму, 

яка виключно у взаємодії з іншими його елементами становить механізм 

правового регулювання як ціле утворення. Підкреслимо, що міркування 

науковців щодо змісту поняття «механізм правового регулювання» суттєво 

не розійшлись. Вони поняття «механізм» аналізують з точки зору 

інструментального характеру, тобто як сукупність певних елементів –  

правових засобів, за допомогою яких і забезпечується результативний 

правовий вплив на суспільні відносини. Отже, під механізмом правового 

регулювання пропонуємо розуміти відносно відособлену систему елементів, 

котрі мають функціональну здатність працювати в структурі механізму з 

метою здійснення правового впливу на відносини і вирішення правових 

завдань. 

Але погляди на структурні елементи механізму правового 

регулювання, на відміну від самого поняття, у науковців неоднозначні. Так, 

окремі теоретики  виокремлюють три основні елементи механізму правового 

регулювання: юридичні норми, правові відносини і акти реалізації прав і 

обов’язків [222, с. 5, 73; 223, с. 136; 224, с. 90; 225, с. 66]. О.Ф. Скакун до 

елементів механізму правового регулювання, крім запропонованих вище 

елементів, ще додає принципи, правову свідомість, законодавство, юридичні 

установи, юридичну техніку, правову культуру, стан законності, 

правопорядок тощо [226, с. 257-259]. П.М. Рабінович включає до елементів 
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механізму правового регулювання ще й діяльність суб’єктів із створення 

актів [227, с. 137-138]. А.С. Мордовець до структури механізму правового 

регулювання відносить суспільні норми, правомірну діяльність суб’єктів 

прав людини і громадянина, гласність, громадську думку, гарантії (загальні, 

спеціальні (юридичні) та організаційні), процедури, відповідальність, 

контроль, у тому числі міжнародний [228, с. 275].     

Нами наведений не повний, але досить широкий перелік елементів 

багатоструктурного утворення – механізму правового регулювання, який 

впливає на врегульовані суспільні відносини узгоджено за допомогою всіх 

його елементів. Ставлячи за мету окреслення меж механізму правового 

регулювання мінімальною кількістю елементів із чіткими і функціонально 

обґрунтованими критеріями, спробуємо виокремити основу механізму 

правового регулювання, визначити  той його елемент, без якого неможливе 

досягнення ефективного кінцевого результату правового регулювання і який 

надає функціональну здатність всьому механізму правового регулювання в 

цілому.  

Норма права є первинним елементом механізму правового 

регулювання, яка закріплює типізовану можливість і необхідність певної 

поведінки суб’єктів, визначаючи при цьому права та обов’язки  і регулюючи 

правовідносини.  

Слід звернути увагу на тезу А.С. Піголкіна  [229, с. 459] та 

Л.А. Морозової [230, с. 374], які, розглядаючи механізм правового 

регулювання, особливу увагу приділяють процесу створення і загальної дії 

правових норм. Виходячи із того, що норма права – це категорія, яка містить 

склад прав і обов’язків суб’єкта права, які виникають, тривають, змінюються 

і припиняються при наявності підстав, передбачених в гіпотезі норми, 

можемо стверджувати, що саме система правових норм пов’язана із 

створенням умов механізму регулювання. Нормою права в механізмі 

правового регулювання окреслено загальне коло осіб, на які вона (норма 
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права) поширює свою дію. Крім того, нормою права встановлюється зміст 

суспільних відносин, а також об’єкти правовідносин, норма права 

спрямована на попередження дій, які порушують права учасників 

взаємовідносин. Іншими словами, норми права виступають в якості моделей і 

принципів у частині структурування тих чи інших юридичних механізмів. 

Зовнішнім  матеріальним  проявом норми права є нормативно-правові акти, 

які забезпечують її дієвість. Правова норма, як свідчить Ю.С. Шемшученко, 

базуючись на доктринальному юридичному розумінні, охоплює норми 

Конституції, міжнародно-правових актів, а також норми галузевого 

вітчизняного законодавства [231, c. 124]. Таким чином, правова норма – це 

первинний і основний елемент у структурі механізму, який сприяє реалізації 

прав людини. Норми права є основним елементом, з якого формуються усі 

без винятку його явища, права і обов’язки, правові засоби, а також саме 

право в цілому. 

Механізм правового регулювання, крім норм права, містить такий 

елемент як правозастосування – владну діяльність державних органів і 

посадових осіб, а також інших уповноважених органів з прийняття 

спеціальних рішень, яке здійснюється уповноваженими органами. Тому 

окремим сегментом у структурі механізму правового регулювання слід 

вважати інституціональну або організаційно-правову частину, що передбачає 

існування органів державної влади, функціонування яких забезпечує 

ефективне правове регулювання шляхом нормотворчості, правозастосування 

та правоохоронної діяльності.  

Таким чином, механізм правового регулювання, будучи правовою 

категорією,  являє собою конструкцію, що складається з певних елементів, за 

допомогою яких формується уявлення про вихідні статичні характеристики 

всього механізму в цілому. Тому, на наш погляд, основу структури механізму 

правового регулювання складають такі основні елементи: 1) норми права, які 

містять гарантії прав, права та обов’язки сторін взаємовідносин і складають 



 

 

114 

 

основу нормативно правових актів; 2) діяльність уповноважених органів, 

які здійснюють функціонування в галузі регулюючого впливу на поведінку 

суб’єктів взаємовідносин, та захисні функції, котрі в сукупності повинні 

сприяти досягненню такого результату, який співпадав би із метою 

правового механізму.   

Резюмуючи, можемо зазначити, що механізм правового регулювання –  

це система правових норм й інститутів, взаємоузгоджених заходів, правових 

форм і засобів, прийомів і процедур правового характеру, які ґрунтуються на 

нормі права, базуються на певних принципах, що складають систему 

нормативно-правових актів, прийнятих уповноваженими органами, дія яких 

спрямована на підвищення ефективності реалізації державної функції 

стосовно забезпечення прав і свобод людини та/або ефективного відновлення 

порушених прав.    

Слід акцентувати увагу на тому, що основа механізму правового 

регулювання, його елементи мають важливе теоретичне і методологічне 

значення, адже завдяки елементам можливо встановити зв’язок будь-якого із 

компонентів механізму правового регулювання з процесами та явищами і 

тим самим правильно визначити сферу правових явищ, без ґрунтовного 

відтворення зв’язку  яких  неможливо повно і аргументовано розкрити 

досліджуване правове явище.  

Співвідношення правових норм і норм трудової галузі, у сфері якої 

знаходиться правове регулювання професійної підготовки державних 

службовців,  – це діалектичне відношення загального і особливого. Механізм 

правового регулювання не є чимось зовнішнім і відокремленим по 

відношенню до механізму правового регулювання трудової галузі і правового 

регулювання професійної підготовки державних службовців, а становить 

його основу і визначає всі його специфічні риси. Саме тому пропонуємо 

визнати, що правовий механізм регулювання трудового права є видовим 

проявом механізму  правового регулювання, а також системним явищем, 
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якому властива певна структура його взаємопов’язаних елементів.  

 Серед науковців, що досліджували механізм правового регулювання 

професійної підготовки державних службовців, немає узгодженої думки 

щодо його основних елементів. 

Звертаючи увагу на те, що механізм правового регулювання трудових 

відносин є видовим проявом механізму правового регулювання, ним 

обумовлений та залежаний від нього, у тому числі й у частині визначення 

структурних елементів, спробуємо розглянути механізм правового 

регулювання професійної підготовки державних службовців через призму 

інститутів і норм права, тобто як двоелементний механізм, і самостійно 

визначити елементи структури механізму правового регулювання 

професійної підготовки державних службовців, особливість якого 

визначається як специфікою складу і змісту самих елементів відповідної 

конструкції, так і функціональними особливостями кожного елемента 

(сукупності елементів) окремо.  

Ефективність механізму правового регулювання професійної 

підготовки державних службовців визначається низкою умов. До їх числа 

пропонуємо віднести такі: 1) механізм повинен включати в себе всі необхідні 

елементи власної конструкції, функціонально здатні визначати його якісну 

роботу; 2) елементи механізму мають відповідати елементам, які входять до 

складу інших галузевих (міжгалузевих) механізмів правового регулювання, 

що має забезпечити стабільність роботи всієї правової системи; 3) правові 

засоби повинні ефективно поєднуватися із спеціальними правовими засобами 

регулювання правовідносин у сфері професійної підготовки державних 

службовців.  

Саме цими умовами обумовлюється результативна робота відповідного 

механізму правового регулювання професійної підготовки державних 

службовців та його здатність вирішувати завдання правового характеру. 

Аналіз цих умов дає нам можливість встановити пріоритет кожного елемента 



 

 

116 

 

в структурі механізму регулювання професійної підготовки державних 

службовців, які обумовлюють ефективність виконання правового 

регулювання  процесу професійної підготовки  і виконання державними 

службовцями основних функцій держави. У свій час Б.М.Чічерін звертав 

увагу на те, що вища мета держави полягає в утвердженні законного порядку, 

який досягається системою незалежних одна від одної влад, що однаково 

виходять від верховної влади, взаємно обмежують та стримують одна одну 

[232, с. 412. І наразі вказана теза є актуальною, тим більше, що державна 

служба – це елемент організації влади в суспільстві, а посади державних 

службовців притаманні всім гілкам влади і їх професіоналізм напряму 

впливає на порядок у державі.   

Нами доведено,  що основу механізму правового регулювання 

складають загальнообов’язкові правила, які є основним елементом, 

фундаментом механізму, за допомогою яких закріплюється відповідна 

юридична конструкція у правовому полі, що стає загальнообов’язковим 

правилом поведінки. Безсумнівно, ефективність правового регулювання 

залежить від рівня захищеності та гарантованості прав громадян у будь-якій 

галузі. Невід’ємним структурним елементом механізму правового 

регулювання є правові гарантії механізму реалізації цього права. 

М.М. Гуренко вважає, що проголошення будь-якого права людини, навіть 

закріпленого відповідними актами держави та її органів, – ніщо без реальних 

гарантій його здійснення, тобто, окрім питання реалізації прав людини, 

громадянина, має місце принципово важливе питання гарантування належної 

реалізації прав і свобод людини і громадянина та реального забезпечення їх 

втілення у повсякденне життя [233, с. 109]. Під правовими гарантіями 

прийнято розуміти передбачені законом спеціальні засоби, способи, умови, 

що забезпечують здійснення в повному обсязі і всебічну охорону прав і 

свобод людини і громадянина [231, c. 124]. Спеціальні юридичні гарантії 

являють собою нормативні механізми правового регулювання. 
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Засноване на законі юридично владне волевиявлення 

уповноваженого суб’єкта влади, що спрямоване на встановлення правових 

норм, називається нормативно-правовим актом [234, с. 211; 32, с. 656]. Серед 

науковців існують думки стосовно того,  що поняття «нормативно-правовий 

акт» використовується  у законах України як синонім таких правових 

термінів, як «закони», «акти законодавства», «законодавчі акти», 

«законодавство» [235, с. 203].  

В Україні прийнято низку правових актів, які регулюють відносини не 

тільки прав, а й обов’язку державних службовців здійснювати професійну 

підготовку, який кореспондує гарантіям із боку роботодавця – державного 

органу. Так, КЗпП визначає наступні гарантії: збереження місця роботи 

(посади), здійснення виплати, що передбачені законодавством, і середньої 

заробітної плати. П. 31 Порядку прийому на навчання за освітньо-

професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Державна 

служба» галузі знань «Державне управління» [196] передбачено виплату  

стипендії у розмірі середньої заробітної плати за останнім місцем роботи. 

Постановою Кабінету Міністрів України «Про гарантії і компенсації для 

працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, 

перепідготовки, навчання інших професій з відривом від виробництва» [89], 

гарантується   оплата вартості проїзду працівника до місця навчання і назад, 

виплата добових за кожний день перебування в дорозі і відшкодування 

витрат, пов’язаних з наймом житлового приміщення. Положенням «Про 

систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних 

службовців і посадових осіб місцевого самоврядування» [25] гарантовані 

джерела для вказаних фінансових виплат: кошти Державного  та місцевих 

бюджетів, бюджету Автономної Республіки Крим тощо.  

Можна стверджувати, що в правових актах детально прописані гарантії 

обов’язку державних службовців на професійну підготовку, які по суті є 

умовами і засобами, що забезпечують фактичну реалізацію та всебічну 
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охорону обов’язків державного службовця на професійну підготовку. 

Функція гарантій полягає в необхідності впливу на державу з  метою змусити 

її виконувати свої обов’язки у сфері професійної підготовки державних 

службовців. 

Нормативно-правові акти як зовнішній вияв правових норм   

закріплюють наступні права і обов’язки державного службовця в процесі 

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

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

трудової книжки з відповідним записом, ознайомлення під розпис з наказом 

на звільнення або з наказом про відрядження на професійну підготовку; 

3) отримання виплат при звільненні або компенсації на відрядження, на 

проїзд до міста навчання, добових; 4) вимагання фінансових виплат у 

випадку порушення роботодавцем гарантій на їх здійснення, відпрацювання 

на державній службі терміну, визначеного у договорі; 5) відшкодування в 

окремих випадках вартості навчання. 

Правові норми визначають наступні обов’язки роботодавця державного 

службовця щодо професійної підготовки державного службовця: 

1) оформити розірвання трудових відносин за статтею 38 КЗпП у випадку 

вступу на денну форму навчання або службове відрядження державного 

службовця; 2) провести фінансові розрахунки із державним  службовцем,  

надати в повному обсязі виплати при звільненні або компенсації на 

відрядження, на проїзд до міста навчання, добові; 3) формувати державне 

замовлення на підвищення кваліфікації державних службовців; 

4) враховувати відрядження на підвищення кваліфікації в кошторисі 

бюджетного закладу; 5) враховувати факт підвищення кваліфікації 

державних службовців при формуванні кадрового резерву, при проходженні 

атестації державних службовців; 6) здійснювати локальне регулювання. 

Правові норми містять наступні обов’язки навчальних закладів: 

1) управління підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації 
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державних службовців; 2) методичне забезпечення професійного навчання 

державних службовців; 3) здійснення стипендіального забезпечення; 

4) надання документа, що підтверджує факт професійної підготовки 

державного службовця. 

Розглядаючи систему професійної підготовки та підвищення 

кваліфікації державних службовців як цілісне явище з позиції системного 

підходу, можна дійти висновку, що правові норми, які регулюють зазначений 

інститут підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, є 

особливим видом правових норм. Норми, що регулюють ці відносини, 

можуть розглядатися в якості норм самостійного міжгалузевого правового 

інституту, головне призначення якого полягає в забезпеченні комплексного 

правового регулювання суспільних відносин у галузі підготовки та 

підвищення кваліфікації державних службовців, що вказує на інтеграцію 

норм конституційного, адміністративного, трудового та освітнього права в 

єдині норми службового права. Це означає, що правові норми виступають 

основним елементом  механізму правового регулювання професійної 

підготовки державних службовців. Норми права містять приписи стосовно 

обов’язку державних службовців на підвищення  професійної кваліфікації і 

гарантії фінансового забезпечення підвищення кваліфікації державного 

службовця із боку роботодавця, який є державним органом. За допомогою 

правових норм забезпечується процес професійної підготовки державних 

службовців, а її зовнішнім матеріальним проявом є нормативно-правові акти, 

які гарантують дієвість норми права. 

Для того щоб держава і суспільство розвивалося в сучасному руслі, 

необхідне не тільки визнання за суб’єктами певних прав і обов’язків. 

Суб’єкти правових відносин є обов’язковим елементом структури механізму 

правового регулювання. Поняття механізму прямо пов’язане з 

функціонуванням і взаємодією публічно-правових інститутів – виконавчих 

органів держави, які виконують окремі державні повноваження, делеговані їм 
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державою, та в ході вирішення поставлених перед ними завдань, 

виконання управлінських функцій здійснюють діяльність, спрямовану на 

реалізацію та захист прав і свобод громадян. Ефективність механізму 

реалізації прав досягається шляхом розмежування функцій і повноважень 

державних органів та координації різних правових інститутів, діяльність яких 

спрямована на забезпечення інтересів людини та суспільства.     

 Нам дуже близька позиція вітчизняного теоретика О.В. Пушкіної, яка 

слушно доводить, що стан практичної реалізації прав людини  безпосередньо 

залежить від того, наскільки ефективно взаємодіють норми права та 

інститути [236, c. 3]. Багато науковців в основу механізму правового 

регулювання покладають систему органів державної влади, місцевого 

самоврядування, усіх інституцій держави [237, с. 74; 238, с. 165].  

Процедура спрямування державного службовця на професійну 

підготовку ґрунтується не тільки на нормативно-правових актах. Професійна 

підготовка можлива або після звільнення, що визначено п. 23 Порядку 

прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки 

магістрів [196], або як службове відрядження, яке регулюється постановою 

Кабінету Міністрів України «Про гарантії і компенсації для працівників, які 

направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, 

навчання інших професій з відривом від виробництва» [89]. Звільнення і 

службове відрядження передбачають видання локального акта – наказу, який 

є обов’язковим для виконання всіма суб’єктами, на яких він поширює свою 

дію. Тобто  державні органи в ролі роботодавців у процесі професійної 

підготовки державних службовців виконують функції локального 

регулювання.   

Згідно п. 62 Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною 

програмою підготовки магістрів [196], якщо слухач під час навчання за 

державним замовленням  припинив перебування  на  державній  службі  або  

відмовився протягом  п’яти  років  після закінчення вищого навчального 
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закладу від перебування на державній службі чи службі в органах 

місцевого самоврядування,  здійснюється  відшкодування вартості навчання 

за державним  замовленням відповідно до тристороннього договору. 

У державі створено центральний орган із спеціальним статусом  –  

Національне агентство України з питань державної служби, який забезпечує 

формування та реалізацію єдиної державної політики у сфері державної 

служби, здійснює функціональне управління державною службою в Україні, 

а також державне замовлення на підготовку державних службовців [85].   

Згідно з ч. 2 Положення про систему підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого 

самоврядування від 07 липня 2010 року [25] до системи підготовки належать 

навчальні заклади, що виконують освітньо-професійні програми підготовки, 

перепідготовки та професійні програми підвищення кваліфікації державних 

службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, та органи, що 

здійснюють управління підготовкою, перепідготовкою та підвищенням 

кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого 

самоврядування. Провідним навчальним закладом системи підготовки 

визначена Національна академія державного управління при Президентові 

України, яка здійснює методичне забезпечення професійного навчання 

державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування та 

підвищення кваліфікації викладачів, які залучаються для проведення 

зазначеного навчання [25]. 

Слід вказати, що державні органи, які входять в інституційний блок 

механізму правового регулювання професійної підготовки державних 

службовців відносяться до самостійних гілок єдиної державної влади. Всі 

інституції, що беруть участь у процесі професійної підготовки державних 

службовців, можна визначити як сукупність повноважень, здійснюваних 

спеціально створюваними державними органами. Злагодженість у процесі 

здійснення функцій повинна забезпечуватися правовим розмежуванням 
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функцій і повноважень державних органів. З цього приводу слушно 

зазначає А.Б. Венгеров, що функції держави – це комплекс предмету і змісту 

діяльності держави, забезпечувальні  її засоби і способи [239, с. 169]. 

Відповідно, систему інститутів влади усіх рівнів, послідовно організованих, 

діючих поетапно і на основі нормативних актів згідно зі встановленими 

повноваженнями, маємо також визнати елементом механізму правового 

регулювання.  

До основних ознак механізму правового регулювання професійної 

підготовки державних службовців, пропонуємо віднести: 1) сукупність 

правових норм, які охоплюють мету професійної підготовки державних 

службовців і функції відповідних інститутів, що регулюється нормативно-

правовими актами України; 2) впорядкованість елементів і наявність 

взаємозв’язків між ними; 3) професійну підготовку державних службовців, 

яка ґрунтується  на обов’язку державних службовців підвищувати 

професійний рівень та на державних гарантіях на забезпечення робочого 

місця і на фінансове забезпечення.  

Радянський науковець В.М. Скобєлкін здійснення суб’єктивного права 

розглядає не тільки як вступ у відносини та їх подальше існування, але і як 

усунення перешкод, які виникають в процесі здійснення суб’єктивного права, 

охорону від можливих порушень [240, с. 30]. О.Д. Зайкин також під захистом 

прав розуміє усунення перешкод на шляху здійснення суб’єктами своїх прав, 

припинення правопорушення, та … поновлення становища, яке існувало до 

правопорушення [241, с. 113].  

Таким чином, основу механізму правового регулювання складають два 

основних елемента: 1) правові норми, які містять гарантії прав, права та 

обов’язки сторін взаємовідносин, які прописані у правових актах; 2) функції 

державних інститутів, роботодавців і діяльність суб’єктів у галузі 

регулювання і захисту процесу професійної підготовки державних 

службовців.  
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 Статтею 7 Закону «Про центральні органи виконавчої влади» [201] 

визначено, що забезпечення нормативно-правового регулювання є основним 

завданням міністерства як органу, що забезпечує формування та реалізує 

державну політику в будь-якій сфері. Указом Президента «Про оптимізацію 

системи центральних органів виконавчої влади» було створено Міністерство 

соціальної політики України і Державну інспекція України з питань праці, 

яка наразі називається Державною службою України з питань праці [242]. 

Гарантії державних службовців, передбачені в нормативно-правових 

актах:  зберігання місця роботи (посади), виплати, що передбачені 

законодавством, і середня заробітна плата, оплата вартості проїзду 

працівника до місця навчання і назад, виплата добових за кожний день 

перебування в дорозі і відшкодування витрат, пов’язаних з наймом 

житлового приміщення, що регулюються правовими нормами трудової 

галузі, – знаходяться у сфері державного контролю та нагляду за 

дотриманням законодавства про працю, що досить чітко врегульовано в 

статті 259 «Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю» 

КЗпП [86], згідно з яким нагляд за застосуванням законів про працю, які 

регулюють і професійну підготовку, здійснює Державна служба України з 

питань праці [242].  

Резюмуючи, зазначимо, що вказані органи, які мають повноваження 

для проведення контролю та/або надзору в трудовій галузі, а саме: 

Генеральна прокуратура (прокурори) як вищий орган державного нагляду, 

Міністерство соціальної політики України, органи центральної виконавчої 

влади (Державна інспекція України з питань праці та Центральні органи 

виконавчої влади в установах і організаціях, що перебувають у їх 

функціональному підпорядкуванні) – спрямовані на регламентацію 

складного і різноманітного комплексу суспільних відносин у сфері 

професійної підготовки державних службовців. 

Варто підкреслити, що стаття 22 Конституції України [28] має дуже 
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важливі приписи щодо захисту прав громадян: конституційні права і 

свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. Зазначене в даній нормі 

Конституції формулювання «гарантується» на наш погляд більш вагоме, ніж 

«кожен має право», та означає, що держава повинна володіти механізмами, 

здатними забезпечити гарантовані Конституцією права всіх громадян. 

Конституція України визначає, що захист прав гарантується через захист 

судом (ст. 55) [28].  

Підсумовуючи вищенаведене, можемо зробити висновок, що зміст  

поняття  «механізм правового регулювання професійної підготовки 

державних службовців» – це комплекс взаємоузгоджених заходів, правових 

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

на досягнення мети професійної підготовки державних службовців, за 

допомогою яких держава, в особі її органів та посадових осіб, здійснює 

юридичний вплив на правовідносини між суб’єктами правовідносин 

професійної підготовки державних службовців шляхом створення умов і 

реалізації гарантій державного службовця на професіональну підготовку.   

Структура механізму правового регулювання професійної підготовки 

державних службовців включає в себе наступні елементи: 1) правові норми, 

що закріплюють правомочності державного службовця як працівника, права 

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

державних органів, які регулюють і здійснюють професійну підготовку 

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

державного службовця, що складаються з контрольних, наглядових та інших 

заходів захисту.   

Цільова функція інституту державної служби – забезпечення виконання 

повноважень державних органів та осіб, що займають державні посади, 

реалізація політичних рішень. Державна служба виступає сполучною ланкою 

між суспільством і державою. Вона презентує державу в очах населення і 

сама змінюється під впливом змін у суспільстві. На сьогоднішній день 
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можемо зафіксувати тенденцію підвищення вимог громадян щодо 

правової природи держави та її окремих інститутів (включаючи державну 

службу) із забезпечення правопорядку в країні, зростання ролі демократії, 

посилення демократичних засад у діяльності владних структур, їх відкритості 

та підконтрольності, що визначає професійну підготовку, отримання 

спеціальних знань і навичок як провідну ознаку інституту державної служби 

в країні.   

 

 

3.2 Вплив правових та організаційних заходів на ефективність 

професійної підготовки державних службовців 

 

Становлення системи професійної підготовки і підвищення кваліфікації 

державних службовців пов’язане з формуванням ефективної системи 

державної служби України, що є складовою частиною її кадрового 

потенціалу. Специфічна мета професійної  підготовки державних службовців  

– підвищення ефективності праці державних службовців в інтересах розвитку 

громадянського суспільства та зміцнення держави, підвищення довіри 

громадянського суспільства до органів державної влади, в тому числі і за 

рахунок покращення якості їх послуг. Фундаментальними основами 

професійної підготовки державних службовців слід вважати основні права 

людини, зокрема право на працю і право на освіту, спрямовані на повний 

розвиток людської особистості. Як похідне від вказаних прав, право 

державних службовців на професійну підготовку умовно можна розглядати 

як суб’єктивне право на професійну підготовку. Воно належить державному 

службовцю, і  його реалізація залежить від волі держави та державного 

службовця.    

У даний час існують дослідження вчених, присвячені правовим і 

організаційним заходам, що впливають на ефективність професійної 
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підготовки державних службовців. Означеному питанню приділяли увагу 

такі правознавці: О.В. Антонов, М.Й. Бару, А.С. Василів, П.І. Гаман, 

А.С. Головін, О.С. Доценко, В.Я. Маліновський, М.В. Лушников, 

Н.Р. Нижник, О.Ю. Оболенський, Л.Л. Прокопенко, О.В. Пушкіна, 

Ю.А. Розенбаум, А.В. Толстоухов, С.М. Чивстов, І.М. Шопіна, Г.В. Щекін та 

інші. Однак аналіз наукової літератури свідчить, що єдиного системного 

підходу до розуміння поняття оцінки ефективності професійної підготовки 

державних службовців, змісту і сутності правових і організаційних заходів 

професійної підготовки державних службовців не існує.   

Поняття «організація» (англ. organization) походить від грецького слова 

«органон», яке означає «інструмент». Словник С.І. Ожегова поняття 

«організація» пояснює як організованість, планомірний, продуманий 

пристрій, внутрішню дисципліну [243, с. 458], тобто це категорія, яка 

підкреслює строгий порядок будь-якого явища. А.С. Панфилов організаційні 

заходи розглядає як інтеграційний фактор або сукупність факторів, що 

поєднують функціонування всіх автономних елементів [244, с. 64]. 

І.І. Грузінов визначає організаційні заходи як комплексне поняття, що 

характеризує сукупність необхідних взаємозв’язків, що виникають між 

різними елементами організації виробництва, праці та управління [245, 

с. 150]. Отже, вказаний термін вживається  для  позначення  різних  

семантичних  категорій: статичних – організації або інституту і динамічних –  

процесу управління, під час якого впорядковується та координується 

діяльність будь-якого явища. Організаційні заходи розглядаються як строга 

упорядкована система елементів, функціональна взаємодія яких приводить в 

дію процес або явище.  

 Енциклопедичним словником з державного управління запропоновано 

наступні ланки організаційного механізму: 1) послідовність етапів 

проектування структур, детального аналізу і визначення  системи  цілей; 2)  

виділення  організаційних підрозділів і форм їх координації для забезпечення 
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функціонування деякого комплексу (організаційної системи) [246, с. 360]. 

Словник за редакцією В.Д. Ушакова поняття «правовий» трактує як 

заснований на праві [247], що відображає норми права, тобто організаційні 

заходи, які обумовлені правовими нормами, маємо визнати організаційно-

правовими заходами. 

Правова мета державної служби орієнтована на створення правових 

умов для організації та функціонування державного апарату [248, c. 66].  

Багато науковців наполягають, що  організаційні та правові заходи входять 

до складу державного управління [249, с. 180; 250, с. 147]. В.Б. Авер’янов у 

складі управлінських відносин виокремлює внутрішньоорганізаційну 

діяльність державних органів усіх гілок влади [203, с. 22]. Р.А. Калюжний, 

маючи аналогічну думку, стверджує, що організація виконавчої влади є 

базисом державного управління [251, с. 100]. Тобто організаційно-правові 

заходи – це структура, у рамках якої здійснюються певні управлінські, 

правові заходи, що ґрунтуються на правових принципах та здійснюються за 

допомогою правових методів і процедур.  

Результативність управління трудовою діяльністю державних 

службовців у процесі підвищення професійної підготовки залежить від 

заходів, що виникають у системі формалізованих трудових відносинах.  

Серед цих заходів особлива роль належить організаційно-правовим, які є 

комплексом дій, що безпосередньо впливають на ефективність професійної 

підготовки державних службовців, виражаються в комплексному 

використанні заходів активізації державних службовців, управлінських 

рішень, які здійснюють позитивний вплив на процес професійної підготовки 

державних службовців і зміни ставлення державних службовців на процес 

професійної підготовки і підвищення кваліфікації.   

А.Ф. Ноздрачов зазначає, що державній службі притаманні наступні 

організаційні заходи, які стосуються підвищення професійної підготовки 

державних службовців: упорядкування роботи державного апарату; 
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встановлення вимог до функцій за державними посадами; визначення 

компетентності та професійної підготовленості державних службовців; 

регламентацію способів і процедур аналізу та оцінки ефективності 

функціонування державного апарату [252, c. 12]. Вказана позиція ґрунтується 

на тому, що стан і рівень державного управління роблять значний вплив на 

характер і рівень розвитку цієї підсистеми. Система професійної підготовки 

державних службовців визначає їх компетентність та професійну 

підготовленість, яка активно впливає на ефективність і раціональність 

державного управління, сприяє його вдосконаленню. Існує також позиція, що 

організаційні заходи державної служби спрямовані на  підвищення рівня 

професіоналізму та компетентності працівників державного апарату, на 

приведення структури і чисельності державної служби у відповідність з 

поставленими перед нею завданнями, на вдосконалення нормативно 

встановленого порядку проходження державної служби [253, c. 66]. 

Як бачимо, система підготовки та підвищення кваліфікації державних 

службовців повинна розглядатися як єдина, цілісна підсистема в системі 

державного управління. Організаційна робота в органах виконавчої влади є 

досить складним та різноплановим напрямом управлінської діяльності.  

Комплексна програма підготовки державних службовців [117] визнає 

професійне навчання як обов’язкову невід’ємну складову професійної 

діяльності державних службовців та осіб з кадрового резерву і роботи з 

персоналом та розвиток гарантованих державою умов для такого навчання. 

Сукупність працівників, що мають професійні знання, здатні 

виконувати необхідний обсяг управлінських функцій, утворює кадровий 

потенціал держслужби, який володіє кількісними та якісними 

характеристиками. Кадровий потенціал держслужби повинен формуватися з 

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

формування кадрового потенціалу, адекватна політика в професійній 

підготовці різних категорій держслужбовців вимагають максимального 
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наближення особистих інтересів чиновників до суспільних потреб і 

потреб органів держслужби.  

Державний службовець займає ту чи іншу посаду. У загальному 

вигляді під посадою слід розуміти засновану в установленому порядку 

первинну організаційну одиницю, передбачену в штатному розкладі 

державного органу, посадова інструкція якої відображає зміст і обсяг 

повноважень, права та обов’язки. У трудовому праві також нормативно 

закріплено, що трудова функція працівника – це найменування посади, 

спеціальності, професії із вказівкою кваліфікації відповідно до штатного 

розкладу організації. Отже, можна стверджувати, що державний службовець 

також здійснює свою професійну службову діяльність з певної трудової 

функції, в якій визначальне значення набуває посада, яку він займає. 

У Положенні про кадрову службу органу виконавчої влади [204] (п. 4) 

зазначено, до компетенції кадрової служби відносяться наступні функції, які 

стосуються професійної підготовки державних службовців: визначення 

щорічної та перспективної (на 5 років) потреби в кадрах, формування 

замовлення на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації 

державних службовців, укладання відповідних угод із закладами освіти; 

проведення аналізу якісного складу державних службовців, організаційно-

методичне керівництво формуванням кадрового резерву, підготовка 

матеріалів про призначення на посади працівників органів виконавчої влади, 

планування з урахуванням професійної підготовки та результативності 

роботи державного службовця, періодичного переміщення його по службі у 

цьому органі виконавчої влади, організаційне забезпечення і участь у роботі 

атестаційної комісії та проведенні щорічної оцінки виконання державними 

службовцями покладених на них завдань і обов’язків, планування службової 

кар’єри та аналіз  ефективності роботи персоналу. 

Пропонуємо детальніше розглянути організаційні заходи, визначити їх 

вплив на ефективність професійної підготовки державних службовців. Не 
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можна не визнати, що професійні знання і підготовка державних 

службовців пов’язані із покладеними на них обов’язками і завданнями, тобто 

якість і ефективність виконаних завдань свідчить про рівень професійних 

знань.  

У контексті ретроспективи слід навести, що наказом Головного 

управління державної служби України був затверджений Загальний порядок 

проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями 

покладених на них обов’язків і завдань, який визначає правові та 

організаційні засади проведення оцінки виконання державними службовцями 

своїх обов’язків і завдань під час щорічного підбиття підсумків [254]. Згідно 

з п. 1.2 Загального порядку (наказ нині не чинний) [254], метою щорічної 

оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і 

завдань було здійснення регулярного контролю за проходженням державної 

служби та професійними досягненнями державних службовців шляхом 

перевірки якості їхньої діяльності відповідно до посадових інструкцій, 

визначення потреб у підвищенні кваліфікації та особистого розвитку 

державного службовця. Отже, оцінка ефективності професійної службової 

діяльності державних службовців, яка ґрунтується на професійній підготовці, 

– це державна функція, що виконується органом державної влади в цілях 

забезпечення стабільності та ефективності його діяльності, вдосконалення 

внутрішнього потенціалу органу державної влади. Особливо важливим у 

вказаному напрямку є розвиток професійних якостей державних службовців, 

так як нарощування стабільності діяльності органу державної влади залежить 

від ефективності професійної службової діяльності державних службовців.  

Станом на сьогодні даний аспект професійного розвитку державного 

службовця регулюється Типовим порядком проведення оцінювання 

результатів службової діяльності державних службовців, затвердженим 

постановою КМУ від 23 серпня 2017 року № 640, де за мету оцінювання 

покладено визначення якості виконання державним службовцем поставлених 
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завдань, а також прийняття рішення щодо його преміювання, планування 

службової кар’єри, визначення потреби у професійному навчанні [255]. 

Просування по роботі (службі) в діючому законодавстві  визначено 

Законом України «Про державну службу», згідно з яким просування по 

службі здійснюється на конкурсній основі.  

Виходячи із вимог законодавства, маємо визнати, що  суб’єктивне 

право державного службовця, котрий пройшов професійну підготовку або 

підвищення кваліфікації, на перевагу в порівнянні з іншими можливими 

кандидатами на просування по службі,  дає нам підстави вважати щорічну 

оцінку державного службовця важливим організаційно-правовим заходом, 

який впливає на професійну підготовку державних службовців.  

Ще одним  істотним організаційно-правовим заходом, який 

проводиться в системі державної служби, що відбиває ефективність 

діяльності державного службовця і рівень його професійної підготовки, є 

проведення атестації державних службовців, визначення рівня їх 

професійних знань, відповідності посади. 

 Звернувшись до  Юридичній енциклопедії [256, с. 161] та до Словника 

з трудового права [257, с. 8], визначимо, що поняття «атестація» (від лат. 

attestatio – свідчення, підтвердження) – це перевірка та оцінка ділової 

кваліфікації  працівників  на  предмет їх відповідності займаній посаді або 

здійснюваній роботі. Думки теоретиків права щодо вказаного поняття не 

різняться. Так, В.І. Курилов вважає, що атестація – це «визначення  

кваліфікації і рівня  знань працівника»  [258, с. 99]. Більш повно розкриває  

зміст цього терміна А.П. Жиров, який пропонує вважати атестацію як  

встановлену державою форму періодичної перевірки спеціальної трудової  

правоздатності  державного службовця  і  якості виконання ним своєї 

трудової функції з метою… сприяння адміністрації у покращенні підбору та 

розстановки кадрів [259, с. 9]. Безумовно, вказане поняття випливає із 

Положення про проведення атестації  державних  службовців [260], яке нині 
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втратило чинність. Зараз у Законі України «Про державну службу» 

передбачено атестацію щодо вільного володіння державною мовою (п. 5 

ст. 25) [84] у контексті подачі особою документів для участі в конкурсі. 

Постановою КМУ № 301 від 26 квітня 2017 року на виконання норми було 

прийнято «Порядок атестації осіб, які претендують на вступ на державну 

службу, щодо вільного володіння державною мовою». 

А.І. Турчинов визначає кадровий резерв як спеціально сформовану на 

основі встановлених критеріїв групу перспективних службовців, що 

володіють необхідними для висування професійними, діловими та морально-

психологічними якостями, які позитивно проявили себе на займаних посадах, 

і що пройшли необхідну підготовку та призначених до кадрового резерву для 

заміщення чергових посад [261, с. 372]. Це вказує, що створення кадрового 

резерву є цілеспрямованим професійним розвитком персоналу, здатного 

заміщати вищі посади в організації. Склад кадрового резерву відображає 

потребу органу державної влади в керівниках, спеціалістах, а також 

структуру існуючих і планованих посад. Структура і чисельність резерву 

розраховується заздалегідь залежно від групи посад, плинності персоналу, 

планів розвитку органу державної влади або організації та інших обставин. 

Включення до кадрового резерву дає державному службовцю більш чітке 

уявлення про професійні перспективи, відкриває можливість підготовки до 

заняття більш високих посад і виконання нових функціональних обов’язків, 

що сприяє підвищенню мотивації державних службовців стосовно  

підвищення професійного рівня. Отже, резерв кадрів, який формується 

безпосередньо в державному органі, є організаційно-правовим заходом, що 

впливає на рівень професійної підготовки державних службовців. Можна 

відзначити, що рекомендації про зарахування до кадрового резерву з боку 

атестаційної комісії – це стимулюючий фактор регулювання професійної 

підготовки, котрий дозволяє, з одного боку, забезпечувати органи влади 

професійними кадрами, а з іншого – мотивувати професійно-кваліфікаційний 
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розвиток державних службовців. 

Таким чином, система правових норм дає можливість пов’язати 

професійну діяльність і професійну освіту, рівень кваліфікації, професійної 

підготовки державного службовця та компетентності зі службовим 

просуванням, матеріальним забезпеченням державного службовця. 

Вважаємо, що проведення щорічної оцінки державного службовця та 

атестації є позитивно стимулюючим організаційно-правовим впливом 

державного органу, який виконує функції роботодавця, на інтереси, 

свідомість, волю, поведінку державних службовців щодо проходження 

професійної підготовки, а отже, і на результати його праці. 

Також маємо можливість виділити головні напрями організаційно-

правової роботи в системі професійної підготовки державного службовця: 

1) проведення щорічної оцінки державного службовця; 2) формування та 

управління  кадровим резервом; 3) розвиток системи оцінки та стимулювання 

працівників до підвищення кваліфікації, створення можливостей для 

професійного і кар’єрного росту держслужбовців.   

Зазначені організаційно-правові заходи по суті є інструментами 

управління державними службовцями, які мотивують їх на отримання 

професійної підготовки. 

У контексті розгляду питання пропонуємо проаналізувати позицію 

М.І. Байтіна, який вважає, що організаційну основу виникнення, розвитку і 

функціонування права складають принципи права – вихідні, визначальні ідеї, 

положення [217, с. 83]. Принципи права, як зазначалось С.С. Алексеєвим, 

характеризують зміст, основи, які закріплені в правових нормах. Принципи –  

це те, що пронизує право, виявляє його зміст у вигляді вихідних, наскрізних 

ідей, головних його основ, нормативно-керівних положень
 
[262, с. 102].  

Автори, що розглядають принципи права в якості ідей, дають їм наступне 

визначення: принципи права – це «вихідні нормативно-керівні начала 

(імперативні вимоги), що визначають загальну спрямованість правового 
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регулювання суспільних відносин. Різноманітні юридичні ідеї та ідеали 

тільки тоді стають принципами, коли вони безпосередньо (легально) 

виражені в нормативно-правових актах чи інших формах права»
 
[263, с. 95]; 

«принципи права – основні ідеї, вихідні положення або основи процесу його 

формування, розвитку та функціонування» [264, с. 97]. Тобто принципи 

права як основні вихідні положення, що юридично закріплюють об’єктивні 

закономірності суспільного життя і визначають  юридичну природу будь-

якого явища або категорії, створюють базис правових норм, які покладено в 

основу діяльності правової держави, всіх органів державної влади.   

         Принципи права пронизують усі правові норми, при цьому 

відрізняючись від останніх найбільшим ступенем узагальнення, 

фундаментальним характером і стійкістю. Вперше цю проблему досліджував 

Ю.А. Розенбаум, який досить досконало визначив принципи  професійної 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних 

службовців: принцип єдності; принцип диференційованості; принцип 

обов’язковості та безперервності навчання; принцип випереджаючого 

характеру навчання; принцип встановлення взаємних прав, обов’язків і 

відповідальності; принцип встановлення правових наслідків; принцип 

забезпечення високої якості та ефективності навчання; принцип державного 

управління та координації діяльності всіх елементів системи підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців; принцип 

обліку вітчизняного та зарубіжного досвіду підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації державних службовців [265, с. 12].  

 Зважаючи, що принципи – це керівні ідеї, які проявляють себе в 

нормах права та мають вплив на процес правозастосування при регулюванні 

процесу професійної підготовки державних службовців та перевірки якості 

отриманих знань, пропонуємо погодитись із вказаними принципами. Дійсно, 

принцип єдності підтверджує, що в державі існує єдина кадрова політика, 

складовою частиною якої є формування і функціонування єдиної державної 
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системи професійної освіти державних службовців. Органічно пов’язаний 

з принципом єдності принцип диференційованості, який передбачає 

залежність структури, змісту, форм і методів професійної освіти державних 

службовців від рівня та особливостей державного органу; займаної посади; 

рівня професійної підготовки. Принцип обов’язковості та безперервності 

навчання знаходить своє закріплення в Законі України «Про державну 

службу» [84], де визначено, що державні службовці підвищують свою 

кваліфікацію постійно. Цей принцип спрямований на досягнення мети 

підвищення якісного рівня державних службовців.  Надважливим принципом 

є принцип встановлення взаємних прав, обов’язків і відповідальності 

державних службовців, державних органів та навчальних закладів у сфері 

професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

держслужбовців. Таким чином, проходження навчання в певних 

організаційно-правових формах – це обов’язок державних службовців, який 

пов’язаний із виконанням посадових повноважень. Обов’язок роботодавця – 

державного органу –  це управлінські функції. Принцип встановлення 

правових наслідків для державних службовців, які пройшли професійну 

підготовку  та підвищення кваліфікації, відображає взаємозв’язок результатів 

професійної підготовки і просування по службі, зарахування державного 

службовця до кадрового резерву, надання позачергового рангу. Професійна 

підготовка, якість навчання повинні створювати умови для можливого 

займання  держслужбовцем   конкретних посад в органі державної служби. 

Досягнення високого рівня і якості професійної підготовки та підвищення 

кваліфікації держслужбовців можливе виключно висококваліфікованими 

педагогічними кадрами при наявності розвиненої методичної бази. З 

урахуванням того, що контингент осіб, які проходять  професійну підготовку 

та підвищення кваліфікації, має згідно із Законом України «Про державну 

службу» [84] відповідну освіту, стаж роботи за фахом і стаж державної 

служби, педагогічні кадри повинні відповідати гранично високим вимогам, 
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поєднувати глибокі теоретичні знання з повним і точним уявленням про 

зміст практичної діяльності державних органів і тенденції їх розвитку. Це 

вимагає забезпечення  періодичного оновлення і взаємоузгодження змісту 

підготовки, перепідготовки та підвищення  кваліфікації педагогічних 

працівників [266, с. 9]. Законом України «Про освіту» [91] передбачені 

зобов’язання педагогів постійно підвищувати професійний рівень, 

педагогічну майстерність. Отже, якість професійної підготовки державних 

службовців вимагає постійного підвищення рівня науково-методичного 

забезпечення професійної підготовки державних службовців та 

вдосконалення науково-педагогічних кадрів.  

Слід зазначити, що наведені нами принципи не існують відособлено 

один від одного. Вони, будучи організаційно-правовими факторами, які 

здійснюють вплив на професійну підготовку державних службовців, тісно 

взаємопов’язані, співвідносяться і взаємно обумовлюють та доповнюють 

один одного.    

Оцінюючи ефективність професійної підготовки, зазначимо, що 

необхідно визначати, в першу чергу, результативність навчання окремих 

держслужбовців.  

Аналіз організаційно-правових заходів впливу на ефективність 

професійної підготовки державних службовців доводить, що вказані заходи 

сприятимуть найшвидшому становленню раціональності державної служби, 

підвищенню ефективності державного управління суспільними процесами. 

Серед категорій, які є складовими організаційно-правових заходів, котрі 

здійснюють вплив на професійну підготовку державних службовців, слід 

виділити наступні: 1) нормативно-правову базу, сформовану відповідно з  

трудовими і адміністративними відносинами та принципами організації 

професійної підготовки державних службовців, згідно з якими рівень 

виконання державними службовцями службових обов’язків і надаваних ними 

громадянам і організаціям державних послуг відображає професіоналізм 
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державного службовця, рівень професійної підготовки; 2) кадрову 

політику органу виконавчої влади, що забезпечує поліпшення кадрового 

складу та кадрового резерву державної служби; 3) порядок професійної 

підготовки державних службовців; 4) форми оцінки професійної діяльності 

державних службовців; 5) єдність державних гарантій щодо фінансового 

забезпечення  процесу професійної підготовки державних службовців, 

матеріальної винагороди, просування по службі у випадку отримання 

позитивної оцінки професійної діяльності державних службовців, яка 

неможлива без якісної освіти та вдосконалення професійного рівня і 

систематичного підвищення кваліфікації.   

Організаційно-правові чинники, що впливають на розвиток 

професійної підготовки державних службовців, представляють сукупність 

законодавчих концепцій і практичних прийомів, які в сукупності спрямовані 

на всі аспекти процесу проходження професійної підготовки державних 

службовців і фактично є комплексом: 

 1) зовнішніх чинників – умов, правових обмежень, які здійснюють 

вплив на проходження професійної підготовки на державному рівні 

прийняттям відповідних правових актів;  

2) внутрішніх чинників – факторів, які застосовуються в кожному 

конкретному державному органі. Система професійної підготовці 

державного службовця повинна стати важливою частиною всієї системи 

професійної освіти та інструментом державної кадрової політики. 

Результативність державного управління безпосередньо пов’язана з освітнім 

рівнем державних службовців. Можна зробити висновок, що реалізація 

соціальних пріоритетів професійного розвитку кадрового корпусу державної 

служби обумовлена і взаємопов’язана з вирішенням проблем професійного 

навчання державних службовців.  
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3.3 Удосконалення механізму правового регулювання 

професійної підготовки державних службовців 

 

На сучасному етапі розвитку державності України суттєво зростають 

роль і значення професійної підготовки  та підвищення кваліфікації 

державних службовців. Кожен державний службовець виступає 

представником публічної влади,  діє в інтересах держави і суспільства, а тому 

повинен удосконалювати свій професіоналізм і високу  кваліфікацію. 

Наразі в Україні законодавче регулювання професійної підготовки 

державних службовців перебуває в стадії формування і розвитку, 

відбуваються радикальні зміни державного управління в цілому, в ході яких 

триває пошук найбільш оптимальної моделі розвитку процесу підвищення 

професійної підготовки державних службовців. Аналіз правового 

регулювання професійної підготовки державних службовців свідчить про 

існування окремих проблем і необхідність модернізації певної сукупності 

відносин у галузі професійної підготовки державних службовців. Оцінка 

професійної службової діяльності державних службовців ще слабо пов’язана 

з тим, наскільки якісно вищий навчальний заклад надав послуги з навчання, 

професійної підготовки державному службовцю. Сучасні методи планування 

професійної підготовки державних службовців не набули широкого 

поширення, а передбачені законодавством механізми стимулювання 

державних службовців до отримання професійної підготовки не реалізуються 

повною мірою, що негативно впливає  на їх мотивацію. Якість професійного 

навчання державних службовців у недостатній мірі відповідає потребам 

розвитку державної служби. Існуюча модель правового механізму 

професійної підготовки державних службовців  має ряд  проблем, які 

обумовлюють  вдосконалення управлінської діяльності органів влади, 

трудових відносин  та відносин в освітній галузі.   

В  Україні  продовжується  процес  пошуку  ефективної  системи  
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професійної підготовки, що забезпечуватиме належну якість освіти,  

результативність та ефективність  державного управління.     

Удосконалення механізму правового регулювання професійної 

підготовки державних службовців відображено у працях відомих українських  

та  зарубіжних  вчених,  а саме: В.Б. Авер’янова,  Г.В. Атаманчука,  

Ю.П. Битяка, І.Л. Бачило,  О.С. Доценко, С.Д. Дубенка, В.В.Єгорова, 

М.П. Іщенка, М.М. Їжи,  Г.І. Лелікова,  І.П. Лаврінчука, В.М. Летюха, 

І.М. Мельника,Н.Р. Нижника, О.В. Смирнова, А.Є.  Пашерстника,  

В.В. Цвєткова, Є.В. Чаріної, Т.В. Черняка та інших. Незважаючи на 

дослідженість цього питання у працях теоретиків, які приділяли увагу 

вказаному інституту, зазначимо, що доцільність існування правового 

інституту, галузі права і всієї правової системи можна пояснити тільки 

здатністю певним чином ефективно регулювати суспільні відносини. У 

юридичній літературі справедливо зазначалося, що визначення ефективності 

в різних галузях права за своєю суттю має бути одноплановим, однозначним і 

в той же час враховувати специфіку регульованих суспільних відносин [267, 

с. 32]. Складність вказаного питання обумовлена тим, що правове 

регулювання професійної підготовки державних службовців здійснюється 

галузями трудового, адміністративного та освітянського права. Правове 

регулювання базується на законодавчих та нормативно-правових актах,  

термінах і визначеннях, тобто на чіткому і єдиному  розумінні предмета 

регулювання – професійної підготовки державного службовця. Але окремі 

правові норми, які регулюють вказане питання, мають колізійну правову 

природу і відображають відсутність єдиної дефінітивної основи. Зважаючи, 

що забезпечення належної ефективності функціонування державної служби 

професійними кадрами є сьогодні однією з найгостріших проблем у державі, 

не можна не визнати, що питання підвищення кваліфікації кадрового складу 

державних органів, вдосконалення правового регулювання професійної 

підготовки державних службовців – надзвичайно актуальне питання. 
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Звернувшись до позиції правознавців, визначимо, що правове 

регулювання – це вплив на відносини за допомогою норм права, спеціальної 

системи правових засобів [3, с. 48] або за допомогою управлінської 

інформації, де чітко конструюється модель необхідної дії [217, с. 404]; ціллю 

правового регулювання є  досягнення певних соціальних результатів [268, 

c. 99] з метою їх упорядкування в інтересах людини та  суспільства [231, 

с. 692]. Отже, правове регулювання здійснюється нормами права і 

спрямоване на результативність визначеної мети. У найперших визначеннях 

поняття «ефективність правових норм» розглядається як правильність, 

обґрунтованість норм права, відповідність їх потребам суспільного розвитку, 

закріплення в них оптимальних варіантів поведінки [269, с. 41]. Але багатьма 

вченими, наприклад М.Д. Шаргородським, А.С. Пашковим і Д.М. Чечетом 

визнавалося сформульоване визначення ефективності правового 

регулювання як дієвості, результативності, тобто здатності впливати на 

суспільні відносини у певному, корисному для суспільства напрямку [270, 

с. 54; 271, с. 3]. І.С. Самощенко, В.І. Нікітінський, А.Б. Венгеров вказують на 

нерозривний зв’язок поняття ефективності з результативністю, досягненням 

мети правових приписів [272, с. 5].  

Перш ніж ми розглянемо питання удосконалення правового 

регулювання професійної підготовки державних службовців, слід зазначити, 

що трудові відносини державних службовців регулюються, крім основного, 

спеціальним законодавством. Таким чином, диференціація правого 

регулювання праці державних службовців є органічно необхідним 

доповненням до єдиних загальних норм трудового законодавства і 

невід’ємною рисою трудових відносин державних службовців. 

Диференціація правового регулювання державних службовців означає 

наявність у трудовому законодавстві поряд із загальними нормами норм 

спеціальних, що поширюються виключно на державних службовців. 

Загальним законодавством, зокрема  статтею 2 КЗпП, яка має назву 
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«Основні трудові права працівників», визначено, що держава сприяє 

підвищенню трудової кваліфікації [86], при цьому прямі  норми щодо прав 

або обов’язків працівників на підвищення кваліфікації, професійну 

підготовку в КЗпП відсутні. У статтях 122, 217, 218 КЗпП передбачені 

гарантії працівників при направленні їх для підвищення кваліфікації з 

відривом від виробництва [86]. У свій час спеціальним законодавством, 

зокрема Законом України «Про державну службу» [84], визначено, що 

державні службовці мають обов’язок – постійно вдосконалювати організацію 

своєї роботи і підвищувати  професійну кваліфікацію. В статті 21 Закону 

України «Про державну службу» [84] існує відсильна норма, що державним 

службовцям відшкодовуються витрати на службові відрядження та 

виплачуються інші компенсації відповідно до законодавства про працю 

України (ст. 42). Звернувшись до п. 1 розділу І «Загальні положення» 

Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, 

затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13 березня 1998 

року № 59 [273], побачимо, що службове відрядження – це поїздка 

працівника за розпорядженням керівника органу державної влади, 

підприємства, установи та організації, що повністю або частково утримується 

(фінансується) за рахунок бюджетних коштів, на певний строк до іншого 

населеного пункту для виконання службового доручення поза місцем його 

постійної роботи.  

Отже, направлення робітника на навчання або підвищення кваліфікації 

не підпадає під зазначене визначення службового відрядження. Таким чином, 

приписи Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон 

[273] в частині поняття «службове відрядження» не співпадають із Законом 

«Про державну службу» [84], який є спеціальним правовим актом, що 

регулює відносини, в яких однією стороною виступає державний 

службовець. Враховуючи, що навчання державного службовця здійснюється 

за наказом керівника, що державний службовець отримує кваліфікацію для 
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більш якісного виконання державних функції, пропонуємо внести зміни 

до п. 1 розділу І «Загальні положення» Інструкції про службові відрядження 

[273] і визнати поняття «службове відрядження» в наступний редакції: 

«Службове відрядження – це поїздка працівника за розпорядженням 

керівника органу державної влади, підприємства, установи та організації, що 

повністю або частково утримується (фінансується) за рахунок бюджетних 

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

кваліфікації   з відривом від основної роботи або для виконання службового 

доручення поза місцем його постійної роботи». У такому випадку логічним 

буде посилання на статтю 21  Закону України «Про державну службу» [84] 

стосовно того, що державним службовцям відшкодовуються витрати на 

службові відрядження, до яких нами віднесені і поїздки на навчання,  та 

виплачуються інші компенсації відповідно до законодавства про працю 

України.  

Як негативний фактор маємо відмітити, що гарантії держави на 

створення умов для професійної підготовки державних службовців в Законі 

«Про державну службу» [84] належним чином не розкриті. Для працівників, 

які направляються для підвищення кваліфікації, перепідготовки та навчання 

інших професій з відривом від виробництва, відповідні гарантії та 

компенсації, які здійснюються за місцем основної роботи, встановлені 

нижченаведеними правовими актами: 1) постановою Кабінету Міністрів 

України від 28 червня 1997 року № 695 [89] для працівників, які 

направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки і 

навчання інших професій з відривом від виробництва, установлено такі 

мінімальні державні гарантії:  збереження середньої заробітної плати за 

основним місцем роботи за час навчання;  оплата вартості проїзду працівника 

до місця навчання і назад; виплата добових за кожний день перебування в 

дорозі у розмірі, установленому законодавством для службових відряджень; 

2) постановою Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року № 98 
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[274].  

Вважаємо, що вказані гарантії повинні найти відображення в 

спеціальному Законі України «Про державну службу» [84] окремою статтею 

«Державні гарантії державних службовців», у якій передбачити, що для 

державних службовців, які направляються для підвищення кваліфікації і 

професійної підготовки, установлено такі мінімальні державні гарантії: 

збереження середньої заробітної плати за основним місцем роботи за час 

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

виплата добових за кожний день перебування в дорозі у розмірі, 

установленому законодавством для службових відряджень Постановою 

Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року № 98 [274] визнати, що 

на час  навчання добові виплачуються в розмірі, установленому 

законодавством для службових відряджень, державні службовці 

забезпечуються гуртожитком готельного типу або, у разі відсутності 

гуртожитку, отримують відшкодування витрат, пов’язаних із наймом 

житлового приміщення.   

Державний службовець, крім зазначеного в статті 48 Закону України 

«Про державну службу» [84], має і власний законний інтерес у підвищенні 

професійної кваліфікації. Високий професійний рівень державного 

службовця, який отримав позитивну щорічну оцінку, що складається із 

сукупності  професійних характеристик службовця, має право на підвищення 

рангу, включення до кадрового резерву, отримання рекомендації на зайняття 

більш високої посади. Проте, звернувшись до Закону «Про державну 

службу» [84], підкреслимо про відсутність обов’язку роботодавця – 

державного органу – направляти у визначені терміни державних службовців 

на професійну підготовку. Якщо в Законі чітко не визначені обов’язки 

державного органу здійснювати направлення державного службовця на 

професійну підготовку, не можна вести мову і про відповідальність. У Законі 

«Про державну службу» [84], зокрема в статті 38, визначена відповідальність 
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за порушення законодавства про державну службу, але відповідальність 

роботодавців за порушення термінів спрямування державних службовців на 

навчання, що побічно  порушує законні інтереси державного службовця, 

відсутня. 

Вважаємо, що процес професійної підготовки державного службовця 

підлягає негайному вдосконаленню, а тому необхідно в Законі «Про 

державну службу» [84] визнати обов’язок роботодавця – державного органу 

– спрямовувати державного службовця на навчання або підвищення 

професійного рівня за кошти державного органу до навчальних закладів, які 

мають відповідну ліцензію, зі збереженням усіх визначених законом гарантій 

на навчання. Окремо слід визнати відповідальність державного органу за 

порушення термінів спрямування державних службовців на професійну 

підготовку державних службовців.   

 У Законі України «Про державну службу» [84] підкреслено, що 

результати навчання і підвищення кваліфікації є однією з підстав для 

просування по службі. Таким чином, державний службовець, який пройшов 

навчання, підвищив кваліфікацію, на час проведення оцінювання буде мати 

більш вигідне положення, ніж працівник, який не пройшов оцінювання, з 

незалежних від нього причин. Вважаємо, що дані положення надають 

державним службовцям, які пройшли навчання та професійну підготовку, 

необґрунтовані переваги і додаткові гарантії в просуванні по службі, в 

порівнянні з іншими державними службовцями, що несумісне з 

положеннями статей 21 Конституції України [28] про рівність прав усіх 

громадян  та статті 2
1
 КЗпП [86] про рівність трудових прав і можливостей. 

Міжнародним законодавством, зокрема статтею 1 Конвенції МОП № 111 про 

дискримінацію в галузі праці і занять 1958 р. [275], проголошено, що термін 

«дискримінація» має своїм результатом ліквідацію або порушення рівних 

можливостей в галузі праці і занять. Тобто у даному випадку має місце 

дискримінація державних службовців, які не пройшли навчання або 
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професійну підготовку.  

Закон України «Про державну службу» [84]  не гарантує суб’єктивного 

права на просування по роботі, і у вищевказаному випадку єдиною правовою 

підставою для домагання на просування по роботі за наявності вакантної 

посади та відсутності більш гідних претендентів, отримання позачергового 

рангу відповідно до досягнутого рівня кваліфікації є факт закріплення в 

Законі України «Про державну службу» [84] права вимоги на продовження 

ділової кар’єри, що дасть підстави говорити саме про суб’єктивне право на 

просування по роботі, закріплене в рамках трудових правовідносин, а не 

тільки як про елемент трудової правосуб’єктності.  

Згідно з вимогами Бюджетного кодексу України [200], зокрема статті 

87 п. 7)  пп. г) видатки на післядипломну освіту (на оплату послуг з 

підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів на умовах державного 

замовлення у навчальних закладах державної власності) здійснюються за 

рахунок Державного бюджету України, які передбачені у кошторисі органу – 

роботодавця, із яким державний службовець має трудові відносини. 

Управління бюджетними коштами, організацію та координацію роботи 

розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня здійснює головний 

розпорядник бюджетних коштів, що визначено у статті 22 п. 5 Бюджетного 

кодексу України [200], яким є орган виконавчої влади – міністерство,  що має 

обов’язок приймати рішення стосовно розподілу бюджетних коштів 

нижчестоящих органів, про що зазначено у п. 24 статті 4 Закону України 

«Про центральні органи виконавчої влади» [201]. Пропонуємо на рівні 

Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» [201] заборонити 

міністерству, як головному розпоряднику коштів, зменшення асигнувань на 

професійну підготовку державних службовців. Вказаний припис в умовах 

жорсткого обмеження бюджетних витрат сприяє, по-перше, більш 

економічним заходам підвищення кваліфікації державних службовців  та, по-

друге, посилить контрольні функції міністерства як головного розпорядника 
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бюджетних коштів.     

    Не можна не визнати як проблему правового регулювання 

професійної підготовки державних службовців відсутність захисних 

механізмів державних службовців у випадку невизнання роботодавцем прав  

працівників  на професійну підготовку та підвищення кваліфікації, які є 

обов’язковим елементом державної служби в цілому. Вважаємо, що право на 

захист у державного службовця виникає у випадку дій роботодавця, 

спрямованих на заперечення в цілому або в певній частині суб’єктивного 

права працівника, унаслідок якого останній позбавлений можливості 

реалізувати своє право [276, с. 97]. Пропонуємо погодитись із висновком, що  

захист трудових прав є невід’ємною складовою механізму правового 

регулювання суспільно-трудових відносин, оскільки в методі трудового 

права розкривається механізм регулювання тих суспільних відносин, що 

визначені предметом трудового права [277, с. 25, 27-28].   У даному випадку 

не йдеться про функцію юридичної відповідальності, яка полягає в покаранні 

правопорушника. І тому необхідно до Закону «Про державну службу» [84] 

внести зміни, визнавши шляхи оскарження дії роботодавця у випадку 

невизнання права за працівником на професійну підготовку.  

Професійна діяльність, яка здійснюється на основі спеціальних 

теоретичних знань і практичних навичок, набутих в результаті підготовки, –  

це істотна ознака державної служби. Таким чином, ефективність державної 

служби визначається і через призму реалізації поставлених перед нею цілей і 

завдань, визначаючи професійний рівень державних службовців. При аналізі 

професійної діяльності держслужбовців необхідно пам’ятати, що професійна 

діяльність держслужбовців визнається якісної, тобто успішною, тільки тоді, 

коли діяльність і професійна підготовка державного службовця отримали 

позитивну оцінку. Від того, наскільки якісно державний службовець 

пройшов професійну підготовку, залежить і рівень його професійних знань. 

Успіх у професійній діяльності обумовлений максимальною збалансованістю 
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об’єктивних і суб’єктивних показників, основним, безумовно, є рівень 

професійної підготовки, професійної освіти, професійні знання та навички, 

необхідні для виконання посадових обов’язків. Таким чином,   професійна 

підготовка державного службовця є основним компонентом його навчання. 

Професійна перепідготовка, курси підвищення кваліфікації дозволяють 

державним службовцям відповідати кваліфікаційним вимогам, формувати 

професійно важливі якості, вміння і навички. Ключовим аспектом 

підвищення ефективності державної служби є створення об’єктивної та 

комплексної системи індикаторів, що відображають виконання посадових 

обов’язків і ступінь досягнення поставлених цілей. А це дозволить 

сфокусувати увагу на рівні професійної підготовки окремо взятого 

державного службовця. Рівень професійних знань є основним критерієм 

атестації фахівців державної служби, який відображає рівень професійної 

підготовки державного службовця. Слід зазначити, що чітких критеріїв 

оцінки професійних знань, необхідних для  виконання посадових обов’язків, 

не існує. Тому необхідно сформулювати і вибрати такі показники 

результативності, які максимально відображали б «ступінь причетності і 

внеску» державного службовця в показники державного органу, що свідчать 

про професійну підготовку конкретного державного службовця по 

відношенню до певного фактора. Таким чином, показники результативності 

для державних службовців повинні відповідати таким основним критеріям: 

1) бути чітко ув’язані з цілями і завданнями органів державної влади; 

2) відображати ступінь внеску кожного державного службовця у досягнення 

цілей і завдань; 3) відображати професійний рівень державного службовця та 

його вплив на динаміку показників результативності. 

Важливою практичною проблемою є також суб’єктивний фактор.  

Стратегією державної кадрової політики на 2012-2020 роки [94] 

визначені наступні проблеми правового регулювання професійної підготовки 

державних службовців: відсутність ефективної системи моніторингу потреб 
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суспільства і держави у фахівцях із відповідним освітньо-кваліфікаційним 

рівнем підготовки; недосконалість механізму формування державного 

замовлення на підготовку фахівців; відсутність збалансованої системи 

управління професійною орієнтацією молоді, об’єктивних принципів її 

відбору і навчання, повільні темпи впровадження сучасних технологій 

професійного розвитку; недостатнє застосування наукових підходів, 

результатів наукових досліджень при формуванні та реалізації державної 

кадрової політики. Подальший розвиток кадрового потенціалу системи 

державного управління передбачає удосконалення системи підбору, 

підготовки і професійного розвитку кадрів. Це можливо за допомогою 

вирішення наступних завдань: 1) удосконалення планування та управління 

людськими ресурсами на державній службі, що передбачає, в свою чергу: 

а) вдосконалення механізму підбору кадрового складу державних 

службовців; б) завершення формування системи безперервного професійного 

розвитку державних службовців; в) розробку нових програм підготовки і 

професійного розвитку державних службовців;  г) реалізацію системи 

заходів, спрямованих на підвищення престижу державної служби та 

авторитету державних службовців; ґ) створення умов для підвищення ролі 

вищих управлінських кадрів; 2) впровадження системи стимулювання 

державних службовців на основі показників результативності їх діяльності, 

що передбачає наявність компетентної моделі управління кадровими 

процесами в системі державної служби. Питання  професійної підготовки та 

підвищення кваліфікації державних службовців необхідно виділити в якості 

одного з важливих напрямків розвитку законодавства про державну службу, 

внаслідок чого система професійної підготовки державного службовця 

повинна стати важливою частиною всієї системи професійної освіти й 

інструментом державної кадрової політики.  

Нами зазначено, що в існуючій моделі професійного навчання 

закладені системні суперечності, головна з яких полягає в неузгодженій 
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діяльності інститутів державного управління та трудового права. У зв’язку 

з цим необхідна нова модель професійної підготовки з акцентом на 

ефективне вирішення зазначених проблем.  

Оцінивши в ході дослідження ступінь ефективності правових норм 

трудового та адміністративного права, що регулює професійну підготовку 

державних службовців, пропонуємо наступні шляхи і засоби удосконалення 

та підвищення ефективності правового регулювання професійної підготовки 

державних службовців:  

1) внести зміни до п. 1 розділу І «Загальні положення» Інструкції про 

службові відрядження [273] і визнати поняття «службове відрядження» в 

наступний редакції: «Службове відрядження – це поїздка працівника за 

розпорядженням керівника органу державної влади, підприємства, установи 

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

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

метою підвищення кваліфікацій  з відривом від основної роботи або для 

виконання службового доручення поза місцем його постійної роботи»;  

2) внести зміни до Закону України «Про державну службу» [84], де 

окремою статтею «Державні гарантії державних службовців»  передбачити, 

що для державних службовців, які направляються для підвищення 

кваліфікації і професійної підготовки, установлено такі мінімальні державні 

гарантії: збереження середньої заробітної плати за основним місцем роботи 

на час навчання; оплата вартості проїзду працівника до місця навчання і 

назад; виплата добових за кожний день перебування в дорозі у розмірі, 

установленому законодавством для службових відряджень постановою 

Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року № 98 [274]. Визнати, що 

на час  навчання добові виплачуються в розмірі, установленому 

законодавством для службових відряджень, державні службовці 

забезпечуються гуртожитком готельного типу або, у разі відсутності 

гуртожитку, отримують відшкодування витрат, пов’язаних із наймом 
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житлового приміщення;  

3) окремими  статтями внести зміни  до  Закону України «Про 

державну службу» [84] в частині: (3.1) визнання обов’язку роботодавця – 

державного органу – спрямовувати державного службовця на навчання або 

підвищення професійного рівня за кошти державного органу до навчальних 

закладів, які мають відповідну ліцензію зі збереженням усіх визначених 

законом гарантій на навчання; (3.2) передбачити відповідальність 

державного органу за порушення термінів спрямування державних 

службовців на професійну підготовку державних службовців; (3.3) закріпити  

право вимоги державного службовця на продовження ділової кар’єри, на 

просування по службі, що обумовлене проходженням відповідного навчання 

та обов’язком керівника органу державної влади враховувати цей фактор як 

одну з підстав визначення відповідності державного службовця вимогам, що 

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

порівнянні з іншими можливими кандидатами на таке просування; 

(3.4) визначити процедуру оскарження дій роботодавця у випадку 

невизнання ним за працівником права на професійну підготовку або на 

просування; 

4) у Законі України  «Про центральні органи виконавчої влади» [201] 

заборонити міністерству, як головному розпоряднику коштів, зменшення 

асигнувань на професійну підготовку державних службовців. 

Запропоновані шляхи удосконалення правового регулювання 

професійної підготовки державних службовців з метою підвищення 

професійного рівня та компетентності, на наш погляд, включають у себе три 

основних напрямки: 1) нормативне закріплення вимог до рівня до прав, 

обов’язків і відповідальності державного службовця і роботодавця в сфері 

професійної підготовки;  2) процедури виявлення відповідності державного 

службовця зазначеним вимогам (щорічна оцінка); 3) правові наслідки 

визначення якісних характеристик державного службовця. 
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Введення норми права як норми, яка встановлюється державою, в будь-

якому випадку припускає її загальнообов’язковість і, відповідно, можливу 

дієвість, оскільки за кожною нормою потенційно стоїть можливість 

державного примусу до виконання, а також застосування заходів 

відповідальності за її порушення, що дасть тільки позитивний результат їх 

дії. Чим вище потенціал правової норми позитивно впливати на суспільні 

відносини, тим вище така суттєва характеристика правової норми як якість 

або ефективність. 

Маємо зробити висновок, що реалізація соціальних пріоритетів 

професійного розвитку кадрового потенціалу державної служби 

взаємообумовлена і взаємопов’язана з вирішенням проблем професійного 

навчання службовців. Професійний розвиток державних службовців визначає 

необхідність удосконалення системи професійної підготовки, перепідготовки 

та підвищення кваліфікації кадрів управління. Розвиток системи професійної 

освіти державних службовців пов’язаний з подоланням відомчої 

роз’єднаності, широким використанням наукових методів регулювання та 

розширення можливостей освітніх установ вищої школи в рамках ефективної 

державної кадрової політики. 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Основу структури механізму правового регулювання складають 

наступні основні елементи: 1) норми права, які містять гарантії прав, права та 

обов’язки сторін взаємовідносин і є основою нормативно-правових актів; 

2) діяльність уповноважених органів, які здійснюють функціонування в 

галузі регулюючого впливу на поведінку суб’єктів взаємовідносин, та захисні 

функції, котрі в сукупності повинні сприяти досягненню такого результату, 

який співпадав би із метою правового механізму.   

2. Механізм правового регулювання – це система правових норм й 
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інститутів, взаємоузгоджених заходів, правових форм і засобів, прийомів і 

процедур правового характеру, які ґрунтуються на нормі права, базуються на 

певних принципах, що складають систему нормативно-правових актів, 

прийнятих уповноваженими органами, дія яких спрямована на підвищення 

ефективності реалізації державної функції забезпечення прав і свобод 

людини та/або ефективне відновлення порушених прав.    

3. Умови ефективності механізму правового регулювання професійної 

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

необхідні елементи власної конструкції, функціонально здатні визначати 

його якісну роботу; 2) елементи механізму мають відповідати елементам, які 

входять до складу інших галузевих (міжгалузевих) механізмів правового 

регулювання, що має забезпечити стабільність роботи всієї правової системи; 

3) правові засоби повинні ефективно поєднуватися із спеціальними 

правовими засобами регулювання правовідносин у сфері професійної 

підготовки державних службовців. 

4. Права і обов’язки державного службовця в процесі професійної 

підготовки: 1) розірвання трудових відносин за статтею 38 КЗпП у випадку 

вступу на денну форму навчання; 2) отримання в день звільнення трудової 

книжки з відповідним записом, ознайомлення під розпис з наказом на 

звільнення або із наказом про відрядження на професійну підготовку; 

3) отримання виплати при звільненні або компенсації на відрядження, на 

проїзд до міста навчання, добових; 4) вимагання фінансових виплат у 

випадку порушення роботодавцем гарантії на їх отримання, відпрацювання 

на державний службі терміну, визначеного у договорі; 5) відшкодування в 

окремих випадках вартості навчання. 

5. Обов’язки роботодавця державного службовця щодо професійної 

підготовки державного службовця: 1) оформити розірвання трудових 

відносин за статтею 38 КЗпП у випадку вступу на денну форму навчання або 

службове відрядження державного службовця; 2) провести фінансові 



 

 

153 

 

розрахунки із державним  службовцем,  надати в повному обсязі виплати 

при звільненні або компенсації на відрядження, на проїзд до міста навчання, 

добові; 3) формувати державне замовлення на підвищення кваліфікації 

державних службовців; 4) враховувати відрядження на підвищення 

кваліфікації в кошторисі бюджетного закладу; 5) враховувати факт 

підвищення кваліфікації державних службовців при формуванні кадрового 

резерву; 6) проводити локальне регулювання. 

6. Обов’язки навчальних закладів: 1) управління підготовкою, 

перепідготовкою та підвищенням кваліфікації державних службовців; 

2) методичне забезпечення професійного навчання державних службовців; 

3) здійснення стипендіального забезпечення; 4) видача документа, який 

підтверджує факт професійної підготовки державного службовця. 

7. Ознаки механізму правового регулювання професійної підготовки 

державних службовців: 1) сукупність правових норм, які охоплюють мету 

професійної підготовки державних службовців і функції відповідних 

інститутів, що регулюється нормативно-правовими актами України; 

2) впорядкованість елементів і наявність взаємозв’язків між ними; 

3) ґрунтування професійної підготовки державних службовців  на їх 

обов’язку підвищувати професійний рівень і на державних гарантіях держави 

на забезпечення робочого місця і на фінансове забезпечення.  

8. Основу правового механізму складають два основних елементи: 

1) правові норми, які містять гарантії прав, права та обов’язки сторін 

взаємовідносин, що закріплені у правових актах; 2) функції державних 

інститутів як роботодавців і діяльність суб’єктів у галузі регулювання і 

захисту процесу професійної підготовки державних службовців.  

9. Механізм правового регулювання професійної підготовки державних 

службовців – це комплекс взаємоузгоджених заходів, правових форм і 

засобів (нормативних, процесуальних, інституційних), що спрямовані на 

досягнення мети професійної підготовки державних службовців, за 
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допомогою яких держава, в особі її органів та посадових осіб, здійснює 

юридичний вплив на правовідносини між суб’єктами правовідносин 

професійної підготовки державних службовців шляхом створення умов і 

реалізації гарантій державного службовця на професіональну підготовку.   

10. Структуру механізму правового регулювання професійної 

підготовки державних службовців складають наступні елементи: 1) правові 

норми, що закріплюють правомочності державного службовця як працівника, 

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

державних органів, які регулюють і здійснюють професійну підготовку 

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

державного службовця, що складаються з контрольних, наглядових заходів, 

інших заходів захисту.   

11. Головні напрямки організаційно-правової роботи в системі 

професійної підготовки державного службовця включають: 1) проведення 

щорічної оцінки державного службовця та атестації; 2) формування та 

розвиток кадрового резерву; 3)  розвиток системи оцінки та стимулювання 

працівників до підвищення кваліфікації, створення можливостей для 

професійного і кар’єрного зростання держслужбовців.   

12. Організаційно-правові фактори, які здійснюють вплив на  

професійну підготовку державних службовців, містять наступні елементи: 

1) нормативно-правову базу, сформовану відповідно до трудових і 

адміністративних відносин та принципів організації професійної підготовки 

державних службовців, згідно з якими рівень виконання державними 

службовцями службових обов’язків і надаваних ними громадянам і 

організаціям державних послуг відображає професіоналізм державного 

службовця, рівень його професійної підготовки; 2) кадрову політику органу 

виконавчої влади, що забезпечує поліпшення кадрового складу та кадрового 

резерву державної служби; 3) порядок професійної підготовки державних 

службовців; 4) форми оцінки професійної діяльності державних службовців; 
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5) єдність державних гарантій на фінансове забезпечення  процесу 

професійної підготовки державних службовців, на матеріальну винагороду, 

просування по службі у випадку отримання позитивної оцінки професійної 

діяльності державних службовців, яка неможлива без якісної освіти та 

вдосконалення професійного  рівня і систематичного підвищення 

кваліфікації.   

13. Запропоновано наступні шляхи і засоби удосконалення та 

підвищення ефективності правового регулювання професійної підготовки 

державних службовців:  

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

службові відрядження, що мають такий зміст:  «сСлужбове відрядження – це 

поїздка працівника за розпорядженням керівника органу державної влади, 

підприємства, установи та організації, що повністю або частково утримується 

(фінансується) за рахунок бюджетних коштів, на певний строк до іншого 

населеного пункту з метою підвищення кваліфікацій  з відривом від основної 

роботи або для виконання службового доручення поза місцем його постійної 

роботи»;  

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

окремій статті «Державні гарантії державних службовців» передбачити, що 

для державних службовців, які направляються для підвищення кваліфікації і 

професійної підготовки, установлено такі мінімальні державні гарантії: а) 

збереження середньої заробітної плати за основним місцем роботи на час 

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

виплата добових за кожний день перебування в дорозі у розмірі, 

установленому законодавством для службових відряджень постановою 

Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року № 98; г) виплата 

добових під час навчання в розмірі, установленому законодавством для 

службових відряджень; ґ) забезпечення державних службовців гуртожитком 

готельного типу або, у разі відсутності гуртожитку, відшкодування витрат, 
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пов’язаних із наймом житлового приміщення;  

– внести зміни до окремих  статей  Закону України «Про державну 

службу», а саме: (3.1)  визнання обов’язку роботодавця – державного органу 

– спрямовувати державного службовця на навчання або підвищення 

професійного рівня за кошти державного органу до навчальних закладів, які 

мають відповідну ліцензію зі збереженням усіх визначених законом гарантій 

на навчання; (3.2)  передбачити відповідальність державного органу за 

порушення термінів спрямування державних службовців на професійну 

підготовку державних службовців; (3.3) закріпити  право вимоги державного 

службовця на продовження ділової кар’єри, на просування по службі, що 

обумовлене проходженням відповідного навчання та обов’язком керівника 

органу державної влади враховувати цей фактор як одну з підстав визначення 

відповідності державного службовця вимогам, що пред’являються до 

державних службовців, і як його переважне право у порівнянні з іншими 

можливими кандидатами на таке просування; (3.4)  визначити процедуру 

оскарження дій роботодавця у випадку невизнання ним за працівником права 

на професійну підготовку або на просування; 

– у Законі України «Про центральні органи виконавчої влади» 

встановити заборону міністерству, як головному розпоряднику коштів, 

стосовно зменшення асигнувань на професійну підготовку державних 

службовців. 

14. Шляхи удосконалення правового регулювання професійної 

підготовки державних службовців з метою підвищення професійного рівня та 

компетентності  включають в себе три основних напрямки: 1) нормативне 

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

службовця та роботодавця у сфері професійної підготовки;  2) встановлення 

процедури виявлення відповідності державного службовця зазначеним 

вимогам (щорічна оцінка та атестація); 3) передбачення правових наслідків 

визначення якісних  характеристик державного службовця. 
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ВИСНОВКИ 

 

В дисертаційній роботі наведено теоретично нове вирішення наукової 

проблеми – особливості правового регулювання професійної підготовки 

державних службовців. На підставі проведеного дослідження  

сформульовано ряд висновків, пропозицій та рекомендацій, спрямованих на 

досягнення поставленої мети. Основні з них такі:  

1. Правове регулювання професійної підготовки державних службовців 

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

вплив на процес отримання спеціальних знань, необхідних для можливості 

виконання суспільно-значимих професійних обов’язків у сфері державного 

управління тими особами, які займають посади в державних органах та їх 

апараті, а також одержують заробітну плату за рахунок державних коштів. 

2. На шляху побудови розвинутого соціалістично-спрямованого 

суспільства, партійне керівництво Радянського Союзу приділяло значну 

увагу проблемі поліпшення якості роботи державного апарату, постійному 

удосконаленню його службового складу, формі і методам діяльності. В 

післявоєнні роки, враховуючи брак управлінських кадрів, та відповідний 

дефіцит кадрів необхідних для обіймання суспільно-важливих державних 

посад, керівництвом Радянського Союзу було розпочато процес будівництва 

системи професійної освіти для державних службовців освіти – створювалася 

та розвивалася мережа вищих партійних шкіл. Беручи до уваги важкі 

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

соціалістичного управління, цей процес не завжди характеризувався 

успішністю, а зачасти створював багато незручностей для осіб, що 

проходили такі курси навчання. 

В період 1950-1960 рр. в значній мірі розпочався процес розвитку 

спеціалізованого законодавства, що формувало вимоги для осіб – кандидатів 

на обіймання посад державних службовців. Спеціальні нормативно-правові 
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акти доповнювали такі вимоги додатковими умовами щодо рівня освіти 

кандидатів, досвіду їх роботи, вікових вимог а також наявності спеціальних 

наукових ступенів. 

3. Більшість норм, що регулюють питання професійної підготовки 

державних службовці, виокремлені в спеціальні закони та підзаконні 

нормативно-правові акти, що встановлюють умови для їх імплементації в 

суспільне життя. Трудове право зберігає своє значення як базової, 

материнської галузі. 

4. Професійна підготовка державних службовців – це складова частина 

процесу професійного навчання, яка характеризується систематичним 

отриманням навиків та знань за необхідними для виконання державної 

діяльності напрямками, повноцінне отримання яких дає можливість 

визначити найефективніші і найприйнятніші способи реалізації поставлених 

перед державним службовцем завдань. 

Правовідносини в сфері професійної підготовки державних 

службовців – це урегульовані спеціалізованим законодавством України 

суспільні  відносини, що виникають у процесі здійснення професійного 

навчання державних службовців та характеризуються систематичним 

отриманням необхідних навиків та знань необхідними для виконання 

державної діяльності.  

5. Ознаки державної служби, які свідчать про її належність до 

трудового права: 1) державна служба виникає на підставі трудового договору 

(контракту); 2)  носить індивідуальний характер; 3) платність, що передбачає 

виплату роботодавцем заробітної плати в повному розмірі та у встановлені 

терміни; 4) двосторонній, взаємний характер прав і обов’язків; 5) умови  

укладення  трудового  договору  з  державними  службовцями ґрунтуються 

на загальних принципах трудового права, а саме:  а)  вільне  розпорядження 

своїми здібностями до праці, обрання професії й роду занять; б)  

недопущення  дискримінації  у  сфері  праці;  в) заборона  необґрунтованої 
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відмови у прийнятті на державну службу;  г) недопустимість обмеження 

прав і встановлення переваг тощо. 

6. Виділено врегульовані нормами права відносини між окремими 

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

професійної підготовки державних службовців: 1) відносини між державним 

органом і державним службовцем, які обумовлені  обов’язком державного 

службовця на професійну підготовку, підвищення кваліфікації за рахунок 

коштів відповідного бюджету, і обов’язком роботодавця сприяти вказаному 

обов’язку; 2) відносини між органами державної влади  та нижчестоящим 

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

і затвердженням державного замовлення на підвищення кваліфікації 

державних службовців, формування і затвердження бюджетних запитів, 

кошторисів у відповідних бюджетах, для виплати компенсацій і гарантій 

державним службовцям, які перебувають у трудових відносинах з державним 

органом; 3) відносини між органами державної влади  і Національним 

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

державної влади та навчальними установами з приводу направлення 

державних службовців на навчання, що обумовлені тристороннім договором; 

5) відносини в системі навчальних закладів, однією стороною яких є 

провідний навчальний заклад системи підготовки - Національна академія 

державного управління при Президентові України; 6) відносини між 

навчальними закладами та державними службовцями (слухачами), які 

обумовлені наявністю певних прав і обов’язків сторін у процесі навчання.  

7. Виділено умови ефективності механізму правового регулювання 

професійної підготовки державних службовців: 1) механізм повинен 

включати в себе всі необхідні елементи власної конструкції, функціонально 

здатні визначати його якісну роботу; 2) елементи механізму правового 

регулювання професійної підготовки державних службовців повинні 

відповідати елементам, що входять до складу інших галузевих 
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(міжгалузевих) механізмів правового регулювання, що має забезпечити 

стабільність роботи всієї правової системи; 3) правові засоби повинні 

ефективно поєднуватися із спеціальними правовими засобами регулювання 

правовідносин у сфері професійної підготовки державних службовців. 

8. Структуру механізму правового регулювання професійної підготовки 

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

закріплюють правомочності державного службовця як працівника, права та 

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

державних органів, які регулюють і здійснюють професійну підготовку 

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

державного службовця, що складаються з контрольних, наглядових та інших 

заходів захисту.   

9. Сформульовано головні напрями організаційно-правової роботи в 

системі професійної підготовки державного службовця: а) проведення 

щорічної оцінки державного службовця та атестації; б) формування та 

розвиток кадрового резерву; в)  розвиток системи оцінки та стимулювання 

працівників до підвищення кваліфікації, створення можливостей для 

професійного і кар’єрного зростання державних службовців.   

10. Запропоновано наступні шляхи і засоби удосконалення та 

підвищення ефективності правового регулювання професійної підготовки 

державних службовців:  

-внести зміни до п. 1 розділу І «Загальні положення» Інструкції про 

службові відрядження, і визнати поняття «службове відрядження» в 

наступний редакції - це поїздка працівника за розпорядженням керівника 

органу державної влади, підприємства, установи та організації, що повністю 

або частково утримується (фінансується) за рахунок бюджетних коштів, на 

певний строк до іншого населеного пункту з метою підвищення кваліфікацій  

з відривом від основної роботи або для виконання службового доручення 

поза місцем його постійної роботи.  
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-  внести зміни до Закону України «Про державну службу», де 

окремою статтею «Державні гарантії державних службовців» передбачити, 

що для державних службовців, які направляються для підвищення 

кваліфікації, і професійної підготовки, установлено такі мінімальні державні 

гарантії: а) збереження середньої заробітної плати за основним місцем 

роботи за час навчання; б) оплата вартості проїзду працівника до місця 

навчання і назад;  в) виплата добових за кожний день перебування в дорозі у 

розмірі, установленому законодавством для службових відряджень 

Постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 року № 98; г) 

визнати, що на час  навчання, добові виплачуються в розмірі, установленому 

законодавством для службових відряджень; д) державні службовці 

забезпечуються гуртожитком готельного типу, або, у разі відсутності 

гуртожитку, отримують відшкодування витрат, пов’язаних із наймом 

житлового приміщення.  

- окремими  статтями внести зміни  до  Закону  «Про державну 

службу», в частині: 3.1)  визнання обов’язку роботодавця – державного 

органу спрямовувати державного службовця на навчання або підвищення 

професійного рівня за кошти державного органу до навчальних закладів, які 

мають відповідну ліцензію зі збереженням усіх визначених законом гарантії 

на навчання; 3.2)  передбачити відповідальність державного органу за 

порушення термінів спрямування державних службовців на професійну 

підготовку державних службовців; 3.3)  закріпити   право вимоги 

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

службовця, що обумовлене проходженням відповідного навчання та 

обов’язок керівників органу державної влади враховувати цей фактор як одну 

з підстав визначення відповідності державного службовця вимогам, що 

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

порівнянні з іншими можливими кандидатами на таке просування; 3.4)  

визнати шляхи оскарження дії роботодавця, у випадку невизнання права за 



 

 

162 

 

працівником на професійну підготовку або на просування. 

-  в Законі України «Про центральні органи виконавчої влади» 

заборонити Міністерству як головному розпоряднику коштів, зменшення 

асигнувань на професійну підготовку державних службовців.  
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СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 
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ДОДАТОК 2 

ВІДОМОСТІ ПРО АПРОБАЦІЮ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ: 

Підсумки розробки проблеми в цілому, окремі її аспекти, одержані 

узагальнення і висновки доповідалися дисертантом на засіданнях кафедри 

трудового права та права соціального забезпечення, а також були 

оприлюднені на всеукраїнських та міжнародних конференціях: «Теорія і 

практика розвитку правових інститутів» (м. Київ, 10–

11 березня 2016 року), «Актуальні проблеми реформування системи 

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

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

28 січня 2017 року). 


