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АНОТАЦІЯ 

 

Андрєєв А.В. Проблеми правового регулювання кадрового 

забезпечення державної служби України. – Кваліфікаційна наукова праця 

на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора 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, 2019. 

Дисертацію присвячено комплексному та ґрунтовному аналізу 

проблематики правового регулювання кадрового забезпечення державної 

служби України. У роботі з’ясовано правову природу кадрового 

забезпечення державної служби, розкрито сутність та охарактеризовано 

ознаки даного правового явища. З’ясовано основи методології дослідження, 

передумови зародження кадрового забезпечення державної 

служби та періодизацію генезису вказаного питання.  

Встановлено, що регламентуючий метод правового регулювання 

кадрового забезпечення Державної служби України є імперативним. Йому 

притаманні наступні ознаки: 1) категорична регламентація поведінки його 

учасників; 2) учасники не є рівними за статусом; 3) метод спрямовується на 

задоволення загальносоціального інтересу у вигляді кадрового забезпечення 

Державної служби України; 4) у процесі застосування даного методу одні 

учасники (кандидати на державну службу та державні службовці) виконують 

вказівки інших осіб (законодавець чи посадові особи органів державної 

влади). 

Підкреслено, що «кадри державної служби України» можна визначити 

як окрему категорію працівників, які мають статус державних службовців та 

реалізують своє природне право на працю шляхом укладення трудового 
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договору з компетентними органами державної влади України і займають 

певну посаду в них, здійснюючи надані їм професійні повноваження у межах, 

порядку та на підставах, визначених Конституцією та законами України. 

Аргументовано, що спеціальними ознаками кадрового забезпечення 

державної служби є наступні: 1) підвищені вимоги до претендентів у сфері 

кадрового забезпечення державної служби; 2) встановлення конкурсної 

процедури реалізації кадрового забезпечення у сфері державної служби; 

3) участь представників громадянського суспільства у кадровому 

забезпеченні державної служби України. 

Обґрунтовано, що першому етапу розвитку правового регулювання 

кадрового забезпечення державної служби України(1991-1998 

рр.) притаманні наступні ознаки: 1) побудована система кадрового 

забезпечення державної служби як єдиний інститут; 2) сформовано 

спеціальне законодавство шляхом прийняття Закону України «Про державну 

службу» та низки підзаконних нормативно-правових актів; 3) втілено норми 

міжнародного законодавства щодо вільного доступу до державної служби; 

4) введено конкурсні процедури для працевлаштування більшості державних 

службовців; 5) сформовано систему підготовки кадрів для державної служби. 

Проаналізовано систему принципів правового регулювання кадрового 

забезпечення державної служби України, виведено його завдання, функції та 

гарантії. Наведено форми і методи правового регулювання кадрового 

забезпечення державної служби України та охарактеризовано їх 

зміст. Надано арґументацію елементів структури правовідносин у сфері 

кадрового забезпечення державної служби України, а також 

відмічено специфічні риси кожного виду таких 

правовідносин. Виявлено особливості виникнення, розвитку та припинення 

правовідносин у сфері кадрового забезпечення державної служби України.  

Вказано, що принципи правового регулювання кадрового забезпечення 

Державної служби України розподіляються на наступні групи: а) загальні 

принципи: 1) принцип верховенства права; 2) принцип демократичності; 
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3) принцип забезпечення рівного доступу до державної служби; 4) принцип 

відповідальності держави за створення умов для реалізації особою права на 

працю в Державній службі України; б) принципи державної служби: 

1) принцип законності; 2) принцип професіоналізму; 3) принцип патріотизму; 

4) принцип доброчесності; 5) принцип ефективності; 6) принцип 

забезпечення рівного доступу до державної служби; 7) принцип політичної 

неупередженості; 8) принцип прозорості; 9) принцип стабільності. 

Відмічено, що мету державної кадрової політики варто розуміти як 

забезпечення всіх сфер життєдіяльності держави кваліфікованими 

кадрами, прогнозування  потреб кадрового  забезпечення та визначення 

стратегічного бачення формування, професійного розвитку і раціонального 

використання трудових ресурсів України. 

Доведено, що функція впорядкування комплектації державної служби 

об’єднує та синтезує шляхи, форми та способи вступу громадян на державну 

службу. Вона позначає сукупність процесів, які протікають під час 

працевлаштування державних службовців внаслідок проходження 

регламентованих процедур та встановлення відповідності таких кандидатів 

стандартам державної служби. 

З’ясовано, що ознаками групи спеціальних гарантій правового 

регулювання кадрового забезпечення Державної служби України є: 

 1)закріплення у змісті норм Закону України «Про державну службу»; 

2) забезпечення об’єктивного характеру процесу зайняття вакантних посад; 

3) спрямування на безперервність процесу підвищення професійної 

компетентності державних службовців; 4) забезпечення можливості 

професійного росту державних службовців; 5) надання можливості 

кандидатам на зайняття вакантної посади державної служби здійснити та 

захист своїх прав у судовому або позасудовому порядку. 

Ознаками форм правового регулювання кадрового забезпечення 

Державної служби України є: 1) поєднання нормативного та ненормативного 

характеру – полягає в основі розподілу на нормативну та індивідуальну 
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групу; 2) уточнюючий характер – форми підзаконного та ненормативного 

характеру прийнято для деталізації норм Закону України «Про державну 

службу»; 3) поєднання перманентного та одноразового характеру – 

нормативна група поширюється на регулювання усіх відносин кадрового 

забезпечення державної служби України, а індивідуальна на разове 

виникнення чи припинення правовідношення. 

Юридичний обов’язок учасника правовідносин у сфері кадрового 

забезпечення Державної служби України складається із трьох елементів: 

1) необхідність здійснення певних дій або утримання від їх здійснення 

(зобов’язання дією) – наприклад, обов’язок скласти Присягу державного 

службовця; обов’язок органу державної влади чи місцевого самоврядування, 

у якому відкрито вакантну посаду, провести конкурс повторно у 

встановлених законом випадках; обов’язок органу державної влади чи 

місцевого самоврядування, у якому відкрито вакантну посаду, сформувати 

конкурсну комісію тощо; 2) необхідність для зобов’язаної особи відреагувати 

на законні вимоги, звернені до неї уповноваженою особою (зобов’язання 

виконанням) – наприклад, покладення суб’єктом призначення обов’язку 

випробування з метою перевірки відповідності державного службовця 

займаній посаді; обов’язок органу державної влади чи місцевого 

самоврядування, у якому відкрито вакантну посаду, привести наказ 

(розпорядження) про оголошення конкурсу та його умови у відповідність із 

законодавством; 3) необхідність нести відповідальність за невиконання цих 

вимог, у тому числі у разі відмови від виконання юридичних обов’язків або 

несумлінного їх виконання (зобов’язання позбавленням) – наприклад, 

обов’язок керівника державної служби зобов’язаний понести 

відповідальність, встановлену законом за призначення на посаду державної 

служби особи, яка буде прямо підпорядкована близькій особі або якій будуть 

прямо підпорядковані близькі особи. 

Визначено проблеми забезпечення та реалізації трудового потенціалу 

кадрів державної служби України й проблеми притягнення до 
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відповідальності працівників державної служби України та вказано на 

обґрунтовані шляхи їх вирішення. Сформовано напрями 

оптимізації правового регулювання кадрового забезпечення державної 

служби України за національним законодавством. Виокремленонапрями 

запозичення позитивного європейського та світового досвіду у національне 

трудове законодавство у сфері дослідження. 

Резюмовано, що до проблем забезпечення та реалізації трудового 

потенціалу кадрів державної служби України варто віднести наступні: 1) ті, 

які мають законодавче вирішення: а) положення Закону України «Про 

державну службу» не відповідають вимогам сучасності й міжнародним 

стандартам, а сама система державної служби визначалась науковцями як 

недосконала, застаріла та як стримуючий факторів успішного проведення 

реформ; б) політизація державної служби; в) проблема недосконалості 

конкурсного відбору та підготовки державних службовців; г) проблема 

невиконання на практиці вимог до осіб, які претендують на вступ на 

державну службу; 2) ті, які можуть бути вирішені у інші, окрім 

законодавчого, способи: а) невідповідність стандартів та процедур 

забезпечення та реалізації трудового потенціалу кадрів державної служби 

України європейським стандартам; б) недостатнє застосування наукових 

підходів, результатів наукових досліджень для забезпечення та реалізації 

трудового потенціалу кадрів державної служби України; в) недостатня 

відкритість і прозорість системи державної служби, слабкий контроль 

інститутів громадянського суспільства за виконанням державних функцій та 

завдань державної служби України; г) проблема недосконалості системи 

оплати праці кадрів державної служби України. 

Запропоновано внести наступні зміни до Закону України «Про 

державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII: статтю 81 доповнити частиною 

5 наступного змісту: «Сума, яку необхідно компенсувати державному 

службовцю за шкоду, не може перевищувати шести середніх заробітних плат 

державного службовця, встановлених станом на 01 січня даного періоду. 
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Частина некомпенсованої шкоди стягується в судовому порядку, при цьому 

сума стягнення не може перевищувати 20 відсотків заробітної платні, що 

виплачується державному службовцю щомісяця». 

Виділено наступні напрями оптимізації правового регулювання 

кадрового забезпечення державної служби України, які все ще не втрачають 

своєї актуальності та потребують подальшого розвитку: 1) формування 

якісно нового складу державних службовців, що передбачає скорочення їх 

кількості та оновлення із урахуванням знань, умінь, навичок, а також 

особистісних якостей державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування; 2) оптимізація підготовки, перепідготовки та професійного 

розвитку державних службовців, у тому числі керівних кадрів, здатних 

забезпечити ефективність державної політики у сфері державного 

управління; 3) контроль за доброчесною реалізацією державними 

службовцями власної компетенції – запровадження персональної 

відповідальності державних службовців (наразі реалізовано), декларування 

майнового стану запобігання та врегулювання конфліктів інтересів, перевірка 

доброчесності та моніторинг способу життя державних службовців; 

4) підвищення оплати праці, встановлення її прозорої моделі. 

Констатовано, що оптимізацію правового регулювання кадрового 

забезпечення державної служби України на етапі підвищення рівня 

професійної компетентності державних службовців варто здійснювати за 

такими напрямками: 1) розширення персональної відповідальності 

державних службовців; 2) оптимізація підготовки, перепідготовки та 

професійного розвитку державних службовців, у тому числі керівних кадрів, 

здатних забезпечити ефективність державної політики у сфері державного 

управління; 3) контроль за доброчесною реалізацією державними 

службовцями власної компетенції –декларування майнового стану, 

запобігання та врегулювання конфліктів інтересів, перевірка доброчесності 

та моніторинг способу життя державних службовців. 
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SUMMARY 

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

civil service of Ukraine. – The qualifying scientific work on the rights of the 

manuscript. 

The dissertation for the scientific degree of the Doctor of Law in specialty 

12.00.05 “Labor law; social security law” – Volodymyr Dahl East Ukrainian 

National University – Taras Shevchenko National University of Kyiv of the 

Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2019. 

The dissertation is devoted to the complex and thorough analysis of the 

problems of legal regulation of personnel support of the civil service of Ukraine. 

The paper deals with the legal nature of the civil service staffing, reveals the nature 

and characterizes the features of this legal phenomenon. The basics of the research 

methodology, the prerequisites for the emergence of public service staffing and the 

periodization of the genesis of the issue are clarified. 

It is established that the regulatory method of legal regulation of personnel 

support of the Civil Service of Ukraine is imperative. It is characterized by the 

following features: 1) categorical regulation of the behavior of its participants; 

2) participants are not equal in status; 3) the method is aimed at satisfying the 

general interest in the form of personnel support of the Civil Service of Ukraine; 4) 

in the process of applying this method, some participants (candidates for civil 

service and civil servants) follow the instructions of other persons (the legislator or 

public officials). 

It is emphasized that the "civil service of Ukraine" can be defined as a 

separate category of workers who have the status of civil servants and exercise 

their natural right to work by concluding an employment contract with the 

competent public authorities of Ukraine and occupy a certain position in them, 
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exercising their professional powers. within the limits, procedure and on the 

grounds specified by the Constitution and laws of Ukraine. 

It is argued that the special features of public service personnel are the 

following: 1) increased requirements for applicants in the field of public service 

personnel; 2) establishment of competitive procedure for the implementation of 

personnel support in the sphere of public service; 3) participation of 

representatives of civil society in the staffing of the civil service of Ukraine. 

It is substantiated that the first stage of development of legal regulation of 

personnel support of the civil service of Ukraine (1991-1998) is characterized by 

the following features: 1) the system of personnel support of the civil service as a 

single institute is built; 2) special legislation has been formed by adopting the Law 

of Ukraine “On Civil Service” and a number of by-laws; 3) implemented the rules 

of international law on free access to public service; 4) competitive procedures for 

the employment of the majority of civil servants were introduced; 5) a system of 

training for the civil service was formed. 

The system of principles of legal regulation of personnel support of the civil 

service of Ukraine is analyzed, its tasks, functions and guarantees are outlined. The 

forms and methods of legal regulation of personnel support of the civil service of 

Ukraine are presented and their content is characterized. The arguments of the 

elements of the structure of legal relations in the sphere of personnel support of the 

civil service of Ukraine are given, as well as the specific features of each type of 

such legal relations are noted. The peculiarities of emergence, development and 

termination of legal relations in the sphere of personnel support of the civil service 

of Ukraine are revealed. 

The system of principles of legal regulation of personnel support of the civil 

service of Ukraine is analyzed, its tasks, functions and guarantees are outlined. The 

forms and methods of legal regulation of personnel support of the civil service of 

Ukraine are presented and their content is characterized. The arguments of the 

elements of the structure of legal relations in the sphere of personnel support of the 

civil service of Ukraine are given, as well as the specific features of each type of 



 

 

10

such legal relations are noted. The peculiarities of emergence, development and 

termination of legal relations in the sphere of personnel support of the civil service 

of Ukraine are revealed. 

It is stated that the principles of legal regulation of personnel support of the 

Civil Service of Ukraine are divided into the following groups: a) general 

principles: 1) principle of the rule of law; 2) the principle of democracy; 3) the 

principle of ensuring equal access to public service; 4) the principle of state 

responsibility for creating conditions for a person to exercise his right to work in 

the Civil Service of Ukraine; b) principles of public service: 1) principle of 

legality; 2) the principle of professionalism; 3) the principle of patriotism; 4) the 

principle of integrity; 5) the principle of efficiency; 6) the principle of ensuring 

equal access to public service; 7) the principle of political impartiality; 8) the 

principle of transparency; 9) the principle of stability. 

It is noted that the goal of the state personnel policy should be understood as 

providing all spheres of the life of the state with qualified personnel, forecasting 

the needs of staffing and defining a strategic vision of the formation, professional 

development and rational use of labor resources of Ukraine. 

It has been proved that the civil service ordering function integrates and 

synthesizes the ways, forms and ways of citizens entering the civil service. It refers 

to the set of processes that take place during the recruitment of civil servants as a 

result of following regulated procedures and establishing the suitability of such 

candidates to the standards of the civil service. 

It is found that the features of the group of special guarantees for the legal 

regulation of personnel support of the Civil Service of Ukraine are: 

1) consolidation in the content of the provisions of the Law of Ukraine "On Civil 

Service"; 2) ensuring the objective nature of the vacancy process; 3) aiming for 

continuity of the process of improving the professional competence of civil 

servants; 4) ensuring the possibility of professional development of civil servants; 

5) enabling candidates to occupy a vacant civil service position and exercise their 

rights in a judicial or extrajudicial manner. 
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Signs of the forms of legal regulation of the personnel support of the Civil 

Service of Ukraine are: 1) the combination of normative and non-normative 

character - is the basis of division into a normative and individual group; 

2) clarifying nature - the forms of subordinate and non-normative nature were 

adopted to detail the provisions of the Law of Ukraine “On Civil Service”; 3) a 

combination of permanent and one-off nature - the normative group extends to 

regulate all relations of personnel support of the civil service of Ukraine, and 

individual to the single occurrence or termination of legal relationship. 

The legal obligation of a party involved in the HR of the Civil Service of 

Ukraine consists of three elements: 1) the need to take certain actions or to refrain 

from their implementation (obligation to act) - for example, an obligation to take 

an Oath of a civil servant; the obligation of the public authority or local self-

government body in which the vacant position is opened, to hold a competition 

again in the cases prescribed by law; the duty of the state or local government body 

in which the vacant position is vacant, to form a competition commission, etc.; 

2) the need for the obliged person to respond to the legal requirements addressed to 

him by the authorized person (obligation to perform) - for example, the assignment 

of a test subject to the purpose of checking the suitability of a civil servant to a 

position; the obligation of the state or local government body in which the vacant 

position is opened, to bring the order (decree) on announcement of the competition 

and its conditions in accordance with the law; 3) the need to be responsible for 

failure to comply with these requirements, including in the event of failure to 

perform legal duties or their dishonest performance (obligation to deprive) - for 

example, the duty of the head of public service is obliged to bear the responsibility 

established by law for the appointment of a person in the civil service who will be 

directly subordinate to a close person or to whom a close person will be directly 

subordinate. 

The problems of providing and realizing the labor potential of the civil 

service of Ukraine and the problems of bringing to account the employees of the 

civil service of Ukraine are identified and the justified ways of their solution are 
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indicated. The directions of optimization of legal regulation of the personnel 

support of the civil service of Ukraine under the national legislation have been 

formed. The directions of borrowing positive European and world experience into 

national labor legislation in the field of research are distinguished. 

It is summarized that the problems related to providing and realizing the 

labor potential of the civil service of Ukraine should include the following: 

1) those who have a legislative solution: a) the provisions of the Law of Ukraine 

“On Civil Service” do not meet the requirements of the present and international 

standards, but the civil service system itself identified by scholars as imperfect, 

outdated, and as a deterrent to successful reforms; b) politicization of the civil 

service; c) the problem of imperfect competitive selection and training of civil 

servants; d) the problem of non-compliance with the requirements for persons 

applying for civil service; 2) those which can be resolved in ways other than the 

legislative one: b) insufficient application of scientific approaches, results of 

scientific researches for providing and realization of labor potential of the 

personnel of the civil service of Ukraine; c) lack of openness and transparency of 

the civil service system, weak control of civil society institutions over the 

performance of public functions and tasks of the civil service of Ukraine; d) the 

problem of imperfection of the system of remuneration of the civil service of 

Ukraine. 

It is proposed to make the following amendments to the Law of Ukraine “On 

Civil Service” of 10.12.2015 No. 889-VIII: Article 81 is supplemented with part 5 

of the following content: “The amount to be compensated to a civil servant for 

damages may not exceed six average salaries of a civil servant, established as of 

01 January of this period. Part of the non-compensated damages is recovered in 

court, with the amount of recovery not exceeding 20 percent of the salary paid to a 

civil servant on a monthly basis. " 

The following directions of optimization of the legal regulation of the human 

resources of the civil service of Ukraine are highlighted, which still do not lose 

their relevance and need further development: 1) formation of a qualitatively new 
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composition of civil servants, which envisages reduction of their number and 

updating taking into account knowledge, skills, and personal qualities of civil 

servants and local government officials; 2) optimization of training, retraining and 

professional development of civil servants, including senior executives, capable of 

ensuring the effectiveness of public policy in public administration; 3) control over 

the fair implementation by civil servants of their own competence - introduction of 

personal responsibility of civil servants (currently implemented), declaring the 

property state of prevention and settlement of conflicts of interest, checking of 

integrity and monitoring the lifestyle of civil servants; 4) increase of remuneration, 

establishment of its transparent model. 

It was stated that the optimization of the legal regulation of the personnel 

support of the civil service of Ukraine at the stage of raising the level of 

professional competence of civil servants should be carried out in the following 

areas: 1) expanding the personal responsibility of civil servants; 2) optimization of 

training, retraining and professional development of civil servants, including senior 

executives, capable of ensuring the effectiveness of public policy in public 

administration; 3) control over the fair implementation by civil servants of their 

own competence - declaration of property status, prevention and settlement of 

conflicts of interest, verification of integrity and monitoring of the way of life of 

civil servants. 

Key words: legal regulation, labor relations, human resources, public 

service, labor, civil servant, labor legislation. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. У сучасних умовах масштабних реформ та 

модернізаційних процесів, які відбуваються в Україні, питання, пов’язані із 

змінами у структурі органів державної влади, набувають особливої 

актуальності. Особливе значення у цих процесах набувають питання 

кадрового забезпечення.  

Результат кадрового забезпечення державної служби України зазвичай 

залежить від дієвого взаємозв’язку між інноваціями реформ державної 

служби та сталими елементами його правового регулювання. Практична 

реалізація завдань досліджуваного інституту значною мірою залежить від 

функціональної основи його правового регулювання, у тому числі від 

керівних ідей та законодавчо закріплених засобів охорони прав громадян у 

процесі кадрового забезпечення державної служби України. 

Реалії сьогодення обумовлюють необхідність істотної трансформації у 

підходах до кадрового забезпечення в процесі формування корпусу 

державних службовців, що пов’язано з європейським вектором розвитку 

Української держави, науково-технічним прогресом, який вимагає від 

працівників, у тому числі й державних службовців, застосування нових знань 

та навичок у процесі професійній діяльності, у зміні ідеології та місця 

держави й державної служби у громадянському суспільстві, у створенні умов 

для досягнення рівноваги у балансі інтересів між роботодавцем та 

працівником тощо. 

Актуальність порушеної тематики викликана доктринальним та 

практичним значенням правового регулювання кадрового забезпечення 

державної служби України, що опосередковує сучасний стан законодавства у 

досліджуваній сфері суспільних відносин, характеризує проблемні питання їх 

нормативної регламентації, сприяє визначенню пріоритетних напрямків 

удосконалення та модернізації правових приписів тощо. 

Нова редакція Закону України «Про державну службу» була прийнята 

порівняно недавно, причому параметри відповідальності працівників 
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державної служби України у нормах даного нормативно-правового акта 

зазнали суттєвих змін. Попередній аналіз правового регулювання інституту 

державної служби України засвідчив, що, незважаючи на загальну позитивну 

тенденцію еволюції вітчизняного законодавства про державну службу, низка 

законодавчих приписів вимагає коригування і в подальшому. 

Останні декілька років в усіх сферах суспільного життя України 

тривають трансформаційні процеси, спрямовані на забезпечення її 

стабільного та перманентного розвитку, оскільки сучасні вимоги до 

побудови демократичної держави актуалізують низку питань, які потребують 

негайного вирішення. Це ставить різноманітні виклики перед державою, 

одним із яких є вирішення проблем забезпечення та реалізації трудового 

потенціалу кадрів державної служби України і, як наслідок, створення такої 

служби, яка буде здатною до вирішення національних завдань. Тому від 

законодавця вимагається принципово нове ставлення до питань прийняття та 

розвитку персоналу публічної, професійної, політично неупередженої 

діяльності із практичного виконання завдань і функцій держави. Розвиток 

України неможливий без забезпечення усіх сфер її життєдіяльності 

кваліфікованими кадрами, здатними належним чином реалізувати 

національні інтереси демократичної, соціальної держави із розвинутою 

економікою. За таких умов провідного значення набувають упорядковані 

кадрові процеси, які є визначальними у становленні та розвитку держави. 

Отже, розвиток трудового потенціалу кадрів державної служби України, а 

також вирішення усіх існуючих проблем дозволить покращити загальний 

рівень життя громадян, підвищити міжнародний імідж України, яка фактично 

сприймається на світовому рівні як країна третього світу. 

У тій чи іншій мірі досліджувану проблематику висвітлювали у 

доктринальних працях такі вчені у галузі права, як-от: В.М. Андріїв, 

В.А. Багрій, Н.Б. Болотіна, В.Я. Бурак, С.Я. Вавженчук, Н.М. Вапнярчук, 

Т.М. Вахонєва, В.С. Венедіктов, С.В. Венедіктов, В.В. Волинець, 

О.М Ганечко, Н.Д. Гетьманцева, В.О. Голобородько, Л.П. Грузінова, 
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О.А. Губська, І.В. Дашутін, В.В. Жернаков, В.І. Журавель, Т.А. Занфірова, 

М.І. Іншин, М.М. Клемпарський, З.Я. Козак, В.Г. Короткін, В.Л. Костюк, 

О.Л. Кучма, С.С. Лукаш, О.М. Лушніков, М.В. Лушнікова, Л.Ю. Малюга, 

О.А. Марушева, В.Я. Мацюк, К.Ю. Мельник, Н.О. Мельничук, 

Л.В. Могілевський, М.В. Молодцов, О.В. Москаленко, О.М. Обушенко, 

О.Т. Панасюк, С.В. Передерін, П.Д. Пилипенко, Д.С. Підкопай, 

С.М. Прилипко, В.І. Прокопенко, І.С. Сахарук, Д.І. Сіроха, О.В. Тищенко, 

Г.І. Чанишева, В.І. Щербина, О.М. Ярошенко та інші. 

Проте і наразі наявна необхідність у продовженні доктринальних 

досліджень у даній сфері суспільних відносин з огляду на оновлене 

законодавство про державну службу, розробку нових законодавчих актів про 

працю, прогресивні здобутки вітчизняної та зарубіжної юридичної науки, 

сформовану правозастосовну практику щодо працевлаштування та кадрового 

просування державних службовців, що повинно бути спрямованим на 

удосконалення нормативних приписів з метою забезпечення найвищого рівня 

правової визначеності та нормативної регламентації відповідних відносин. 

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

Дисертація виконана на кафедрі правознавства Східноукраїнського 

національного університету імені Володимира Даля згідно з кафедральними 

темами: «Актуальні проблеми права щодо інтеграції України до міжнародних 

стандартів», «Проблеми розвитку вітчизняного законодавства та 

імплементації в Україні норм міжнародного та європейського права». 

Дисертаційне дослідження спрямоване на виконання Стратегії сталого 

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

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

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

постановою загальних зборів Національної академії правових наук України 

від 3 березня 2016 року. 
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Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

розробка теоретико-практичних пропозицій та рекомендацій щодо вирішення 

проблем кадрового забезпечення державної служби України. 

Для досягнення поставленої мети у дисертації необхідно, насамперед, 

виконати наступні завдання: 

 визначити методологічні основи правового регулювання кадрового 

забезпечення державної служби України; 

 дослідити значення та особливості правового регулювання кадрового 

забезпечення державної служби України; 

 встановити ретроспективу правового регулювання кадрового 

забезпечення державної служби України; 

 охарактеризувати систему принципів, завдання та функції правового 

регулювання кадрового забезпечення державної служби України; 

 з’ясувати класифікацію гарантій правового регулювання кадрового 

забезпечення державної служби України; 

 розкрити та конкретизувати форми і методи правового регулювання 

кадрового забезпечення державної служби України; 

 виокремити принципи, завдання та функції правового регулювання 

кадрового забезпечення державної служби України; 

 проаналізувати особливості правовідносин у сфері кадрового 

забезпечення державної служби України; 

 здійснити характеристику змісту та складові елементи правовідносин 

у сфері кадрового забезпечення державної служби України; 

 виділити особливості виникнення, розвитку та припинення 

правовідносин у сфері кадрового забезпечення державної служби України; 

 здійснити аналіз структури правовідносин у сфері кадрового 

забезпечення державної служби України; 

 виокремити проблеми понятійно-категоріального апарату кадрового 

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

кадрів державної служби України; 

 вивести проблеми притягнення до відповідальності працівників 

державної служби України; 

 дослідити оптимізацію правового регулювання кадрового 

забезпечення державної служби України за національним законодавством; 

 виявити напрями запозичення зарубіжного досвіду правового 

регулювання кадрового забезпечення державної служби України. 

Об’єктом дослідження є система суспільних відносин у сфері 

державної служби. 

Предметом дослідження є проблеми правового регулювання 

кадрового забезпечення державної служби України. 

Методи дослідження. В основі методології дослідження 

дисертаційної роботи лежить комплекс сучасних як загальних, так і 

спеціальних теоретико-методологічних засобів наукового пізнання явищ і 

процесів, котрі мають місце в суспільстві. Історико-правовий метод 

застосовано з метою розкриття передумов зародження правового 

регулювання кадрового забезпечення державної служби в сучасній Україні та 

аналізу змісту специфіки кожного періоду даного правового явища за 

незалежності нашої держави (підрозділ 1.3). Для окреслення змісту 

кадрового забезпечення державної служби, визначення методологічних основ 

його дослідження, а також для аналізу правової природи було використано 

формально-логічний метод (підрозділи 1.1, 1.2). Метод групування, 

системно-структурний та системно-функціональний методи 

застосовувалися при обґрунтуванні класифікації завдань, функцій, 

гарантій, а також видів принципів правового регулювання кадрового 

забезпечення державної служби (підрозділи 2.1–2.4). У процесі 

формулювання наукових понять та при внесенні пропозицій щодо зміни та 

доповнення національного трудового законодавства стосовно 

вдосконалення правового регулювання використовувалися логіко-
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юридичний метод та правила лінгвістики (підрозділи 3.1–3.4). 

Застосування порівняльного методу та методу класифікації забепечило 

виокремлення ряду теоретичних та практичних проблем правового 

регулювання кадрового забезпечення державної служби і шляхів їх 

вирішення (підрозділи 4.1, 4.2, 5.1), а також визначення напрямів 

запозичення позитивного зарубіжного досвіду правового регулювання 

кадрового забезпечення державної служби (підрозділ 5.2). 

Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна 

отриманих результатів полягає в тому, що дисертація є першою спробою 

комплексно, з використанням сучасних методів пізнання, з урахуванням 

новітніх досягнень науки трудового права дослідити специфіку правового 

регулювання кадрового забезпечення державної служби України. За 

результатами дисертаційного дослідження сформульовано авторські 

основні положення, які виносяться на захист і містять елементи наукової 

новизни. Основними з них є такі: 

уперше: 

 встановлено, що кадрове забезпечення державної служби України 

слід розуміти як комплексну та цілісну сукупність методів, способів, форм, 

заходів, засобів тощо, які обумовлюють правове регулювання трудових 

правовідносин за участі державних службовців, що пов’язані з виникненням, 

зміною та припиненням їх трудової діяльності в органах державної влади на 

відповідних посадах державної служби України, і характеризуються 

постійністю й безперервністю; 

 визначено, що спеціальними ознаками кадрового забезпечення 

державної служби є наступні: 1) підвищені вимоги до претендентів у сфері 

кадрового забезпечення державної служби; 2) конкурсна процедура реалізації 

кадрового забезпечення у сфері державної служби; 3) участь представників 

громадянського суспільства у кадровому забезпеченні державної служби 

України; 
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 розкрито комплекс ознак гарантій правового регулювання 

кадрового забезпечення державної служби України, а саме: 

1) опосередкований характер – виділені нами гарантії встановлюються, 

передусім, з метою залучення громадян до державної служби, проте у 

меншій мірі є засобами охорони їх прав у процесі виконання службових 

повноважень; 2) складний характер – нерозривний зв’язок 

конституційних гарантій та гарантій, встановлених законодавством про 

державну службу; 3) захисний характер – гарантування надання 

державним службовцям можливостей здійснювати захист своїх прав та 

інтересів у судовому чи позасудовому порядку; 4) об’єктивний характер – 

встановлення з метою гарантування об’єктивності у процесі зайняття 

кандидатами вакантних посад; 5) безперервний характер – спрямування 

на забезпечення безперервності процесу підвищення професійної 

компетентності державних службовців; 

 обґрунтовано, що ознаками функцій правового регулювання 

кадрового забезпечення державної служби України є: 1) об’єднуючий та 

синтезуючий характер – функції об’єднують шляхи, форми та способи 

впливу правових норм на відносини кадрового забезпечення державної 

служби України; 2) комплексний характер – функції позначають сукупність 

процесів, які протікають під час вирішення відповідного завдання правового 

регулювання кадрового забезпечення державної служби України; 

3) кон’юнктивний характер – кожна із виділених нами функцій за своєю 

сутністю становить низку дрібніших функцій, об’єднаних нами для 

формулювання основної ідеї їх впливу на суспільні відносини; 

 визначено доктринальне тлумачення поняття «юридичні факти як 

підстава виникнення, розвитку та припинення правовідносин у сфері 

кадрового забезпечення державної служби України», під яким слід розуміти 

конкретні життєві обставини (дії та події), які мають значення для органів 

державної влади та місцевого самоврядування, у яких наявна вакантна посада 

державної служби, Національного агентства України з питань державної 
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служби, осіб, котрі претендують на вступ на державну службу, та державних 

службовців, які претендують на підвищення рівня професійної 

компетентності у зв’язку з реалізацією їхніх потреб та інтересів, властивості 

яких сформульовані у гіпотезах норм Закону України «Про державну 

службу» та низки підзаконних нормативно-правових актів як умови, що 

тягнуть за собою юридичні наслідки у формі виникнення, зміни або 

припинення правових відносин; 

 сформульовано перелік ознак завдань правового регулювання 

кадрового забезпечення державної служби України, бо яких належать 

наступні: 1) формально-юридичний характер – вирішення завдань правового 

регулювання кадрового забезпечення державної служби України 

здійснюється шляхом прийняття відповідної правової норми; 2) системний 

характер – усі завдання тісно пов’язані між собою, тому невирішення одного 

із них унеможливлює розв’язання інших; 3) двозначний характер – більшість 

завдань правового регулювання кадрового забезпечення державної служби 

України водночас сприяють розвитку кваліфікації кадрового складу 

державної служби, а також задоволенню інтересів самих державних 

службовців; 4) всеосяжний характер – вирішення завдань правового 

регулювання кадрового забезпечення державної служби України стосується 

широкого кола питань та проблем досліджуваного інституту; 

 розкрито сутність поняття «правовідносини у сфері кадрового 

забезпечення державної служби України». Це індивідуалізовані 

специфічні вольові суспільні відносини, передбачені нормами Закону 

України «Про державну службу» й підзаконними нормативно-правовими 

актами, учасники яких пов’язані кореспондуючими гарантованими 

суб’єктивними правами і юридичними обов’язками, пов’язаними із 

призначенням на посаду державної служби, які виникають з метою 

забезпечення державної служби професійними, патріотичними, 

доброчесними, ефективними, політично неупередженими кадрами й 
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визначення стратегічного бачення розвитку механізму формування 

нового покоління державних службовців; 

 розкрито комплекс проблем теоретичного і практичного характеру 

щодо кадрового забезпечення державної служби України, на основі чого 

сформульовано повні та взаємоузгоджені пропозиції щодо їх вирішення; 

удосконалено: 

 характеристику особливостей правового регулювання кадрового 

забезпечення державної служби у період Української Радянської 

Соціалістичної Республіки, якими є: 1) спрямування на початкових етапах на 

залучення демобілізованих фронтовиків; 2) високий рівень вимог до 

дисципліни й додержання субординації; 3) приділення уваги професійній 

підготовці державних службовців у післявоєнний період; 4) законодавче 

встановлення чітких вимог до кандидата на державну службу, співставних із 

сучасними; 5) переважне регулювання підзаконними нормативно-правовими 

актами; 6) вимога суміщення професійної підготовки та вірності партійним 

інтересам; 7) вирішальна роль при призначеннях належності до членів 

Комуністичної партії; 

 визначення спеціальних принципів кадрового забезпечення 

державної служби, до яких віднесено наступні: 1) принцип підбору 

працівників за професійними, патріотичними та доброчесними якостями; 2) 

принцип визначеності вимог до кандидата на державну службу; 3) принцип 

комплексності та послідовності проведення кадрового забезпечення 

державної служби; 4) принцип безперервності навчання; 5) принцип 

раціональності у доборі та розстановці кадрів; 6) принцип сприяння 

професійному та кар’єрному розвитку працівників, можливостям для їх 

всебічного розвитку та реалізації особистості; 

 деталізацію змісту проблем дисциплінарної відповідальності 

працівників державної служби України, якими названо наступні: 

відсутність Дисциплінарного статуту державного службовця; необхідність 

розширення системи заходів дисциплінарної відповідальності публічних 
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службовців; відсутність у переліку діянь, які можна вважати 

дисциплінарним проступком, таких, які можуть бути безпосередньо 

пов’язані з корупціогенними факторами; недостатня публічність процесів 

накладення дисциплінарних стягнень; 

 характеристику ознак загальних принципів правового регулювання 

кадрового забезпечення державної служби України, якими є такі: 

1) конституційний та трудоправовий характер; 2) неможливість застосування 

переважної більшості трудоправових принципів кадрового забезпечення в 

силу специфіки державної служби; 3) спрямування на встановлення основ 

правової, справедливої та демократичної процедури кадрового забезпечення 

державної служби; 4) фундаментальний характер стосовно інших груп 

принципів правового регулювання кадрового забезпечення державної служби 

України; 

 аргументацію змісту тих проблем забезпечення й реалізації 

трудового потенціалу кадрів державної служби України, які мають 

законодавче вирішення, а саме: 1) положення Закону України «Про державну 

службу» не відповідають вимогам сучасності й міжнародним стандартам, а 

сама система державної служби визначається науковцями як недосконала, 

застаріла та як стримуючий фактор успішного проведення реформ; 2) 

політизація державної служби; 3) недосконалість конкурсного відбору та 

підготовки державних службовців; 4) невиконання на практиці вимог до осіб, 

які претендують на вступ на державну службу; 

 перелік завдань правового регулювання кадрового забезпечення 

державної служби України, який включає: 1) забезпечення залучення 

професійних, патріотичних, доброчесних, ефективних, політично 

неупереджених кадрів на вакантні посади державної служби; 

2) регулювання вступу на державну службу шляхом конкурсів, 

стажування, створення відповідного правового підґрунтя; 3) правове 

регулювання проходження службової кар’єри, у тому числі просування по 

службі та підвищення рівня професійної компетентності державних 
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службовців; 4) правове регулювання соціально-правових гарантій та 

соціальний захист працівників; 5) регламентація діяльності Національного 

агентства України з питань державної служби як центрального органу 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

політику у сфері державної служби; 

 перелік особливостей спеціального методу правового регулювання 

кадрового забезпечення державної служби України, якими є наступні: 1) його 

основним і єдиним способом є проведення конкурсного відбору; 

2) обов’язковий характер застосування даного методу у процесі кадрового 

забезпечення державної служби; 3) законодавчо встановлені вимоги до 

учасників конкурсного підбору, регламентація його здійснення та наслідків 

проведення; 

 пропозиції щодо врахування міжнародного досвіду стосовно 

кадрового забезпечення державної служби України; 

дістали подальшого розвитку: 

 деталізація переліку ознак принципів правового регулювання 

кадрового забезпечення державної служби України, якими є наступні: 

1) системний характер – елементами даного інституту є норми-принципи 

різної сфери дії; 2) цілісний характер – ефективність принципів правового 

регулювання кадрового забезпечення державної служби України досягається 

за рахунок комплексного застосування усіх його категорій; 3) складний 

характер – нерозривний зв’язок правового регулювання кадрового 

забезпечення державної служби України із галузями та інститутами 

державної служби, державного управління, трудового права тощо; 

 формування переліку функцій правового регулювання кадрового 

забезпечення державної служби України, якими є наступні: 1) 

впорядкувальна функція; 2) розвивальна функція; 3) захисна функція; 4) 

моделювальна функція; 

 положення про те, що ознаками групи конституційних гарантій 

правового регулювання кадрового забезпечення державної служби України є: 
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1) встановлення державою у змісті конституційних норм; 2) забезпечення 

права громадян України отримати можливість працевлаштуватись на 

державній службі та захищати дане право у встановленому законом порядку; 

3) нечисленне та опосередковане відношення до правового регулювання 

кадрового забезпечення державної служби України; 

 аналіз сутності проблем матеріальної відповідальності працівників 

державної служби України, до яких віднесено такі: відсутність єдиної 

процедури розгляду заяви про відшкодування шкоди; відсутність механізмів 

визначення граничного розміру суми компенсації; 

 характеристика нормативної групи форм правового регулювання 

кадрового забезпечення державної служби України, яка включає наступні 

ознаки: 1) законний або підзаконний характер; 2) підзаконні нормативно-

правові акти прийнято з метою деталізації норм Закону України «Про 

державну службу»; 3) прийняття в даній сфері Стратегії державної кадрової 

політики, яка визначає поточний та подальший розвиток досліджуваного 

інституту; 4) поширення нормативної групи форм на всі випадки кадрового 

забезпечення державної служби та всіх суб’єктів; 5) нормативні форми є 

еталонами поведінки для суспільних відносин кадрового забезпечення 

державної служби; 

 аналіз ознак, які характеризують індивідуальну групу форм 

правового регулювання кадрового забезпечення державної служби України, а 

саме: 1) одноразовий характер; 2) спрямування на вирішення конкретних 

ситуацій; 3) вони є засобом реалізації нормативного регулювання, що 

конкретизує певні обставини процесу кадрового забезпечення державної 

служби; 4) широке коло суб’єктів, які приймають індивідуальні акти 

(конкурсна комісія, керівник державної служби, Комісія з питань вищого 

корпусу державної служби, суб’єкт призначення тощо); 

 деталізація змісту проблем притягнення до адміністративної 

відповідальності працівників державної служби України: розміри штрафів, 

які накладають на державних службовців, не відповідають тяжкості 
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вчинених ними проступків; відсутність класифікацій адміністративних 

проступків працівників державної служби України. 

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів полягає в 

тому, що викладені у дисертаційному дослідженні положення у подальшому 

можуть бути використані: 

у науково-дослідній сфері – для подальших загальних і спеціальних 

наукових досліджень теоретичних та практичних проблем кадрового 

забезпечення державної служби України; 

у правотворчій діяльності – при перегляді та вдосконаленні положень 

чинного Кодексу законів про працю, Закону України «Про державну службу» 

доопрацюванні проекту Трудового кодексу України; 

у правозастосовній діяльності – для оптимізації реалізації трудових 

прав державними службовцями у процесі їх працевлаштування та здійснення 

ними професійної службово-трудової діяльності; 

у навчальному процесі – тези, положення, висновки, пропозиції, 

зроблені в дисертації, можуть бути використані в ході наукових конференцій 

та диспутів, під час вивчення таких наукових дисциплін, як «Трудове право 

Україні», «Проблеми трудового права України», у вищих юридичних 

закладах освіти, при підготовці лекційних та семінарських занять, у науково-

дослідній роботі студентів, слухачів та курсантів, в процесі підготовки 

робочих програм та планів, підручників, навчальної та прикладної 

літератури. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація виконана здобувачем 

самостійно з використанням останніх досягнень теорії права і трудового 

права. Усі сформульовані в ній положення і висновки обґрунтовано на 

основі особистих досліджень автора. У дисертації ідеї та розробки належать 

автору. Усі публікації здійснені без співавторства. 

Апробація результатів дисертації. Підсумки розробки проблеми в 

цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення і висновки обговорювались 

на кафедрі правознавства Східноукраїнського національного університету 
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імені Володимира Даля, а також були оприлюднені на таких науково-

практичних конференціях: «Актуальні проблеми сучасного правознавства» 

(м. Київ, 28–29 січня 2016 року), «Проблеми теорії права і практики 

правореалізації на шляху України до ЄС» (м. Київ, 25–26 лютого 2016 року), 

«Теорія і практика розвитку правових інститутів» (м. Київ, 10–

11 березня 2016 року), «Реформування національного та міжнародного права: 

перспективи та пріоритети» (м. Одеса, 20–21 січня 2017 року), «Актуальні 

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

28 січня 2017 року), «Пріоритетні напрямки розвитку правової системи 

України» (м. Львів, 27–28 січня 2017 року), «Правові механізми забезпечення 

та захисту прав і свобод людини і громадянина, інтересів суспільства та 

держави» (м. Харків, 14 червня 2019 року), «Теоретичні питання юриспруденції 

і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття» (Харків, 21 червня 

2019 р.). 

Публікації. Основні результати дисертації, висновки та пропозиції 

знайшли відображення в одноосібній монографії, 19 статтях, опублікованих у 

наукових фахових виданнях України, 5 статтях – у наукових виданнях іншої 

держави, а також у 8 тезах доповідей і повідомлень на науково-практичних 

конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із анотації, 

вступу, п’ятьох розділів, що логічно поєднані у 15 підрозділів, висновків, 

списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг дисертації становить 

434 сторінки, з яких основний текст – 358 сторінок. Список використаних 

джерел складається із 409 найменувань і займає 52 сторінки. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

 

1.1 Методологія дослідження правового регулювання кадрового 

забезпечення державної служби України 

 

  

Актуальність досліджуваної тематики зумовлена науковим пошуком 

методів у сфері проблем правового регулювання кадрового забезпечення 

державної служби України для здійснення комплексного аналізу цього 

питання. Методологія вивчення правового регулювання кадрового 

забезпечення державної служби України набула виразного характеру у 

зв’язку з демократизацією суспільних процесів, які відбуваються на теренах 

нашої країни, що потребує методологічного підґрунтя в цій сфері. Розвиток 

сучасного державотворення в Україні вимагає вдосконалення механізму 

держави і всіх його елементів, передусім інститутів державної влади. Разом з 

тим, проблема виявлення та пізнання сутності правового регулювання 

кадрового забезпечення державної служби України з позиції застосування 

методів для повноцінного розкриття цього дослідження є актуальною в 

правовій науці і досі раніше комплексно не досліджуваною, що й обумовлює 

потребу її подальшого аналізу. 

Основами досліджуваної проблематики займалися у тій чи іншій мірі 

різні науковці як у галузі права, так і державного управління. До головних із 

них слід віднести таких, як М.Г. Александров, Н.Б. Болотіна, 

В.С. Венедіктов, Н.Т. Гончарук, М.І. Іншин, В.В. Жернаков, 

Т.Є. Кагановська, С.В. Ківалов, Н.Р. Нижник, О.Ю. Оболенський, 

П.Д. Пилипенко, С.М. Прилипко, О.С. Продаєвич, В.І. Прокопенко, 

О.І. Процевський, В.Г. Ротань, П.В. Сидоренко, О.В. Смирнов, Г.І. Чанишева, 
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Н.М. Хуторян, О.М. Ярошенко та ін. Незважаючи на численні теоретико-

правові розробки у сфері методології дослідження правового регулювання 

кадрового забезпечення державної служби України, на сьогодні ці питання у 

контексті трудового права не є вирішеними. 

Саме поняття «методологія» неоднозначно трактується в сучасній 

науці. У філософському енциклопедичному словнику методологія 

(тлумачиться від слова «метод» і грец. logos – слово, поняття, вчення, також 

від грец. μέθοδος – правильний шлях, шлях дослідження) визначена як 

система принципів і способів організації і побудови теоретичної і практичної 

діяльності, а також як вчення про цю систему [1, c. 365]. У широкому 

значенні – це теорія людської діяльності, це діяльність пізнання, мислення 

або вся діяльність людства, яка враховує не лише власне пізнання, а й 

виробництво. У вузькому значенні під методологією розуміють сукупність 

методів, прийомів, процедур наукового дослідження. Саме таке ставлення до 

методології переважає, наприклад, у зарубіжній (американській і взагалі 

англомовній) науковій літературі [2]. За своєю суттю методологію необхідно 

розкривати через методи пізнання та перетворення досліджуваної дійсності.  

Основу будь-якої методології складає вибір методу (методів) 

досягнення поставленої мети; слідування обраному шляху дослідження з 

його орієнтирами та обмеженнями; обґрунтованість і доведеність результатів 

дослідження; можливість безпосереднього або опосередкованого 

використання результатів дослідження для практики [3, c. 94]. Її метою є 

розкриття знання із логічної закономірності ряду виконаних інтелектуальних 

завдань. 

У наукових працях поняття «методологія» досить часто трактується як 

основа теоретичного характеру та способи організації пізнавального процесу, 

що розглядає пізнання з точки зору його загальних форм та механізмів, які 

зумовлюють логічну послідовність дослідження, що є науковим [4, с. 26]. 

Методологія будь-якого дослідження має складові елементи, що вказують на 

спільні чи об’єднуючі риси при взаємодії науково обґрунтованих методів. 
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Методологічна основа являє собою науковий фундамент. За допомогою 

методології надається пояснення основних наукових явищ і розкриваються їх 

закономірності. Під методологічною основою наукового дослідження 

потрібно розуміти основні, вихідні положення, на яких воно базується. 

Методологічні основи науки завжди існують поза нею і не виводяться із 

самого дослідження [5, с. 14-15]. Тому можна констатувати, що методологія є 

складним процесом і потребує злагоджених та послідовних  принципів, 

способів, які можуть розкрити специфіку досліджуваного об’єкта. 

Методологія дослідження правового регулювання кадрового 

забезпечення державної служби – це  складна сукупність методів, прийомів, 

засобів, способів та інструментів наукового осмислення, які 

використовуються для розкриття сфери правових питань, пов’язаних із 

підготовкою кадрів державної служби. 

На думку М.С. Кельмана та О.Г. Мурашина, поняття методології 

доцільно визначати таким чином: а) як систему підходів і методів, способів і 

засобів наукового дослідження; б) як вчення про їх використання при 

дослідженні державно-правових явищ [6, с. 20]. Вчені у своє трактування 

терміна «методологія» вклали досить багато аспектів. Розкриття поняття 

через систему та вчення є глибоким за змістом. У рамках нашого 

дослідження це проявляється шляхом застосування системи підходів, що 

допоможуть з’ясуванню поняття сутності та загальної структури кадрового 

забезпечення як складного правового явища. 

Як вважає  Г.Я. Пришляк, методологія сучасної юридичної науки – це 

сукупність певних теоретичних принципів, логічних прийомів і конкретних 

способів дослідження сучасних державно-правових явищ. Зазвичай у процесі 

дослідження кожного самостійного державно-правового явища формується 

власна, оригінальна, часто доволі специфічна методологія [7, с. 37]. Підбір 

кадрів обумовлений політикою держави, яка ґрунтується на конституційних 

положеннях та визначає місце і роль відповідних працівників державної 

служби України в державному механізмі. За допомогою комплексу 
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системних методів можна визначити правову природу кадрового 

забезпечення державної служби України. У даному контексті методологія 

дослідження буде безпосередньо направлена на структурне визначення 

елементів цього явища. 

На думку С.Д. Гусарєва та О.Д. Тихомирова, методологія сучасної 

юридичної науки являє собою складне і багатопланове утворення, яке 

охоплює: 

 проблеми структури наукового знання взагалі й наукових 

правових теорій зокрема; 

 закони виникнення, функціонування і зміни наукових правових 

теорій; 

 понятійний каркас юридичної науки та її окремих дисциплін; 

 структуру методів юридичної науки; 

 аналіз її наукової мови, формальних і формалізованих методів 

дослідження (методики і процедури дослідницької діяльності), типології 

систем наукового правового знання тощо [8, с. 68]. 

Юридична методологія використовує загальнонаукові теорії про поняття 

й основні методи наукового дослідження. Її основні категорії базуються на 

загальнонауковій методології. Розуміючи методологію права як сукупність 

принципів, засобів і способів пізнання, що застосовуються у процесі 

вивчення правових явищ, правовий метод розглядається в якості дії, в 

результаті якої досягається певна мета, а також виду і способу виконання 

такої дії. Забезпечити успішне вирішення пізнавальних і практичних проблем 

у сфері права – головне призначення загальноправових та спеціальних 

методів. До загальноправових методів дослідження потрібно віднести такі 

методи: історико-правовий, порівняльно-правовий, формально-юридичний та 

метод інтерпретації (тлумачення) [9, с. 126]. Методологія дослідження 

правового регулювання кадрового забезпечення державної служби України 

має підкреслювати специфіку тематики із врахуванням методів, що 

використовуються для аналізу. 
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Продовжуючи аналізувати значення методології, доцільно навести 

позицію Т.А. Занфірової, яка наголошує на таких аспектах значення 

методології: 1) значення, пов’язане із ставленням до методології як до теорії 

організації пізнавального процесу; 2) значення, пов’язане із системою 

пізнавальних установок, що сприяють усвідомленню конкретного предмета 

пізнання [10, с. 217]. 

Дослідження нашої проблеми через методи та підходи наукового 

пізнання стане основою для створення належного регулювання відповідних 

процесів, що мають місце при зайнятті посади на державній службі, а також 

при підготовці, перепідготовці та професійному розвитку такої категорії 

працівників. Завдяки об’єднанню методів буде сформовано чітке та 

структурно побудоване дослідження для відображення специфіки і 

особливостей нормативно-правового забезпечення кадрового забезпечення 

державної служби України.  

Головною складовою методології є метод. Метод – це виражене в 

узагальненому вигляді знання, спрямоване на досягнення нового знання. 

Основним призначенням методу є внутрішня організація і регулювання 

процесу пізнання чи практичного перетворення того або іншого об’єкта [11, 

с. 105]. Загалом метод можна визначити як специфічний шлях і спосіб 

досягнення мети дослідника, спосіб отримання знань. Такої позиції 

дотримуються більшість науковців і особливих непорозумінь з приводу 

цього визначення не виявлено [12, с. 87]. 

Поняття методу В.А. Буслинський пропонує розглядати як шлях 

дослідження, сукупність прийомів чи операцій практичного чи теоретичного 

пізнання [13, с. 212]. Виходячи із розуміння В.А. Бурлинського, зазначимо, 

що, по-перше, метод є пізнанням теоретичного характеру направленим на 

досягнення результату при дослідженні, по-друге, метод – це шлях 

дослідження. При цьому необхідно наголосити, що впродовж всього 

наукового аналізу вчені використовують значну кількість методів, бо  тільки 

з їх допомогою можливо досягти цілей процесу, що потребує дослідження.  
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На сьогодні у правовій доктрині трудового права відсутнє комплексне 

дослідження методів вивчення правового регулювання кадрового 

забезпечення державної служби. Тому розглянемо наявні підходи до 

дотичних тематик. 

М.І. Іншин при дослідженні особливостей правового регулювання праці 

державних службовців використав такі методи: 1) логіко-семантичний метод 

та метод сходження від абстрактного до конкретного – для поглиблення 

понятійного апарату та надання характеристики сучасного стану службово-

трудових відносин України; 2) метод класифікації, системно-структурний та 

системно-функціональний метод – для дослідження структури службово-

трудових правовідносин та класифікації державних службовців як суб’єктів 

службово-трудових правовідносин; 3) метод документального аналізу  та 

статистичний метод – для з’ясовування специфіки правового статусу 

державного службовця як суб’єкта службово-трудового правовідношення та 

особливостей виникнення, розвитку і припинення службово-трудових 

відносин у сфері державної служби; 4) порівняльно-правовий та структурно-

логічний методи – для визначення напрямків удосконалення соціально-

правового захисту державних службовців України, з’ясування юридичних 

гарантій та соціально-правового механізму формування юридичної 

відповідальності державних службовців в Україні [14, с. 5]. Вважаємо підхід 

вченого ґрунтовним, однак доцільно було б розширити авторський аналіз за 

допомогою використання історико-правового методу. 

Т.Ю. Витко при дослідженні питання удосконалення добору кадрів на 

державну службу в Україні використала наступний комплекс методів 

дослідження: 1) метод сходження від абстрактного до конкретного – для 

розкриття процесу становлення теоретико-методологічних засад кадрових 

процесів у державній службі; 2) метод ретроспекції – при фіксуванні типових 

ознак методик добору кадрів; 3) метод системного аналізу – для визначення 

цілісності і взаємозалежності різних сфер державно-управлінської діяльності 

в контексті впровадження нового алгоритму добору кадрів на державну 
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службу; 4)  структурно-функціональний метод – для обґрунтування 

компетентнісного профілю державного службовця на посаду в органі 

державної влади; 5) метод аксіоматично-дедуктивного аналізу – для 

встановлення пріоритетності загальнопрофесійних і вузькопрофесійних 

компетенцій державного службовця стосовно рівня ефективності державної 

служби, що становлять основу професійного стандарту державної служби 

[15, с. 6]. Як бачимо, у науковця нетиповий підхід, оскільки автором не 

використано загальноприйнятих, традиційних для науки правових методів. 

М.П. Будзинський при дослідженні адміністративно-правового 

регулювання у сфері кадрового забезпечення Національної поліції України 

використав наступні методи: 1) історико-правовий метод – для розгляду 

передумов розвитку адміністративно-правового регулювання у сфері 

кадрового забезпечення Національної поліції України; 2) діалектичний 

метод, який дозволив дослідити природу та зміст кадрового забезпечення в 

його взаємозв’язку з іншими поняттями, а також адміністративно-правове 

регулювання у сфері кадрового забезпечення Національної поліції України як 

проблему теоретичного характеру; 3) логіко-семантичний метод та метод 

переходу від загального до окремого, що дав змогу поглибити понятійнии ̆

апарат досліджуваної проблематики; 4) метод системного підходу – для 

визначення складових механізму адміністративно-правового регулювання у 

сфері кадрового забезпечення Національної поліції України; 5) методи 

класифікації та групування, що дозволив провести класифікацію принципів, 

методів, форм і суб’єктів адміністративно-правового регулювання у сфері 

кадрового забезпечення Національної поліції України; 6) індуктивний метод, 

за допомогою якого висвітлено актуальні проблеми адміністративно-

правового регулювання у сфері кадрового забезпечення Національної поліції 

України та шляхи їх вирішення; 7) порівняльно-правовий метод, який дав 

змогу узагальнити та виявити специфіку сучасного стану правового 

регулювання у сфері кадрового забезпечення поліції у зарубіжних країнах; 

8) структурно-логічний та компаративний методи, а також метод 
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документального аналізу, які сприяли розкриттю особливостей правового 

регулювання у сфері кадрового забезпечення поліції в зарубіжних країнах і 

визначенню можливості його впровадження в національне законодавство з 

метою вдосконалення адміністративно-правового регулювання у сфері 

кадрового забезпечення Національної поліції України [16, с. 8]. Наведене 

демонструє комплексний підхід до теоретико-правової характеристики 

сутності кадрового забезпечення Національної поліції України. 

В.О. Кудрею при дослідженні застосовувались такі методи: 

1) історико-правовий – з метою розкриття основних засад формування 

функцій кадрового забезпечення управління в ОВС, а також еволюції 

нормативно-правового регулювання процесу управління окремими 

підрозділами; 2) порівняльно-правовий, який дозволив проаналізувати 

вітчизняний і зарубіжний досвід підготовки керівного складу ОВС і поліції 

зарубіжних країн; 3) системний, що забезпечив вивчення основних засад і 

способів удосконалення діяльності кадрового апарату ОВС; 4) структурний 

– для аналізу діючих нормативно-правових актів, а також дослідження 

організаційної структури та функцій системи управління керівним складом; 

5) моделювання – для аналізу процесів розробки сучасних моделей керівника 

ОВС, формування резерву керівного складу органів державної влади та 

професійного навчання управлінського персоналу; 6) логіко-семантичний – 

при тлумаченні правових категорій, поглибленні та уточненні понятійного 

апарату [17, с. 3-4]. 

У дисертаційній роботі В.Г. Яцуби, присвяченій дослідженню 

проблематики кадрового забезпечення державного управління, використано 

потенціал таких теоретичних методів: історичного і логічного, системного і 

порівняльного аналізу, статистичного і прогностичного підходів, експертних 

і гіпотетичних оцінок, а також емпірічних методів: спостереження, 

опитування, експерименту, інтерв’ю, класифікації, екстраполяції, 

хронологічного та ін. Методико-методологічна база дослідження підвалин 

кадрового менеджменту уможливила підхід до проблеми кадрового 
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забезпечення системи державного управління у політико-правовому та 

філософсько-соціологічному аспектах. Даний методологічний підхід 

зумовив, у свою чергу, «вихід» на аксіологічнии ̆рівень тлумачення чинних 

правових норм та ймовірного прогнозування, притаманного правовій і 

соціальній державі законодавчого поля кадрового забезпечення всієї системи 

державного управління [18, с. 4].  

Теоретико-методологічною основою дослідження Н.Т. Гончарук у 

дисертації «Формування й реалізація державної кадрової політики в 

установах, організаціях і на підприємствах аграрного сектора економіки 

України»  є система таких загальнонаукових і спеціальних методів: 

конкретно-історичного, структурно-функціонального, порівняльно-

ретроспективного, хронологічного, діахронного, статистичного, графічного, 

системного підходу та інших. Зокрема конкретно-історичний метод 

використано для виявлення основних компонентів системи роботи з 

керівними кадрами й спеціалістами аграрної сфери на різних етапах 

історичного розвитку; хронологічний дав можливість розглянути проблеми 

формування й реалізації державної кадрової політики в русі, змінах і часовій 

послідовності; за допомогою діахронного (метода періодизації) визначено 

етапи формування системи кадрового забезпечення й реформування 

аграрного сектора; застосування системного методу дозволимо автору 

дослідити формування й реалізацію державної кадрової політики в 

установах, організаціях і на підприємствах аграрного сектора економіки як 

цілісну систему, розглянути її складові у взаємодії та взаємозв`язку, 

запропонувати шляхи їх удосконалення [19, с. 5].  

Т.Є. Кагановська з цього приводу зазначила наступне: «Застосування 

діалектичного методу дало можливість дослідити природу та зміст кадрового 

забезпечення у його взаємозв’язку з іншими правовими явищами та 

поняттями (соціальне управління, управління людськими ресурсами, 

державне управління, державна служба), визначити місце та роль цього виду 

управлінської діяльності у співвідношенні, зокрема, з нормами 
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конституційного, адміністративного, трудового права. Метод класифікації 

сприяв як систематизації окремих методологічних підходів сучасних 

дослідників проблематики державного управління, так і визначенню 

основних груп класифікаційних критеріїв сфер кадрового забезпечення 

державного управління. Порівняльно-правовий метод дозволив провести 

узагальнення та виявити специфіку сучасного стану і новітні тенденції 

функціонування кадрового забезпечення у країнах із демократичним 

політичним режимом, а також сприяв встановленню основних напрямів його 

вдосконалення у вітчизняному праві. Системний метод уможливив 

розглянути кадрове забезпечення як складову державного управління, 

визначити залежності його властивостей від системних змін у праві, 

суспільстві та державі. Формально-логічний та системно-структурний 

методи сприяли виявленню правової природи та характерних ознак 

кадрового забезпечення державного управління, відтворенню змістових і 

формальних складових, а також формуванню відповідного понятійного 

апарату. Діяльнісний підхід забезпечив можливість розгляду кадрового 

забезпечення державного управління як результату цілеспрямованої, 

науково-обґрунтованої, практично-перетворюючої активності відповідних 

суб’єктів щодо забезпечення необхідних умов формування державного 

кадрового апарату. Використання статистичного методу дозволило 

опрацювати різноманітні статистичні дані щодо кадрового забезпечення 

державного управління як в Україні, так і в деяких зарубіжних державах. 

Метод правового аналізу використано для визначення змісту правових норм, 

якими регламентується діяльність з кадрового забезпечення державного 

управління в Україні, та під час опрацювання пропозицій до відповідного 

законодавства. Застосування логіко-семантичного та логіко-юридичного 

методів дозволило сформулювати авторські визначення понять «кадрова 

політика», «кадрова робота», «робота з персоналом», «атестація», «ротація 

кадрів» та ін.» [20, с. 6].  
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На підставі наведеного можемо констатувати, що методи повинні 

використовуватись у комплексній взаємодії, як це чітко продемонстровано у 

вищезазначених наукових роботах. Дослідження, що включає в себе 

широкий спектр методологічних основ та підходів, дозволить надати науково 

обґрунтовані рекомендації та висновки, а також  ряд суттєвих пропозицій, які 

стосуватимуться посилення правового регулювання кадрового забезпечення 

державної служби України. 

О.В. Крушельницька поділяє загальнонаукові методи дослідження на 

традиційні і сучасні. До традиційних вона відносять: аналіз та синтез, метод 

індукції і дедукції, спостереження, порівняння, абстрагування, узагальнення, 

метод експерименту. А до сучасних методів, на її думку, належать: 

моделювання, системний, формалізації, ідеалізації, логіко-семантичний [21, 

с. 87].  Ці методи можуть поєднуватись чи застосовуватись окремо в 

залежності від досліджуваної тематики та проблематики предмета, що 

потребує вивчення. Г.С. Цехмістрова зазначила, що, оскільки ці методи 

дослідження використовуються майже в усіх науках, то вони базуються на 

загальнонаукових принципах дослідження, а саме історичному, логічному, 

системному [22, с. 79]. За допомогою включення в коло методів дослідження 

аналогії можливо досягнути розкриття досліджуваного процесу на основі 

подібності складових елементів в інших процесах. У межах будь-якого 

дослідження в юридичній науці важливим є визначення проблематики через 

системний та логічний підхід, що містить у собі методи, які можуть 

визначити специфіку предмета. В даному випадку для розкриття 

методологічних елементів при дослідженні правового регулювання 

кадрового забезпечення державної служби України науково обґрунтований 

підхід виявиться у застосуванні як загальних, так і спеціальних методів 

дослідження. 

Категорія діалектики виступає аксіоматичною підвалиною будь-якого 

справді наукового світогляду та має слугувати теоретичним фундаментом і 

понятійним каркасом методологічноі ̈ свідомості сучасного дослідника, у 
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тому числі й дослідника-правознавця [23, с. 30]. Діалектичний метод 

дозволяє вивчати всі явища довколишнього світу (в тому числі і страхування) 

в «їхньому взаємозв’язку та взаємодії, в їхньому розвитку і еволюції шляхом 

переходу кількості в якість, обумовленого боротьбою внутрішніх 

протилежностей, закладених у цих явищах» [24, с. 4]. Діалектичний метод 

пізнання дозволить провести процес визначення сутності кадрового 

підбору в рамках проходження державної служби для більш точного 

виявлення суті та ретельного дослідження всіх його елементів, що 

відповідають цьому методу. 

Діалектичний метод як метод пізнання явищ соціально-правових у 

цілісності, розвитку й суперечностях надає можливість вивчати проблеми 

дослідження кадрового забезпечення державної служби.  Він заснований на 

загальних законах розвитку, які відображають розвиток усіх галузей 

суспільного життя й мислення, а не на часткових законах, що відображають 

розвиток лише однієї галузі дійсності [25, с. 5]. Таким чином, для всебічного 

дослідження необхідно використати діалектичний метод, який передбачає 

побудову понятійно-категоріального апарату та визначення місця й ролі 

кадрового забезпечення державної служби України. Тому за допомогою 

застосування цього методу буде забезпечено використання комплексу 

інших сучасних методів наукового спрямування, внаслідок чого можливим 

стане вирішення завдань, які стоять в рамках всього дослідження.  

Аналізом є поділ об’єкта на складові частини з метою їх самостійного та 

детального вивчення. Важливо відзначити, що дослідниками до видів аналізу, 

окрім таких як виявлення форм, знаходження причин чи виявлення рівня знань, 

відносять і такі, як поділ на класи чи підкласи: класифікація і періодизація [26, 

с. 30]. Це важливо, оскільки методи класифікації та групування є характерними 

для розкриття підрозділів робіт, присвячених, наприклад, системі принципів чи 

гарантій правового регулювання кадрового забезпечення державної служби 

України, а також інших складових, що передбачають виділення певних видів і 

їх почерговий окремий аналіз. При цьому, якщо методом аналізу здійснюється 
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поділ цілісного об’єкта на елементи, то методи класифікації і групування 

покликані для їх безпосереднього упорядкування. 

У дослідженнях правового регулювання кадрового забезпечення метод 

аналізу можливо застосувати у наступних напрямках: 1) у вивченні 

загального поняття кадрового забезпечення державної служби чи її 

складових частин при умовному розчленуванні  його на складові елементи, 

такі як проблеми кадрового забезпечення державної служби, організація 

підготовки державних службовців, ефективність праці та рівень 

професійного розвитку державних службовців, мотивація праці, шляхи 

вдосконалення трудової діяльності державних службовців в Україні тощо; 

2) у вивченні властивостей кадрового забезпечення державної служби; 

3) щодо встановлення закономірностей у сфері підбору кадрів на державну 

службу; 4) у виділенні в кадровому забезпеченні державних службовців в 

Україні таких елементів, які мають вирішальний та керівний вплив щодо 

інших елементів, наприклад питання працевлаштування, підготовки і 

перепідготовки, професійного розвитку кадрів тощо. 
Процес класифікації складається з двох етапів: конструювання моделі і її використання. Конструювання моделі  це опис 

множини класів (отримана модель може бути представлена класифікаційними правилами, деревом рішень, математичною формулою). 
Використання моделі полягає в класифікації нових або невідомих значень, оцінці точності моделі [27, с. 77]. Метод класифікації 
передбачає пошук відповідних елементів однієї системи, їх аналіз та групування за певними критеріями. Таким чином, утворюється 
відповідна схема чітко згрупованих досліджуваних правових явищ. 

Логічний метод – це засоби і способи логічного вивчення правової проблематики. Цей метод, заснований на поняттях, 
категоріях, правилах і законах формальної логіки, дозволяє досліджувати правові питання відокремлено від інших соціальних 
феноменів (політики, економіки, культури, релігії, моральності тощо). Застосовуючи його, можна абстрагуватися, наприклад, від 
проблем практичного впровадження правової ідеології, ефективності її впливу на суспільство. Ідеологія розглядається як формально 
визначена, взаємопов’язана з правом і строго фіксована система правил, побудована за принципом співпідпорядкованості й 
несуперечності правових норм. На користь цього методу свідчить і те, що підстави для встановлення особливостей правової 
проблематики являють собою логічну та єдину систему, у якій явище розглядається відповідно до логічних форм мислення та операцій, 
правил формулювання суджень й умовиводів [28, с. 191]. Логічний метод у контексті дослідження правового регулювання кадрового 
забезпечення державної служби сприяє послідовному аналізу, наданню аргументованих висновків. Це стосується також структури 
викладу матеріалів у науковій роботі, доповнення одних розділів та підрозділів іншими.   

Структурно-функціональний метод орієнтує дослідника на аналіз функціонування суспільних явищ, на усвідомлення 
механізмів і способів їх відтворення, повторюваності, самопідтримки. Певні ознаки функціоналістського підходу проявлялися в 
усіх соціально-філософських концепціях, в яких суспільство розглядалося як система [29, с. 48]. Наведений метод дає змогу 
з’ясувати як саме реалізуються, здійснюються або функціонують конкретні суспільно-правові явища. Сприймається як складова 
частина системи. 

Тому в процесі наукового дослідження правового регулювання кадрового забезпечення державної служби структурно-
функціональний метод сприяє належному аналізу складових комплексу елементів, які взаємодіють між собою і слугують спільній цілі. 

Системний метод зумовлений потребою одержання цілком 

конкретного результату, коли неможливо чекати, що цей результат з’явиться 

сам собою, природним шляхом, і доводиться конструювати його за умов 

часових та ресурсних обмежень, а також ускладнення суспільних процесів 

[30, c. 9]. Він є взаємопов’язаним із попереднім і забезпечує цілісне 

дослідження ґрунтовної наукової роботи, в якій формується за допомогою 
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складових елементів загальна концепція – авторське бачення вирішення 

наявних проблем у сфері правового регулювання кадрового забезпечення 

державної служби. 

Історико-правовий метод має широкі пізнавальні можливості, оскільки: 

1) він дає змогу розкривати суть досліджуваних явищ у тих випадках, коли 

вона не є очевидною, на підставі наявних фактів; виявляти загальне і таке, що 

повторюється, необхідне й закономірне, з одного боку, і якісно відмінне – з 

іншого; 2) дозволяє виходити за межі явищ, що вивчаються, і на основі 

аналогій доходити широких історичних узагальнень та паралелей; 

3) допускає застосування всіх інших методів, що використовуються в 

історичних дослідженнях, але є менш описовим, ніж історико-генетичний 

метод [31, с. 187-188]. Завдяки детальному розгляду етапів генезису 

регулювання кадрового забезпечення державної служби можна сформувати 

розуміння того, що стан даного інституту перебуває у безпосередній 

залежності від історичних процесів, які відбувались у нашій державі, а також 

визначає його подальший розвиток у напрямку реалізації євроінтеграційного 

курсу України. 

Формально-правовий метод виокремлює формальний зміст юридичних 

норм чи явищ в їх сталому стані, забезпечує визначення загальних рис 

досліджуваного об’єкта, його особливостей, структури, проведення 

класифікації [32, с. 39]. Цей метод у сфері дослідження правового 

регулювання кадрового забезпечення державної служби сприяє визначенню 

змісту відповідних нормативно-правових актів, зокрема Конституції України, 

Кодексу законів про працю, Закону України «Про державну службу», а також 

інших підзаконних нормативно-правових актів. 

Порівняльно-правовий метод передбачає відображення проблематики 

через концептуальні підходи, результативні методологічні принципи, а також 

набір методів порівняльно-правових досліджень, що призведе до більш 

повного аналізу правового регулювання кадрового забезпечення державної 

служби в європейських країнах. Застосування порівняльно-правового методу 
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полягає у виборі об’єктів порівняльного аналізу та виявленні ознак 

порівняльних систем, норм, інститутів, що допоможуть представити 

висновки та надати пропозиції щодо реформування законодавства [33, с. 44]. 

Цей метод сприяє визначенню реального місця досліджуваного процесу та 

допомагає прослідкувати основні специфічні особливості в інших країнах.  

Виходячи з євроінтеграційних прагнень нашої країни, дослідження правового 

регулювання кадрового забезпечення є важливим етапом наукового 

дослідження. Вказаний метод надасть змогу розкрити тотожність і 

відмінність при аналізі законодавчих положень інших країн та передбачить 

можливість встановлення закономірності у процесі запровадження 

позитивного досвіду у вітчизняне законодавство. 

Таким чином, можна резюмувати, що будь-яке наукове дослідження 

містить методологічні основи для поступового здійснення стратегії його 

проведення. Методологія організовує наукове дослідження й завдяки її 

основам можливе досягнення поставленої мети. За допомогою наукових 

методів вивчаються закономірності правового регулювання кадрового 

забезпечення державної служби, формуються пропозиції щодо вирішення 

проблем у зазначеній царині. Також розкриваються різні складові роботи у 

процесі науково-пізнавальної діяльності.  

 

1.2 Поняття, значення та особливості правового регулювання 

кадрового забезпечення державної служби України 

 

Актуальність порушеної тематики викликана доктринальним та 

практичним значенням правового регулювання кадрового забезпечення 

державної служби України, що опосередковує сучасний стан законодавства у 

досліджуваній сфері суспільних відносин, характеризує проблемні питання їх 

нормативної регламентації, сприяє визначенню пріоритетних напрямків 

удосконалення та модернізації правових приписів тощо. Разом з тим, для 

повного та всебічного розкриття сутності й змісту відповідних правових 
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категорій слід ретельно проаналізувати сучасні здобутки юридичної науки з 

означених проблем. 

Потреба у вивченні поняття, значення та особливостей правового 

регулювання кадрового забезпечення державної служби України зумовлена й 

тим, що на сьогодні здійснюється реформування даної галузі, готується 

оновлення законодавства про працю, що так чи інакше вимагає наукового 

обґрунтування та аргументування запропонованих новацій, визначення 

можливостей застосування нових правових інститутів та удосконалення вже 

діючих, врахування історичних традиції формування професійного апарату 

державних службовців, їх місця та ролі під час виникнення, розвитку та 

припинення  трудових правовідносин.  

У тій або іншій мірі досліджувана проблематика висвітлювалася у 

доктринальних працях численних вчених у галузі права, зокрема уваги 

заслуговують такі представники юридичної науки: А.В. Авер’янов, 

М.Г. Александров, Н.Б. Болотіна, В.С. Венедіктов, Н.Т. Гончарук, 

М.І. Іншин, В.В. Жернаков, Т.Є. Кагановська, С.В. Ківалов, Н.Р. Нижник, 

О.Ю. Оболенський, П.Д. Пилипенко, С.М. Прилипко, О.С. Продаєвич, 

В.І. Прокопенко, О.І. Процевський, В.Г. Ротань, П.В. Сидоренко, 

О.В. Смирнов, Г.І. Чанишева, Н.М. Хуторян, О.М. Ярошенко та інші.  

Тому наявна необхідність у продовженні доктринальних досліджень у 

даній сфері суспільних відносин з огляду на оновлене законодавство про 

державну службу, розробку нових законодавчих актів про працю, 

прогресивні здобутки вітчизняної та зарубіжної юридичної науки, 

сформовану правозастосовну практику щодо працевлаштування та кадрового 

просування державних службовців, що повинно бути спрямованим на 

удосконалення нормативних приписів з метою забезпечення найвищого рівня 

правової визначеності та нормативної регламентації відповідних відносин. 

У науковій літературі такі категорії, як «кадри», «персонал», «штат» 

тощо, вживаються як синоніми. У російсько-англійському словнику слова 

«кадри» і «персонал» перекладаються так: «personnel» – кваліфіковані та 
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наукові кадри, підбір кадрів; «cadre» – військові та партійні кадри; в англо-

російському словнику «cadre» перекладається як термін, що означає 

військові кадри, кадровий склад, а «personnel» – як персонал, особовий склад, 

кадри (підприємства, установи) [34]. Таким чином, зміст та сутність 

наведених понять не є тотожною, а тому потребує розмежування. Однак в 

науковій юридичній літературі досить часто відповідні категорії не 

розрізняються, тобто застосовуються на рівних, що є істотною помилкою.  

Поняття «кадри» в тлумачному словнику української мови 

визначається як основний склад працівників якої-небудь організації, 

підприємства, установи тощо [35]. З наведеної дефініції вбачається, що 

вказана категорія є збірною та виражає сукупність працівників, які 

перебувають у трудових відносинах з роботодавцем, який використовує 

працю таких осіб. У визначенні акцентується увага на тому, що вказані 

учасники правовідносин є основними, що обумовлює й наявність інших 

(неосновних) працівників. Така позиція навряд чи є актуальною, оскільки 

категорія «кадри» опосередковує всіх працівників – зайнятих постійно або 

тимчасового, штатних і позаштатних тощо. 

У доктринальних джерелах поняття «кадри» пропонується розуміти як 

основний штатний склад кваліфікованих працівників організації, що 

володіють спеціальними знаннями, трудовими навичками і виконують 

різноманітні виробничо-господарські функції [36, с. 148]. З наведеного 

вбачається, що досліджувана категорія науковцями трактується як така, що 

опосередковує основну групу працівників. Це істотним чином звужує її 

зміст. Крім того, вчені включають у поняття «кадри» саме кваліфікованих 

працівників, що обмежує кількість загалом працівників того або іншого 

підприємства, установи або організації, оскільки за таких обставин до кадрів 

не належать технічні співробітники, які не є кваліфікованими фахівцями.  

На переконання Р.З. Дарміць та Г.П. Горішиної, «кадри» – це основний 

(штатний) склад працівників підприємства, професійних або громадських 

організацій тієї чи іншої галузі; особи, які постійно або тимчасово виконують 



 

 

35

певні трудові функції, що є їх основною професією або спеціальністю та 

здійснюються за плату; частина працівників, що мають достатньо високий 

рівень кваліфікації і значний стаж роботи на даному підприємстві [37, с. 28]. 

Тобто «кадрами» є кваліфіковані та досвідчені працівники, які займають 

постійно або тимчасово певну посаду на підприємстві, в установі або 

організації, котра є для них основним місцем роботи. Таке розуміння 

досліджуваного поняття занадто суб’єктивне та оціночне, адже воно не 

дозволяє чітко визначити тих учасників трудових правовідносин з числа 

працівників, які власне й належать до «кадрів». Наприклад, незрозуміло, 

який необхідно мати стаж роботи, щоб відноситися до «кадрів», також 

нелогічно виглядає ситуація, коли досвідчений працівник щойно 

працевлаштувався на підприємство, в установу або організацію, але не 

відноситься до «кадрів» з огляду на нетривалі трудові відносини з 

конкретним роботодавцем тощо.  

У зарубіжній літературі поняття «кадри» пропонується розуміти як 

основний (штатний) склад кваліфікованих працівників організації, який 

володіє такими характеристиками, як чисельність, склад та структура [38, 

с. 114]. Отже, досліджувана категорія включає не тільки основних фахівців 

певного підприємства, установи або організації, але й розгалужену систему 

працівників, яка відповідає певним вимогам щодо якісних та кількісних 

характеристик.  

О.П. Єгоршин вважає, що поняття «кадри», «працівники», «персонал» 

ідентичні і пропонує наступне їх визначення: «Це складові частини 

трудового колективу підприємства, які виконують виробничі та управлінські 

функції» [39, с. 12]. Такий підхід до розуміння відповідного поняття є 

достатньо широким, адже охоплює всіх без винятку працівників, не 

розділяючи їх на штатних/позаштатних, кваліфікованих/некваліфікованих 

тощо. Проте вказані міркування є спірними з огляду на усталені позиції щодо 

змісту та сутності співвідношення вказаних вченим правових явищ.  
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У наукових джерелах категорію «персонал» (лат. personalis − 

особистий) пропонується розуміти як весь склад працівників певної 

організації, постійні та тимчасові спеціалісти, керівники, працівники з 

організаційного та технічного забезпечення. Цей термін підкреслює 

соціологічний підхід до характеристики працюючих, їх окремих професійних 

категорій, важливість обліку особистісного підходу до кадрів [40, с. 13]. 

Таким чином, науковці пропонують більш широке трактування 

досліджуваної категорії, стверджуючи, що персонал враховує всіх 

працівників певного підприємства, установи або організації. Тобто за таких 

обставин до кадрів державної служби мають належати всі особи, які 

перебувають у трудових відносинах з органами державної влади, котрі 

виступають роботодавцями для таких  працівників, що є помилковим, 

оскільки технічні працівники, особи, які займають політичні посади або 

перебувають на патронатній службі тощо, не належать до кадрового корпусу 

державних службовців.  

На переконання Ю.Г. Іванченко, державно-управлінські кадри – це 

працівники, які займають посади в органах державної влади та їх апараті або 

в органах місцевого самоврядування, мають відповідні службові 

повноваження [41, с. 173-174]. З таким визначенням важко погодитися, адже 

до системи державного управління належать виключно державні службовці.  

Таким чином, посадові особи органів місцевого самоврядування є окремою 

категорією, а тому не належать до сфери діяльності державної служби 

України, хоча і є складовою частиною більш високого ступеня узагальнення 

– публічної служби.  

В.К. Колпаков вважає, що кадровий склад (особовий склад, персонал) – 

це остання ланка державного управлінського механізму, через яку 

реалізується виконавча влада, втілюються в життя державні вимоги та 

управлінські рішення, і від того, як кадровий склад розуміє і виконує свою 

роботу, наскільки чітко і правильно діє залежить ефективність функціо-

нування органу управління і всієї системи виконавчої влади [42, с. 144]. 
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Наведена дефініція повною мірою не здатна розкрити всі характерні 

елементи позначеної нею категорії, оскільки не містить багатьох характерних 

ознак. Спірним є твердження з приводу того, що склад державних 

службовців виступає останньою ланкою державного управління, адже корпус 

державних службовців не є однорідним, а характеризується складною 

ієрархічною структурою.  

Н.Т. Гончарук поняття «кадри державної служби» пропонує визначати 

як сукупність працівників основного складу апарату державного управління, 

до якого входять і керівні працівники, що виконують функції управління [43, 

с. 175]. Наведена дефініція заслуговує на увагу, однак вона не враховує таких 

випадків, як трудова діяльність особливої категорії працівників, які займають 

політичні посади в органах державної влади України, перебувають на 

патронатній службі тощо.  

Слід відзначити, що в спеціальній літературі наголошується на тому, 

що категорія «кадри» у системі державного управління має різний зміст у 

залежності від того, у широкому чи у вузькому розумінні використовується 

поняття «державне управління» ‒ реалізація влади сукупністю усіх владних 

органів в державі чи лише органами державної виконавчої влади [44]. З 

даного приводу відзначаємо, що стосовно державних службовців чітко 

регламентуються суспільні відносини у сфері їх трудової діяльності. За таких 

обставин можливо встановити, які працівники належать до числа державних 

службовців, що власне й дає підстави визначити таке правове поняття як 

«кадри державної служби України».  

Беручи до уваги наведені теоретичні положення, зазначимо, що 

категорію «кадри державної служби України» можна визначити як окрему 

категорію працівників, які мають статус державних службовців та реалізують 

своє природне право на працю шляхом укладення трудового договору з 

компетентними органами державної влади України і займають певну посаду 

в них, здійснюючи надані їм професійні повноваження у межах, порядку та 

на підставах, визначених Конституцією та законами України.  
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Робота з кадрами на підприємствах, в установах та організаціях, 

зокрема й в органах державної влади України, має здійснюватися системно, 

комплексно та прогнозовано, що повинно знаходити своє вираження у чіткій 

та послідовній кадровій діяльності (кадровому забезпеченню). Вказане 

включає до свого обсягу й питання стосовно набору нових працівників, до 

яких належать і державні службовці, їх подальшої трудової діяльності 

(просування по службі), звільнення з роботи тощо. Таким чином, йдеться про 

«кадрове забезпечення» як складну правову категорію, яка охоплює значну 

кількість правових інститутів.  

Загалом, поняття «забезпечення» у науковій літературі пропонують 

розуміти як надати все необхідне [45, с. 577]; постачати щось у достатній 

кількості; задовольняти певні потреби; створювати надійні умови для 

здійснення чого-небудь; гарантувати щось; захищати, охороняти кого-

небудь, що-небудь від небезпеки [46, с. 19]. З наведеного вбачається, що 

сутністю відповідної категорії є створення умов для діяльності, 

функціонування певних явищ та процесів з наданням всіх необхідних для 

цього засобів, знарядь, матеріалів тощо.  

Щодо проблематики поняття «кадрове забезпечення», то в 

доктринальних джерелах наводяться різні міркування з цього приводу. Так, 

Р.З. Дарміць та Г.П. Горішина пропонують розуміти його як комплекс дій, 

спрямованих на пошук, оцінювання і встановлення заздалегідь передбачених 

стосунків з робочою силою як на самому підприємстві для подальшого 

просування кар’єрною драбиною, так і поза його межами для нового найму 

тимчасових або постійних робітників [37, с. 32]. Таким чином, мова йде про 

те, що досліджуване поняття опосередковує комплексне явище, яке включає 

до свого обсягу найрізноманітніші дії, засоби, способи, методи тощо, що 

спрямовані на врегулювання відносин між роботодавцем та працівниками 

(потенційними працівниками) у процесі працевлаштування та подальшого 

виконання трудової функції.  
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А.П. Горзов та В.В. Устименко категорію «кадрове забезпечення» 

визначають як комплекс дій, направлених на пошук, оцінку і встановлення 

правовідносин з працівниками як для подальшого кар’єрного зростання у 

самій установі, організації, на підприємстві, так і для нового найму 

працівників на тимчасовій чи постійній основі [47, с. 43]. Необхідно виділяти  

в межах такого поняття два аспекти: 1) зовнішній – добір нових працівників 

на роботу; 2) внутрішній – робота з працівниками, які вже перебувають у 

трудових правовідносинах з роботодавцем, щодо виконання ними визначеної 

для них трудової функції.  

А.М. Шехлович під терміном «кадрове забезпечення» розуміє систему 

складових частин індивідуальних трудових потенціалів окремих працівників 

[48]. Наведена дефініція є надзвичайно загальною та нездатна повною мірою 

розкрити всі або хоча би більшість характерних ознак досліджуваної 

категорії. За таких умов приведена авторська позиція навряд чи може бути 

взята до уваги при науково-теоретичному вивченні проблематики «кадрового 

забезпечення» в трудовому праві як загалом, так і безпосередньо кадрового 

забезпечення державної служби України.  

І.С. Процик, Х.С. Передало та О.Я. Шалак категорію «кадрове 

забезпечення» трактують як сукупність дій, які спрямовані на формування 

чисельності та якісного складу працівників, їх адаптацію, мотивування, 

навчання, оцінювання і розвиток, що забезпечить ефективне виконання цілей 

та завдань підприємства [49, с. 294-295]. З наведеного вбачається, що 

науковці надають визначення шляхом перерахування складових частин 

досліджуваного поняття. Тобто забезпечення у досліджуваній сфері 

уособлює собою збірну категорію, яка включає до свого обсягу певні види 

роботи з кадрами на підприємствах, в установах та організаціях.  

На переконання А.М. Клочко, категорія «кадрове забезпечення» у 

системі управління вітчизняними підприємствами являє собою систему 

принципів, форм та методів формування необхідного кількісного та якісного 

складу персоналу, що спрямована на вдосконалення кадрового потенціалу та 
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ефективне його використання [50]. З аналізу запропонованої дефініції 

випливає, що досліджуване поняття опосередковує кількісні та якісні 

характеристики колективу для створення умов раціонального застосування 

трудової сили працівників. Разом з тим таке визначення не здатне повністю 

розкрити всі характеристики досліджуваної категорії, хоча певним чином і 

визначає її зміст.  

Кадрове забезпечення − це функція адміністративної діяльності, 

спрямована на реалізацію завдань щодо управління персоналом [51, с. 367]. 

Такий підхід є занадто спрощеним й не опосередковує ознак трудового 

правовідношення за участі такої особливої категорії працівників як державні 

службовці. Крім того, помилковим є надання дефініції того або іншого 

юридичного поняття через вказівку на інше правове явище, зокрема на 

«управління персоналом».  

У спеціальній науковій літературі щодо проблематики кадрового 

забезпечення прокуратури України наголошується на тому, що у загальному 

вигляді під кадровим забезпеченням можна розуміти процес, спрямований на 

укомплектування (наприклад, навчання, професійна підготовка), або 

безпосередньо процес з укомплектування органів прокуратури професійно 

підготовленими, кваліфікованими кадрами (працівниками), здатними 

виконувати службові обов’язки відповідно до чинного законодавства та на 

рівні сучасних вимог ефективно вирішувати завдання прокуратури [52, 

с. 381]. Таким чином, кадрове забезпечення є професійною діяльністю, яка 

полягає у доборі нових кадрів для потреб органів прокуратури та в роботі з 

уже діючими працівниками органів прокуратури у встановлених 

законодавством України для того формах.  

Аналіз доктринальних джерел з досліджуваної проблематики свідчить, 

що на рівні з поняттям «кадрове забезпечення» застосовується категорія 

«кадрова політика». У спеціальній літературі немає єдності щодо розуміння 

сутності та змісту останнього. Наприклад, В.Я. Малиновський вважає, що 

«кадрова політика» − це визначення стратегії і тактики, політичного курсу 



 

 

41

роботи з кадрами, який встановлює завдання, пов’язані із ставленням 

організації до зовнішніх факторів (ринку праці, демографічної структури 

населення, політичного тиску, змін в організації установи), а також завдання, 

пов’язані із ставленням до персоналу своєї організації (система винагород, 

вирішення соціальних питань, удосконалення системи професійного 

навчання) [53, с. 54-55]. Вказане розуміння відповідного поняття є досить 

широким і не розкриває усіх його правових аспектів, а характеризує швидше 

його філософську та соціальну сутність. Разом з тим, до позитивних аспектів 

авторської дефініції слід віднести те, що в ній наголошується на двох 

моментах: внутрішньому та зовнішньому, що дозволяє опосередкувати 

комплексну природу кадрової політики у трудовому правовідношенні та 

соціальному значенні. Таким чином, юридичний зміст даного поняття 

становлять відносити між працівником (потенційним працівником) та 

роботодавцем.  

На думку О.Ю. Оболенського, «кадрова політика в системі державної 

служби» − це сукупність принципів, правил і норм, якими керується держава 

при відборі та розміщенні на посадах, підготовці, перепідготовці та 

переміщенні державних службовців. Зміст державної кадрової політики 

визначає безпосередня діяльність державних органів і органів місцевого 

самоврядування, кадрових служб і посадових осіб із формування, 

професійного розвитку та раціонального використання кадрів [54, с. 570]. 

Тобто вчений наголошує на тому, що відповідне поняття стосується і 

державних службовців, і службовців органів місцевого самоврядування, що є 

помилковим, оскільки держава повною мірою не може у повній мірі 

вплинути на відносини кадрової політики в органах місцевого 

самоврядування, обмежуючись лише встановленням їх нормативної 

регламентації на конституційному та законодавчому рівні.   

 Беручи до уваги наведене, вважаємо, що кадрове забезпечення 

державної служби України слід розуміти як комплексну та цілісну сукупність 

методів, способів, форм, заходів, засобів тощо, які обумовлюють правове 
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регулювання трудових правовідносин за участі державних службовців, що 

пов’язані з виникненням, зміною та припиненням їх трудової діяльності в 

органах державної влади на відповідних посадах державної служби України і 

характеризуються постійністю й безперервністю.  

Р.З. Дарміць та Г.П. Горішина вказують на те, що на підприємствах 

усіх форм власності та видів діяльності залучення необхідної кількості 

персоналу (кадрове забезпечення), що має потрібні саме для цього 

підприємства професійні та особистісні характеристики, є одним з 

найважливіших аспектів управління персоналом, оскільки кадрова складова 

ресурсного потенціалу є визначальною під час розвитку 

конкурентоспроможності компанії. Для повноцінного комплектування 

персоналу компанії необхідно враховувати усі особливості джерел, засобів та 

методів пошуку працівників, співставляти таку інформацію з потребами, 

фінансовим становищем, особливостями виробництва та праці підприємства 

для прийняття виважених рішень стосовно використання комплексу засобів, 

які дозволили б якнайшвидше та найякісніше знайти та залучити до роботи 

необхідних фахівців [37, с. 33]. Наведене свідчить про значний обсяг, як за 

сутністю, так і за змістом, поняття «кадрове забезпечення», що пояснюється 

його особливим значенням та роллю у регулюванні відносин праці як на 

стадії працевлаштування, так і наступної діяльності працівників, у тому числі 

й державних службовців.   

А.В. Ліпевець та І.Є. Чорнобиль наголошують на тому, що чинне 

нормативно-правове забезпечення механізму кадрового забезпечення та 

професійної адаптації в системі державного управління України на рівні 

Конституції, законів і указів Президента України свідчить, що: 

1) законодавство України містить низку положень, які є основою для 

функціонування механізму кадрового забезпечення та професійної адаптації 

в системі державного управління України, однак термін «професійна 

адаптація» взагалі не використовується в законах України, що дає підстави 

говорити про недостатній ступінь регламентації механізму професійної 
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адаптації в системі державного управління на рівні Конституції, законів 

України і указів Президента України. Така практика має право на існування 

за умови, якщо механізм належно регламентується нормативно-правовими 

актами нижчого рівня (актами КМУ та інших органів влади); 

2) законодавством здійснюється рамкове регулювання окремих інструментів 

кадрового забезпечення та професійної адаптації в системі державного 

управління (конкурс при прийнятті на роботу, стажування, матеріальне і 

соціально-побутове забезпечення) [55]. Отже, досліджувана сфера суспільних 

відносин характеризується неналежним станом правової регламентації, а 

тому потребує суттєвого удосконалення, яка має бути спрямована на 

розробку нормативно-правових актів, які безпосередньо регулюють питання 

кадрового забезпечення державної служби України. 

На переконання Т.Є. Кагановської, кадрове забезпечення державної 

служби характеризується такими особливостями: 1) аналізом кадрової 

ситуації; 2) прогнозуванням потреби в кадрах, виходячи із стратегії розвитку 

державної служби; 3) створенням системи мотивації до вступу на державну 

службу й продуктивної діяльності у подальшому; 4) відбором кадрів, їхнім 

розміщенням; 5) оцінюванням кадрів, здійсненням необхідних перестановок; 

6) організацією навчання державних службовців, підвищенням їхньої 

кваліфікації; 7) відбором і підготовкою керівних кадрів, просуванням по 

службі; 8) виявленням соціальної напруженості та її усуненням; 

9) здійсненням обліку кадрів, веденням кадрової документації; 10) контролем 

за дотриманням нормативних приписів, що регламентують порядок 

проходження служби [56, с. 187]. Аналіз наведених тверджень свідчить про 

те, що мова йде про певні етапи (стадії) розвитку відносин кадрового 

забезпечення держаної служби України як певної сфери трудового 

правовідношення за участі державних службовців, кожна з яких має свою 

мету, цілі та завдання, а тому навряд чи їх сукупність може розкрити 

специфіку досліджуваної категорії. 

На переконання В.Г. Яцуби, в кадровому забезпеченні системи 
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державної служби дедалі рельєфніше виступають тенденції зміцнення 

кадрового потенціалу держави шляхом створення професійної і 

деполітизованої конкурентоздатної адміністративної системи; формування 

загальнонаціональних систем роботи з кадрами, їх навчання; зростання 

управлінської свободи і посилення звітності; прийому і просування по службі 

на основі особистісних якостей, рис і персональних заслуг; диференціації 

оплати праці; усунення дублювання управлінських повноважень і 

відповідальності; стимулювання ефективної, сумлінної, довгострокової 

праці; виділення, підтримки і збереження висококваліфікованого корпусу 

вищих управлінців; розширення співпраці керівників і спеціалістів, 

управлінців і громадськості; формування корпоративної єдності і злагоди 

[18]. З даного приводу слід наголосити на тому, що для досягнення 

максимального ефекту відповідні тенденції розвитку у сфері кадрового 

забезпечення державної служби України повинні досить детально 

врегульовуватися нормами чинного законодавства України. Тобто акти 

законодавства про працю державних службовців в Україні мають чітко 

регламентувати відносини працевлаштування, просування по службі, 

організаційного, матеріального, соціального забезпечення державних 

службовців, встановлювати вичерпний порядок притягнення такої категорії 

працівників до юридичної відповідальності, зокрема дисциплінарної, та 

здійснення їх звільнення.   

В.А. Федорчук акцентує увагу на тому, що важливою складовою 

кадрової політики в державному управлінні є підвищення кваліфікації, що 

забезпечує отримання спеціальних знань, умінь та навичок, необхідних для 

виконання посадових обов’язків, Підвищення кваліфікації реалізується за 

допомогою таких заходів: навчання за професійними програмами 

підвищення кваліфікації; тематичних постійно діючих семінарів; 

спеціалізованих короткострокових навчальних курсів; майстер-класів та 

тренінгових програм; цілеспрямованої самоосвіти; стажування як в органах 

державної влади України, так і за кордоном. На шляху елітизації державної 
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кадрової політики необхідно сформувати нову систему організаційно-

правового забезпечення, підґрунтям якої повинен стати кращий зарубіжний 

досвід та виклики сьогодення українського суспільства [57, с. 27-28]. 

Викладене свідчить про те, що кадрове забезпечення у сфері правовідносин 

державної служби України не слід розуміти у вузькому значенні, тобто 

виключно як правовідношення під час працевлаштування такої категорії 

працівників. Досліджувана категорія опосередковує всю сукупність відносин 

між працівником та роботодавцем від моменту добору кадрів на посади 

державних службовців до їх звільнення, що, серед іншого, включає і порядок 

перепідготовки, підвищення кваліфікації, переведення тощо.  

У доктринальній літературі цілком слушно відзначається, що 

складовими предмета правового регулювання кадрового забезпечення можна 

вважати такі: організаційні та правові основи кадрової політики в державі; 

підготовку кадрів та підбір кадрів (планування та визначення кількості 

працівників і ступеня їх підготовки, робота з резервом); прийняття на 

державну службу (визначення способів зайняття посад, розстановка кадрів); 

проходження служби (адаптація кадрів, оцінювання оплати праці й мотивації 

кадрів, соціальне забезпечення кадрів, використання потенціалу людських 

ресурсів, робота з резервом, забезпечення службового просування кадрів, 

оцінка (контроль) кадрів, зміцнення законності та службової дисципліни в 

діяльності кадрів (виховання кадрів), професійна підготовка та підвищення 

кваліфікації кадрів); припинення державної служби (соціальне забезпечення 

кадрів, звільнення кадрів, робота з ветеранами) [20, с. 24]. На сьогодні 

відповідні форми діяльності у сфері кадрового забезпечення державної 

служби України потребують нового науково-теоретичного перегляду, що 

обумовлено істотним оновленням нормативно-правової бази як на рівні 

законодавчого, так і підзаконного регулювання. Однак важливим та 

ключовим для розуміння порушеної проблематики є те, що досліджувані 

відносини пронизують всю сукупність взаємовідносин між працівниками 

(державними службовцями) та роботодавцями (органами влади України). 
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У наукових джерелах наявні різні підходи до вирішення питання щодо 

специфіки висвітлених правових понять. Крім того, в багатьох випадках має 

місце лише поверхове та фрагментарне розкриття вказаних проблем. З 

урахуванням наведених теоретичних міркувань, вважаємо, що до 

особливостей нормативно-правового регулювання кадрового забезпечення 

державної служби України слід відносити наступне:  

1. Загальні ознаки:  

1) постійний (безперервний) характер кадрового забезпечення 

державної служби України. На переконання Т.Є. Кагановської, 

функціонування кадрового забезпечення є безперервним процесом, що 

обумовлено як постійною зміною умов здійснення, вимог та завдань до 

державної служби, так і необхідністю оновлення кадрів [58, с. 64]. Тобто 

мова йде про те, що досліджувана категорія опосередковує системну роботу з 

кадрами державної служби України, її безперервність, яка викликана 

необхідністю безперебійного функціонування органів державної влади 

України, а отже, й потребою постійного кадрового поповнення, проведення 

кадрової роботи з вже призначеними державними службовцями та інше; 

2) гласність процесу кадрового забезпечення державної служби 

України, що зумовлено високим рівнем відкритості під час вирішення 

кадрових питань та роботи з кадрами, які мають статус державних 

службовців. Вказана ознака опосередковує можливість будь-яких осіб брати 

участь у процесі відбору кадрів для потреб державної служби України, 

вільно отримати інформацію про наявні вакансії державних службовців, 

знати, які документи необхідні для участі у конкурсі, бути поінформованими 

про строки й порядок проведення конкурсів тощо. Наведене відмежовує 

кадрову діяльність в органах публічної влади від приватноправової сфери, де 

відносини між працівниками і роботодавцями мають внутрішній характер і 

не афішуються для третіх осіб; 

3) наявність детальної та чіткої регламентації процесу кадрового 

забезпечення державної служби України. Так, положення щодо кадрового 
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забезпечення встановлені в загальному законодавстві про працю України та в 

актах спеціального законодавства, які регламентують організацію та 

діяльність кадрового забезпечення державних службовців для потреб 

державної служби України. Крім того, законодавство України закріплює 

ретельний нагляд і контроль за процесом працевлаштування, переведення, 

просування, звільнення державних службовців України, тобто існує 

розуміння важливості та значущості призначення на посади державних 

службовців кваліфікованих і професійний фахівців, необхідності створення 

умов для їх постійного професійного розвитку та можливості для кар’єрного 

зростання тощо. Таким чином, дана ознака досліджуваної категорії 

опосередковує те, що кожен етап (стадія) процесу кадрового забезпечення 

державної служби України чітко регламентується нормами законодавства 

України, що виключає будь-які прояви диспозитивності з боку учасників 

відповідних правовідносин; 

4) встановлення посилених гарантій для державних службовців у 

процесі кадрового забезпечення державної служби України, що обумовлено 

необхідністю створення дієвого механізму захисту трудових прав та інтересів 

такої категорії працівників. Наведене досягається створенням широкого 

спектру найрізноманітніших засобів, які покликані забезпечити та 

реалізувати дотримання належних умов праці, рівня оплати праці, 

матеріальних та соціальних стимулів, унеможливити свавільний виплив та 

звільнення такого працівника. Відповідними гарантіями у процесі кадрового 

забезпечення наділяються всі без винятку працівники, які працюють за 

трудовим договором у роботодавця. Разом з тим, у сфері кадрового 

забезпечення державних службовців в Україні наявні додаткові, тобто 

посилені гарантії, що викликано особливим характером праці таких 

учасників трудового правовідношення і специфікою їх правового статусу у 

трудовому законодавстві.  

2. Спеціальні ознаки:  

1) підвищені вимоги до претендентів у сфері кадрового забезпечення 
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державної служби.  Норма ч. 2 ст. 19 Закону України «Про державну 

службу» встановлює, що на державну службу не може вступити особа, яка: 

1) досягла шістдесятип’ятирічного віку; 2) в установленому законом порядку 

визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена; 3) має судимість за 

вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в 

установленому законом порядку; 4) відповідно до рішення суду позбавлена 

права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або 

займати відповідні посади; 5) піддавалася адміністративному стягненню за 

корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення протягом трьох років 

з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили; 6) має 

громадянство іншої держави; 7) не пройшла спеціальну перевірку або не 

надала згоду на її проведення; 8) підпадає під заборону, встановлену Законом 

України «Про очищення влади». Крім того, приписами ст. 20  Закону 

України «Про державну службу» передбачено, що вимогами до осіб, які 

претендують на вступ на державну службу, є вимоги до їхньої професійної 

компетентності, які складаються із загальних вимог та спеціальних вимог 

[59]. З наведеного вбачається, що кадрове забезпечення державної служби 

України здійснюється не за рахунок будь-яких осіб, а тільки тих, які 

відповідають встановленим законодавством України вимогам, що істотним 

чином відрізняє правове становище державних службовців, зокрема й осіб, 

які претендують на працевлаштування на посади державних службовців, від 

інших працівників; 

2) встановлення конкурсної процедури реалізації кадрового 

забезпечення у сфері державної служби. Відповідно до приписів ст. 22 

Закону України «Про державну службу» з метою добору осіб, здатних 

професійно виконувати посадові обов’язки, проводиться конкурс на зайняття 

вакантної посади державної служби відповідно до Порядку проведення 

конкурсу на зайняття посад державної служби , що затверджується КМУ 

[59]. На сьогодні він регулюється постановою КМУ «Про затвердження 

порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби» № 246 
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від 25 березня 2016 року [60]. З наведених норм чинного законодавства 

України випливає, що конкурсний відбір при працевлаштуванні на державну 

службу в Україні є загальним правилом, хоча правові норми й передбачають 

окремі винятки. В той же час, у процесі кадрового забезпечення 

роботодавець самостійно вирішує, які форми діяльності з працівниками 

застосовувати, за винятком сфери кадрового забезпечення державної служби 

України; 

3) участь представників громадянського суспільства у кадровому 

забезпеченні державної служби України, що свідчить про розвиток 

демократичних інститутів у процесі відповідної діяльності. Зокрема нормами 

п. 8 ч. 2 ст. 14 Закону України «Про державну службу» передбачено, що до 

складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби входять, серед 

інших осіб, чотири представники від громадських об’єднань, наукових 

установ, навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації, обраних 

відповідно до Порядку, що затверджується КМУ [59]. На сьогодні відповідні 

питання регламентуються на підзаконному рівні положеннями постанови 

КМУ «Про затвердження Порядку обрання представників громадських 

об’єднань, наукових установ, навчальних закладів та експертів до складу 

Комісії з питань вищого корпусу державної служби» від 20 квітня 2016 року 

№ 314 [61]. Запровадження відповідних новел у сфері кадрового 

забезпечення державної служби України є надзвичайно прогресивним 

кроком, який спрямований на забезпечення ефективності та прозорості 

добору кадрів для потреб державної служби нашої держави, а також 

зростання ролі громадянського суспільства у державному та суспільному 

житті. В подальшому необхідно здійснювати роботу з метою розширення 

участі представників народу не тільки у процесі працевлаштування 

державних службовців на найвищі посади, але й у доборі всіх без винятку 

державних службовців та залученні таких суб’єктів до інших форм кадрового 

забезпечення державної служби України. 
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Правове регулювання кадрового забезпечення державної служби 

України здійснюється за допомогою нормативної регламентації відповідних 

суспільних відносин. Правові приписи, які врегульовують досліджувані 

питання, можна класифікувати за різними критеріями, зокрема за характером 

правових джерел: міжнародні та національні. Розвиток міжнародно-

правового рівня обумовлений процесами глобалізації, які  становлять 

невід’ємну частину сучасних процесів інтеграції суспільства та держави.  

Відповідно до норми ст. 9 Конституції України чинні  міжнародні 

договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є 

частиною національного законодавства України. Укладення міжнародних 

договорів, які суперечать Конституції України, можливе лише після внесення 

відповідних змін до Конституції України [62]. Крім того, згідно з 

нормативними приписами ст. 8-1 КЗпП України, якщо міжнародним 

договором або міжнародною угодою, в яких бере участь Україна, 

встановлено інші правила, ніж ті, що їх містить законодавство України про 

працю, застосовуються правила міжнародного договору або міжнародної 

угоди [63]. Аналогічна правова норма закріплена і в ст. 19 Закону України 

«Про  міжнародні договори України» [64]. Наведені правові приписи 

свідчать про те, що в Україні визнається та діє примат (пріоритет) норм 

міжнародного права над нормами національного права, що вказує на високий 

ступінь розвитку демократичних та правових інститутів в нашій державі.  

Міжнародно-правові акти відіграють велику роль у нормативній 

регламентації трудової діяльності працівників, в тому числі й державних 

службовців як їх окремої групи. За таких обставин дія міжнародно-правових 

актів поширюється і на відносини кадрового забезпечення державної служби 

України, хоча слід відзначити, що їх вплив на досліджуване 

правовідношення є на порядок нижчим, ніж в цілому на працівників.   

До міжнародно-правових актів, які забезпечують нормативно-правове 

регулювання відповідного кола суспільних відносин, варто віднести: ч. 3 ст. 

23 Загальної декларації прав людини [65], статті 6, 7 Міжнародного пакту 
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про економічні, соціальні і культурні права [66], статті 2, 3 Європейської 

соціальної хартії [67] та інші, де встановлюються основні права працівників, 

які стосуються й питань кадрового забезпечення державної служби України 

(право на працю, на рівну оплату за рівну працю, на відпочинок, на 

справедливу і задовільну винагороду, достатній життєвий рівень тощо). 

Досліджувані відносини опосередковано регулюються й окремими 

актами Організації Об’єднаних Націй. Так, варто відзначити, що в ч. 2 ст. 7 

Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок від 18 

грудня 1979 року встановлено право жінок брати участь у формуванні та 

здійсненні політики уряду та займати державні посади, а також виконувати 

всі державні функції на всіх рівнях державного управління [68]; у статтях 3, 5  

Резолюції 34/169 Організації Об’єднаних Націй «Кодекс поведінки 

посадових осіб з підтримання правопорядку» передбачено межі дозволеної 

поведінки посадових осіб, а також різноманітні організаційні заходи, які 

спрямовані на забезпечення прав людини в роботі посадових осіб [69]. 

Наведені нормативні документи стосуються власне кадрового забезпечення 

державної служби, тобто впливають на відносини за участі такої категорії 

працівників як державні службовці. Разом з тим, у переважній більшості 

міжнародно-правові акти встановлюють загальні положення щодо питань 

кадрової політики, яка опосередковано стосується галузі державної служби 

України. 

На національному рівні проблематика кадрового забезпечення 

державної служби України, перш за все, урегульована нормами Основного 

Закону України. Ст. 43 Конституції України встановлено, що кожен має 

право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, 

яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Згідно з нормами ст. 

38 Конституції України громадяни мають право брати участь в управлінні 

державними справами, вільно обирати і бути обраними до органів державної 

влади. Громадяни користуються рівним правом доступу до державної служби 

[62]. Однак варто наголосити на тому, що рівний доступ громадян України до 
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державної служби України не означає, що будь-яка особа може брати участь 

у процесі кадрового забезпечення корпусу державних службовців. Тобто 

законодавець встановлює певні вимоги до потенційних кандидатів на 

зайняття посад державної служби України, а також закріплює певні 

обмеження для осіб з числа вже діючих державних службовців, що власне й 

обумовлює особливості кадрової політики у сфері державної служби нашої 

держави.  

Єдиним кодифікованим законодавчим актом, який регулює питання 

кадрового забезпечення державної служби України, є КЗпП України, що 

застосовується у тих випадках, коли трудові відносини за участі державних 

службовців не врегульовані приписами Закону України «Про державну 

службу» [59]. Однак вивчення норм КЗпП України свідчить про те, що його 

положення є тільки загальними й не можуть істотним чином вплинути на 

здійснення кадрової політики у сфері державної служби України.  

Ключовим законодавчим актом у сфері кадрового забезпечення 

державної служби України є Закон України «Про державну службу», який 

визначає принципи, правові та організаційні засади забезпечення публічної, 

професійної, політично неупередженої, ефективної, орієнтованої на громадян 

державної служби, яка функціонує в інтересах держави й суспільства, а 

також порядок реалізації громадянами України права рівного доступу до 

державної служби, що базується на їхніх особистих якостях та досягненнях 

[59]. Названий законодавчий акт є провідним з проблематики кадрового 

забезпечення державної служби України, всі підзаконні нормативно-правові 

акти, які деталізують і розвивають його положення, повинні відповідати 

такому законодавчому нормативно-правовому акту.  Для реалізації 

законодавчих положень на сьогодні уже прийнято численні правові акти у 

даній сфері суспільних відносин.  

Правове регулювання кадрового забезпечення державної служби 

України здійснюється численними підзаконними нормативно-правовими 

актами, зокрема постановами КМУ. Так, постановою КМУ «Про 
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затвердження порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної 

служби» № 246 від 25 березня 2016 року [60] встановлено порядок 

проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державних службовців. 

Він є основою формою працевлаштування кадрів для потреб державної 

служби України і власне регламентує ключову частину процесу забезпечення 

кадрової політики у даній сфері суспільних відносин.  

Нормами постанови КМУ «Про затвердження Типових вимог до осіб, 

які претендують на зайняття посад державної служби категорії «А» від 22 

липня 2016 року № 448 [70] закріплено спеціальні вимоги до претендентів на 

зайняття окремих посад державної служби, які є відмінними від загальних 

вимог до претендентів на зайняття відповідних посад державної служби в 

нашій державі.  

Приписами постанови КМУ «Про затвердження Положення про 

Комісію з питань вищого корпусу державної служби» від 25 березня 2016 

року № 243 [71] визначено правове положення Комісії з питань вищого 

корпусу державної служби, яка є головним органом у сфері кадрового 

забезпечення представників вищих посад державної служби України та 

опосередковує участь громадянського суспільства в процесі кадрового 

забезпечення державної служби України.  

Отже, у зв’язку з реформуванням профільного законодавчого акта, 

яким регулюються відносини кадрового забезпечення державної служби 

України, введено в дію численні підзаконні нормативно-правові акти, які 

деталізують норми закону. Відповідні акти КМУ можна класифікувати на 

такі види: 1) акти, що регулюють підготовку, стажування, перепідготовку та 

підвищення кваліфікації державних службовців; 2) акти, що регулюють 

прийняття, проходження і просування державних службовців; 3) акти, що 

регулюють діяльність органів влади у галузі кадрового забезпечення 

державної служби. 

Самостійну групу нормативних актів у сфері кадрового забезпечення 

державної служби становлять акти міністерств й інших органів виконавчої 
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влади, зокрема Національного агентства з питань державної служби. У цьому 

контексті слід звернути увагу на наказ зазначеного державного органу «Про 

затвердження Порядку обрання представників громадських об’єднань до 

складу конкурсних комісій з відбору осіб на зайняття посад державної 

служби» від 12 квітня 2016 року № 76 [72], який регламентує участь 

громадянського суспільна у галузі кадрового забезпечення кадрового 

корпусу державних службовців.  

Правове регулювання кадрового забезпечення державної служби 

України характеризується такими особливостями:  

1) дуалізмом законодавства, тобто застосуванням до трудових 

відносин кадрового забезпечення державної служби України приписів і 

законодавства про працю України, яке поширюється на всіх працівників, і 

законодавства у сфері діяльності державної служби України. Пріоритет за 

правилами вирішення правових колізій віддається нормам спеціальних 

нормативно-правової актів, у той же час, загальні положення застосовуються 

субсидіарно, тобто тоді, коли спеціальні нормативні приписи не регулюють 

того або іншого питання; 

2)  значною кількістю підзаконних нормативно-правових актів, які 

розвивають положення законів з питань кадрового забезпечення державної 

служби України. Такий стан речей пояснюється тим, що відносини кадрового 

забезпечення державної служби України є надзвичайно широкими за обсягом 

та включають до свого змісту велику кількість найрізноманітніших правових 

інститутів. Крім того, на відміну від регулювання аналогічних відносин у 

галузі діяльності інших категорій працівників, сфера публічної, зокрема й 

державної служби, практично позбавлена нормативного впливу локальних 

актів роботодавця, тому переважна більшість всіх питань регламентується на 

підзаконному рівні актами КМУ та інших органів державної влади України. 

На конституційному та законодавчому рівні вирішуються та закріплюються 

найбільш значущі положення щодо кадрового забезпечення державної 

служби України; 
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3) розпорошеністю нормативних приписів у численних законодавчих та 

підзаконних нормативно-правових актах. Занадто велика кількість 

нормативно-правових актів, які тією або іншою мірою стосуються відносин 

кадрового забезпечення державної служби України, має і негативний 

наслідок – розпорошеність правових приписів на різних рівнях нормативного 

регулювання. В таких умовах мають місце протиріччя між нормативними 

актами одного ієрархічного рівня, їх невідповідність приписам законодавчих 

актів, застосування різноманітного понятійно-категоріального апарату тощо; 

4) новизною та новітністю законодавства та його відповідністю 

досвіду провідних демократичних держав. Сучасне законодавство у сфері 

кадрового забезпечення державної служби України є одним з найбільш 

прогресивних серед демократичних та правових держав світу, що 

пояснюється його новизною, урахуванням позитивного досвіду зарубіжних 

держав про розробці проектів нормативно-правових актів, вивченням 

вітчизняного історично-правового розвитку відповідних правових інститутів. 

Разом з тим, створення нормативних приписів є недостатнім для належного 

забезпечення правового регулювання, оскільки важливим напрямом виступає 

забезпечення їх практичної реалізації та відсутність порушень встановлених 

процедур. На зазначених прогалинах законодавець і має зосередити свою 

увагу та удосконалювати правові норми з урахуванням особливостей їх 

правозастосування у повсякденній діяльності.  

Правове регулювання кадрового забезпечення державної служби 

України відіграє надзвичайно важливу роль у сфері трудової діяльності 

державних службовців, оскільки опосередковує весь спектр трудового 

правовідношення між державними службовцями та роботодавцями –

органами державної влади України. Протягом останніх років у досліджуваній 

сфері відбулися найбільш істотні зрушення за весь період незалежності 

нашої держави, які повинні позитивно вплинути на стан кадрового 

забезпечення державної служби України. Однак з урахуванням тенденцій 

розвитку нормативної регламентації, появою нових соціально-економічних 
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викликів, досвіду правозастосовної діяльності тощо необхідно проводити 

удосконалення нормативних приписів з огляду на їх новизну для вітчизняної 

практики.  

 

 

1.3 Ретроспектива правового регулювання кадрового забезпечення 

державної служби України  

 

Беручи до уваги історичну практику, формування кадрового складу 

державної служби є складним та багатоетапним процесом, а його теперішній 

стан – наслідок багаторічних науково-дослідних та управлінських дій, а 

також політичної та нормативно-правової еволюції державних процесів.  

У науковій літературі існує точка зору, згідно з якою держава з’явилась 

на такій стадії розвитку суспільства, коли виникла об’єктивна необхідність 

політичного регулювання суспільного життя. З даного приводу 

О.Ю. Оболенський доцільно відзначає, що причини, які викликали 

необхідність створення держави, перебувають і в основі виникнення 

державної служби. Тобто на певному етапі історичного розвитку суспільства 

для управління державними процесами виникла необхідність виділення серед 

маси населення компетентної привілейованої групи осіб, підготувати їх до 

професійної діяльності та надати повноваження на здійснення державної 

політики [73, с. 40]. Незважаючи на те, що з моменту створення інституту 

державної служби минуло багато століть, принципи його кадрового 

забезпечення залишаються тими ж самими. Їх суть полягає у тому, що 

державний службовець повинен відповідати критеріям професіоналізму, 

патріотизму, доброчесності, ефективності, а доступ до державної служби є 

рівним для усіх громадян, які відповідають зазначеним критеріям. Тому з 

моменту вибору шляху цивілізованого розвитку визначальну роль у 

вирішенні практичних завдань держави належить підготовленому 
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професійному складу працівників різних сфер і напрямків життєдіяльності 

суспільства.  

Початок розбудови суверенної та незалежної України ознаменував 

формування власного інституту державної служби. Через відсутність 

попереднього досвіду правового регулювання та законотворчості на початку 

даного процесу існували значні юридично-технічні труднощі у справі 

створення Україною власного законодавства про державну службу. Проте він 

не розпочався з нуля, оскільки будь-яка державна інституція не може 

розглядатись відокремлено від етапів становлення та розвитку держави. 

Актуальність теми дослідження полягає у тому, що сучасна категорія 

державної служби відображає усі характерні ознаки, які були притаманні їй у 

різних історичних епохах. Відповідно, кадрове забезпечення як її складовий 

інститут також перебуває у такій безпосередній залежності від історичних 

процесів. А тому встановлення сутності, характерних рис, проблем та шляхів 

поліпшення правового регулювання кадрового забезпечення державної 

служби України потребує співвідношення із генезисом його розвитку. 

Ретроспектива правового регулювання кадрового забезпечення 

державної служби України недостатньо досліджена у вітчизняній науці. 

Разом із тим, роботи, присвячені історіографії правового регулювання 

державної служби у цілому є численними, а рівень розкриття даного питання 

у вітчизняній науці високий. Кадрове забезпечення – один із головних 

інститутів державної служби, саме тому при дослідженні ретроспективи його 

правового регулювання цілком доцільно керуватись науковими працями із 

загальніших питань. Отже, серед дослідників даного питання виділимо таких, 

як Л.Р. Біла-Тіунова, А.Б. Грищук, О.А. Губська, М.І. Іншин, Ю.В. Ковбасюк, 

І.П. Лаврінчук, В.Я. Малиновський, І.М. Мельник, О.Ю. Оболенський, 

С.М. Серьогін, Є.С. Черноног та ін. Проте наукові розробки, що стосуються 

сфери правового регулювання кадрового забезпечення державної служби 

України, все ж є нечисленними, що зумовлює доцільність звернення до 

даного питання у нашій роботі. 
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Серед дослідників процесу становлення та формування інституту 

державної служби відсутня єдина точка зору щодо тих етапів, які вона 

пройшла у своєму розвитку. Це можна пояснити як відмінністю підходів у 

виокремленні етапів державотворення України, так і неоднозначністю 

визначення початкового моменту зародження інституту державної служби на 

території України. У той же час, усі науковці сходяться на думці, що питання 

ретроспективи державної служби повинні розглядатись у комплексі та у 

відповідності до етапів розвитку та становлення Української держави, 

оскільки державна служба відображає всі її характерні ознаки.  

Так, авторський колектив історіографії «Нариси історії державної 

служби в Україні» розглядали питання розвитку державної служби на 22 

етапах, починаючи від Київської Русі і закінчуючи періодом незалежної 

України [74, с. 11-531]. При цьому увага приділялася кожному дробленню 

українських земель, а отже, фактично аналізувалася державна служба усіх 

країн, у складі яких перебували українські землі. Такий підхід виправданий 

саме для історичних досліджень, проте в умовах встановлення ретроспективи 

правового регулювання окремих елементів певного інституту він не є 

доцільним. Говорячи про інститут державної служби на окремих українських 

землях, варто враховувати статус цих земель у складі інших держав. 

Переважно вони входили туди у якості певних районів, областей чи округів, 

а отже, мова не йшла про інститут державної служби України, а про 

державну службу певної держави. 

Схожі позиції притаманні й іншим дослідникам. Наприклад, 

Є.С. Черноног розглядає державну службу України на таких етапах: 1) Русь 

княжої доби (ІХ-ХІІІ ст.); 2) Русь-Україна литовсько-польської доби (ХІV-

XVI ст.); 3) Україна козацько-гетьманської доби (XVII-XVIII ст.); 4) Україна 

у складі Російської імперії (XVIII-ХХ ст.); 5) Україна 1917-1991 років, який 

умовно поділяється на три під етапи: а) стан державної служби 1917-1920 

років; б)  стан державної служби 1920-1991 років; в) стан державної служби 

сучасної України [75, с. 76-134]. Перших чотири етапи характеризуються 
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схожими недоліками із попередньою концепцією. Державна служба як 

інститут існувала в ті часи, проте це не був правовий інститут Української 

держави. Окрім того, сумнівною є відповідність його діяльності принципам 

професіоналізму та рівності доступу, оскільки тим часам був притаманний 

класовий поділ громадян, а отже, далеко не кожна особа мала можливість до 

вступу на державну службу.  

І.П. Лаврінчук виділяє чотири етапи розвитку та формування державної 

служби: 1) часи феодальної держави Київської Русі; 2) період козаччини; 3) 

влада монархічної царської Росії; 4) період панування радянської влади [76, 

с. 27]. Така класифікація є ще менш вдалою, оскільки взагалі не включає 

новітній етап. Більше того, навіть із огляду на аналіз інституту державної 

служби в світлі усіх держав, в складі яких перебували українські землі, 

науковцем проігноровано декілька важливих етапів на кшталт Галицько-

Волинської держави, періодів, коли Україна була під владою Литви і Польщі, 

Австрійської (Австро-Угорської) імперії тощо.  

Фактично ідентичну позицію у своїй роботі висловив М.І. Іншин, з 

точки зору якого у своєму розвиткові державна служба пройшла чотири 

етапи: 1) часи від виникнення Київської Русі до повного її роздроблення та 

перебування під владою Литви і Польщі, включаючи період існування 

Галицько-Волинської держави; 2) період існування Козацької держави –  

Запорізької Січі; 3) Україна в складі Радянського Союзу; 4) сучасний етап – з 

моменту здобуття Україною незалежності [77, с. 7-8]. Таку концепцію 

вважаємо вдалішою, аніж розглянуті, адже в її основі перебуває аналіз 

державної служби в попередниках незалежної України як політико-

територіальних одиницях. Отже, за такими критеріями доцільно 

досліджувати і правове регулювання державної служби, адже закони, 

прийняті в цих державах, є нормативно-правовою спадщиною України. 

Поряд з цим, варто враховувати, що на перших етапах державна служба не 

являла собою спеціальну, відокремлену трудову діяльність і їй не були 

притаманні ознаки професійності. Посади державної служби на різних етапах 
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відрізнялись рівнем визначеності, заміщення, правонаступництва, порядком 

вступу тощо. Тому найбільш доцільним вважаємо розпочати аналіз 

ретроспективи правового регулювання кадрового забезпечення державної 

служби України із дорадянського та радянського періоду. Українська 

Народна Республіка та Українська Держава є першими за багато століть 

історичними прецедентами створення українським народом власної 

політико-територіальної одиниці. У свою чергу, дослідження державної 

служби Української Соціалістичної Радянської Республіки (Української 

Радянської Соціалістичної Республіки) дозволить проаналізувати ту 

нормативно-правову спадщину, яку отримала незалежна Українта наслідки 

регламентації якої все ще притаманні регулюванню численних суспільних 

відносин в нашій державі і на сьогодні. І хоча в даній державі державний 

апарат був складовою партійного керівництва, а державна служба як вид 

трудової діяльності не була визнана, втім державна служба існувала, мала 

правову основу функціонування та досліджувалась на науковому рівні. Як 

відзначає А.Б. Грищук, особливості державної служби в цей період полягали 

в наступному: 1) підпорядкуванні державних службовців у більшій мірі  

своєму керівникові, ніж загальному громадському інтересові та державі; 

2) усіченій структурі, так як із загальноприйнятої структури державної 

служби «держава – державний орган – службовець» було виключено елемент 

«державний орган», внаслідок чого службовець по суті отримував завдання 

від держави [78, с. 7]. Незважаючи на це, даний період створив передумови 

для становлення сучасної української державної служби, а також вплинув на 

формування суспільного відношення до державної служби, державних 

службовців, на бажання громадян до вступу на неї. 

Розпочнемо аналіз із моменту падіння царського режиму внаслідок 

Російської революції 1917 року. Дана звістка досягла Києва 13 березня 1917 

року та ознаменувала створення 17 березня цього ж року Центральної Ради, а 

також проголошення 07 листопада 1917 року Української Народної 

Республіки. Характеризуючи державну службу даної держави, а також 
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правове регулювання її кадрового забезпечення, варто відзначити, що 

Центральною Радою не було прийнято жодного нормативно-правового 

документа, який унормував би статус державної служби та державно-

службових відносин в Україні у цей період. Окрім того, вітчизняні 

дослідники вказують на наявність суттєвих проблем із кадровим 

забезпеченням державної служби. Так, авторами історіографії «Нариси 

історії державної служби в Україні» на прикладі Департаменту митних зборів 

відзначається, що даний орган був укомплектований менш ніж на 30%, 

оскільки згідно із «списком співробітників Департаменту митних зборів 

Міністерства фінансів» в ньому працювало лише 28 осіб [74, с. 178]. При 

цьому відзначається, що подібний стан речей був характерний практично для 

усіх урядових підрозділів, а приклад Департаменту митних зборів є не 

найгіршим у даному аспекті. Загалом, відсутність навіть спроби 

реформування нормативно-правового регулювання кадрового забезпечення 

важливого державного інституту свідчить про те, що державна служба на той 

момент не була пріоритетним напрямом для втілення змін та про 

неготовність керівництва Української Народної Республіки вирішувати 

подібні задачі.  

Рівень професійності та компетентності державних службовців того 

періоду всебічно описав С.П. Шелухін, який згадував наступне: «З 1917 року 

ми мали дуже багато «міністерських кабінетів», а в них повно «міністрів», які 

лише самі себе вважали справжніми міністрами, бо за таких їх ніхто з людей 

серйозних не вважав. Майже ніхто з них не мав для міністерської роботи ні 

знання, ні якоїсь підготовки, бо досить було зарозумілости, амбітности й 

приналежности до партії. На лихо України все треба було заводити наново, 

все вимагало конструктивности й організаторського уміння. Ділового 

апарату в цих міністрів ще не було, а підібрати потрібних робітників та 

організувати його майже ніхто з цих міністрів не вмів, бо шукав лише 

однопартійців і сам не мав поняття ні про апарат, ні про його функції. 

Єдиним службовим цензом на посаду міністра вважалася приналежність до 
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партії, переважно до соціалістичної» [79, с. 57-58]. Тобто кадрове 

забезпечення державної служби того періоду відзначалось високим рівнем 

непрофесіоналізму та некомпетентності. Особи, що займали посади 

державної служби, фактично займались вирішенням питань особистих 

амбіцій, в той час як питання функцій держави та державотворення були 

другорядними.  Як вказує В.В. Скальський, міністерства навіть звертались до 

своїх співробітників через газети, оскільки їх місцеперебування було 

невідомим [80, с. 24]. Звісно, що такий стан справ у державному апараті не 

сприяв підвищенню авторитету державної служби та її поповненню 

висококваліфікованими кадрами. Тому зробимо висновок, що рівень 

професійності працівників державної служби часів Української Народної 

Республіки був низьким, а її кадрове забезпечення фактично не 

здійснювалось або мало хаотичний та безсистемний характер. Це 

підтверджується, зокрема, у працях численних авторів та в історичних 

документах. Згідно з Державним архівом Київської області у Липовецькому 

повіті виконувач обов’язків повітового комісара Т.К. Коцюбинський 

звільнився перед 19 квітня 1918 року, а на його місце нікого не було 

призначено, а також залишалася вакантною і посада помічника комісара [80, 

с. 24]. У той же час, у Сквирському повіті протягом березня-квітня 1918 року 

на посаді повітового комісара змінилося чотири особи [81, с. 75]. Тому на 

підставі наведених даних можна зробити висновок, що правове регулювання 

кадрового забезпечення державної служби у той час було фактично 

відсутнім, а сам процес працевлаштування державних службовців 

характеризувався наступними ознаками: 1) непрофесійністю державної 

служби; 2) некомпетентністю державних службовців; 3) відсутністю вимог 

щодо освіти, підготовки чи досвіду роботи; 4) партійним принципом добору 

на посади державної служби; 5) нестачею кваліфікованих кадрів; 

6) безсистемним та хаотичним характером кадрової політики або ж її повною 

відсутністю в окремо взятому державному органі. 
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29 квітня 1918 року внаслідок державного перевороту було 

проголошено Українську Державу, яка змінила Українську Народну 

Республіку. Із позицій державної служби та її кадрового забезпечення даний 

період є маловивченим, проте із точки зору загального внеску у розвиток 

досліджуваного інституту на даному етапі було здійснено значно більше. 

Так, за різними оцінками у період існування Української Держави було 

прийнято близько 400 нормативно-правових актів для врегулювання нових 

суспільних відносин, у тому числі визначено реєстр державних посад, зв’язок 

службовця з державою, порядок призначення та звільнення, започаткування 

та ведення службово-посадових реєстрів, а також створено спеціальний 

орган, відповідальний за організацію та супровід державної служби в 

Українській Державі [82, с. 104-105]. Окрім того, було звільнено міністрів та 

їх заступників, а Гетьман, Голова Ради Міністрів та міністри намагалися 

залучати до державної служби професіоналів та спеціалістів із значним 

життєвим та управлінським досвідом, причому, як відзначається в науковій 

літературі, їм це вдавалось [82, с. 104-105]. Тобто однією із специфічних 

особливостей даного періоду є зміна принципів кадрового забезпечення 

державної служби. Вже в той час вступ на державну службу здійснювався на 

засадах компетентності, що позитивним чином вплинуло на подальший 

розвиток інституту. Це підтверджується і в працях інших вчених. Так, 

І.Д. Нагаєвський відзначав, що гетьман П. Скоропадський намагався ввести 

до міністерств справжніх фахівців, українських патріотів, представників 

національних меншин, а головним критерієм добору урядовців були їх 

професіоналізм і готовність служити Україні [83, с. 134]. Тому на підставі 

зазначеного зробимо висновок, що кадрове забезпечення державної служби в 

добу Української Держави полягало в залученні високопрофесійних, 

патріотично налаштованих фахівців, які володіли знаннями та  досвідом у 

певних сферах та були готові до виконання  покладених на них обов’язків.  

Для реалізації цих принципів існувала необхідність зміни критеріїв 

добору державних службовців, що і було реалізовано в нормативно-
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правовому порядку. 24 липня 1918 року прийнято Закон «Про порядок 

призначення осіб на урядову службу», який врегульовував питання 

призначення на посаду державної служби. Серед основних положень даного 

нормативно-правового акта у сфері кадрового забезпечення державної 

служби варто виділити наступні: 1) кандидатів на державні посади І та II 

класу призначав виключно Гетьман; 2) на посади ІІІ класу кандидати на 

державну службу призначались згідно з наказом, підписаним Гетьманом та 

відповідним міністром, скріпленим підписом Державного секретаря; 3) 

посади IV класу обіймали згідно з наказом Гетьмана, скріпленим підписом 

відповідного міністра; 4) кандидатури на державні посади III та IV класів в 

обов’язковому порядку мали пройти атестацію та узгодження; 5) державні 

службовці V класу (віце-директори департаментів, головних управлінь, 

урядовці з особливих доручень, головні бухгалтери, старші фахівці) 

призначалися згідно з наказом відповідного міністра після затвердження 

Гетьманом поданих списків кандидатур із службовими характеристиками та 

рекомендаціями; 6) державні службовці VI класу (начальники відділів, 

урядовці з особливих доручень, фахівці, старші бухгалтери) призначались 

міністром без погодження з вищими інстанціями; 7) прийняття державних 

службовців на посади VII класу й нижче регламентувалися порядком, 

установленим у кожному окремому відомстві особисто міністром; 8) накази 

про призначення осіб І-VІІ і нижчих класів публікувалися Державною 

канцелярією у «Державному віснику»; 9) на посадовців І-ІІ класу 

відповідний департамент Державної канцелярії вів службові списки 

(формуляри); 10) відомості щодо призначення працівників губернської та 

повітової номенклатури оголошувалися в місцевій пресі [82, с. 106; 74, с. 

194]. Наведене вище дає підстави зробити висновок про існування за часів 

Української Держави законодавчо регламентованих процедур кадрового 

забезпечення державної служби. Посади державної служби отримали чіткий 

розподіл за рангами, згідно з якими здійснювався вступ та здійснення 

службової кар’єри. Загалом, така модель має декілька спільних рис із 
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сучасною концепцією. До таких у першу чергу варто віднести: 1) розподіл 

державних службовців за класами (рангами); 2) специфічний характер вимог 

та порядку прийняття на державну службу службовців першого та другого 

рангів; 3) гласність процесу кадрового забезпечення державної служби. 

Серед недоліків кадрового забезпечення того періоду варто віднести 

відсутність необхідної кількості компетентних та кваліфікованих кадрів. У 

зв’язку із цим у науковій літературі відзначається вимушений характер 

перебування на посадах працівників колишніх російських установ, 

направлених в Україну під час війни, а також здійснення ними професійної 

діяльності на підставі законодавства Російської імперії. Тому, хоча кадрове 

забезпечення здійснювалось шляхом залучення нових адміністраторів, 

значною мірою його становили досвідчені управлінці старої формації, 

озлоблені попередніми подіями. В результаті реформ та законодавчої зміни 

підходів до залучення державних службовців нового покоління функції 

держави як і раніше здійснювались по-старому, оскільки на державну службу 

були прийняті численні кадри, скривджені революцією, які сприймали свої 

обов’язки як можливість поквитатись із своїми кривдниками [74, с. 190; 84, 

с. 42]. Дані заходи були вимушеними та породженими кадровим дефіцитом й 

нерозвиненістю на той момент власної законодавчої бази. Проте даний 

фактор значно ускладнював розвиток вітчизняного законодавства та 

правового регулювання вітчизняних інститутів. Такі негативні моменти 

зашкодили формуванню Гетьманату як правової та національної держави. 

Отже, зробимо висновок про те, що правове регулювання кадрового 

забезпечення державної служби у період Української Держави 

характеризується наступними особливостями: 1) розробкою на даному 

історичному етапі нормативно-правових засад функціонування 

досліджуваного інституту; 2) регламентацією розподілу посад на класи; 

3) врегулюванням питання вимог до кандидатів на посади державної служби; 

4) гласністю кадрового забезпечення державної служби; 

5) професіоналізацією державної служби. 
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Період Директорії УНР є недовготривалим, але у контексті загальної 

еволюції досліджуваного інституту відзначимо прийняття у січні 1919 року 

Закону «Про службу в державних установ урядовців чужоземних підданців», 

що було абсолютною новацією того часу [82, с. 107]. Даний момент був 

важливим у контексті післявоєнної відбудови держави. Кадровий дефіцит 

державної служби ускладнювався значними втратами під час війни, тому 

такий крок у тих умовах був логічним й виправданим. Наступний історичний 

етап розвитку України пов’язується із її перебуванням у складі іншої 

держави.  

Утворення Української Соціалістичної Радянської Республіки спочатку 

ніяким чином не відобразилось на регулюванні кадрового забезпечення 

державної служби. У якості головної принципової відмінності із попередніми 

етапами була зміна вимог до професійних управлінців. Так, від таких осіб 

вимагалось: 1) обов’язкове володіння теоретичними знаннями та 

практичними навичками; 2) безумовне дотримання директив вищих 

державно-партійних органів. Як відмічається у науковій літературі, найкраще 

останньому положенню відповідали демобілізовані фронтовики. Причому 

даний принцип притаманний післявоєнному періоду після завершення обох 

світових війн. Саме тому фактично як після 1918, так і після 1945 року на 

фронтовиків була зроблена основна ставка щодо поповнення кадрового 

резерву в органах різного рівня. Окрім того, нестача кваліфікованих кадрів 

відобразилась на питанні професійної підготовки чиновників і 

парпрацівників, оскільки освітній рівень далеко не всіх демобілізованих 

фронтовиків відповідав високому статусу державної служби. Наявність такої 

проблеми актуалізувала необхідність врегулювання питання професійної 

підготовки державних службовців. Для заповнення кадрових втрат 02 серпня 

1946 року ЦК ВКП(б) ухвалив постанову «Про підготовку і перепідготовку 

керівних партійних і радянських працівників», згідно з якою впродовж 3-4 

років ставилося завдання створити мережу партшкіл і курсів, що і було 

реалізовано та значним чином розширено згодом [74, с. 439]. Такі рішення 
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суттєвим чином відобразились на якості новосформованої державної служби 

– вона почала ґрунтуватись на принципах командування та імперативності, 

суворої дисципліни, а також безумовного виконання наказів. Оскільки такі 

начала цілком відповідали сутності тоталітаризму й централізованому 

управлінню державою, дана модель залишилась основною для державної 

служби на наступні кілька десятиліть і була суттєво розвинутою. 

Отже, правове регулювання кадрового забезпечення державної служби 

в Українській Радянській Соціалістичній Республіці суттєво відрізнялось від 

попередніх історичних етапів, що було зумовлено специфікою державної 

служби в державі у цілому. Характеризуючи модель державної служби, яка 

була встановлена із приходом радянської влади, звернемось до тверджень 

І.М. Пахомова. Науковець відзначає, що усі суспільно-політичні, правові та 

економічні зміни в державі мали безпосередній вплив на усі галузі 

суспільного та державного життя. Оскільки у якості основного знаряддя 

будівництва комунізму був радянський державний апарат, правове 

регулювання державної служби здійснювалось в порядку, визначеному 

органами Комуністичної партії Радянського Союзу, а не на основі норм 

законодавства. Саме тому напрямки діяльності державних службовців, їх 

права та обов’язки визначались в програмі діяльності Комуністичної партії 

Радянського Союзу, а не у спеціальному законодавстві про державну службу 

[85, с. 45]. Тобто питання, пов’язані із державної службою, вирішувались не 

згідно з нормами закону, а на партійних з’їздах, конференціях, пленумах 

Центрального комітету Комуністичної партії. У зв’язку з цим не можна 

ототожнювати державну службу цього періоду і сучасну модель, як і порядок 

залучення до неї, так як відмінності у комплектації та регулюванні її 

діяльності були значними. 

З усього вищенаведеного можна зробити висновок, що, оскільки в 

період радянської доби був відсутній спеціальний закон про державну 

службу, то особи, які здійснювали таку діяльність, не мали спеціального 

статусу у порівнянні з робітниками, а тому немає підстав стверджувати про 
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наявність кадрового забезпечення державної служби в ті часи. Проте аналіз 

окремих нормативно-правових актів, які приймались протягом усього 

періоду існування Союзу Радянських Соціалістичних Республік, свідчить про 

протилежне. Так, у різний період було прийнято такі акти: постанову 

Політбюро ЦК КП(б)У «Про висунення українських кадрів» від 26.02.1935 

[86]; постанову Політбюро ЦК КП(б)У «Про забезпечення кадрами органів 

юстиції УРСР» від 6.09.1944 [87]; постанову Політбюро ЦК КП(б)У «Про 

стан роботи з керівними кадрами в органах юстиції УРСР» від 29.04.1947 

[88]; постанову Політбюро ЦК КП(б)У «Про недоліки роботи з кадрами у 

міністерствах та відомствах Української РСР» від 29.08.1951; постанову 

Секретаріату ЦК КПУ «Про покращення заочної освіти партійних 

радянських працівників УРСР» від 14.05.1954 [89]; постанову Ради Міністрів 

УРСР №1 «Про заходи по поліпшенню структури апарату міністерств і 

відомств УРСР, усуненню паралелізму в роботі окремих ланок управління та 

ліквідації надмірностей у штатах управлінського персоналу» від 03.01.1968 

[90, с. 615-617] тощо. Аналіз даних підзаконних нормативно-правових актів 

дозволяє зробити наступні висновки: по-перше, державна служба об’єктивно 

існувала як інститут, а державні службовці характеризувались ознаками 

відмінності від інших категорій працівників; по-друге, законодавець 

приділяв увагу кадровому забезпеченню соціальної служби, у тому числі й 

законодавчу; по-третє,  державні службовці приймались на роботу або за 

конкурсом, або за призначенням, мали відповідну освіту, їм присвоювались 

звання, а у процесі служби вони проходили атестацію та отримували 

підвищення. 

Авторський колектив підручника «Державна служба» виділив два 

різновиди умов зарахування до державної служби у радянський період: 

загальні та спеціальні. Загальні умови полягали в тому, щоб особа: 1) мала, 

як правило, радянське громадянство; 2) не перебувала в ув’язненні або не 

була позбавлена судом права займати ту чи іншу посаду в державному 

апараті; 3) відповідала певній посаді за своїми діловими і політичними 
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якостями. В свою чергу, спеціальними умовами були: 1) проходження 

спеціальних атестаційних комісій; 2) екзамени або іспити (для державних 

морських лоцманів та ін.); 3) конкурси (для викладацького складу вищих 

навчальних закладів); 4) наступне затвердження на посаді вищестоящою 

інстанцією (головного бухгалтера, директора школи та ін.); 5) наявність 

спеціальних знань, ступенів і дипломів (для викладачів вищої школи і 

працівників науково-дослідних установ); 6) наявність спеціальної освіти 

(наприклад, для осіб, які займають посади лікарів та ін.); 7) наявність певного 

стажу (наприклад, посаду начальника, а також головного спеціаліста 

Укррибфлотнагляду могла займати лише особа, яка мала диплом капітана 

далекого плавання і стаж плавання не менше як 10 років, з яких на посаді 

капітана морського судна – не менше як 5 років) та ін. [82, с. 110]. Це 

свідчить про те, що, хоча державна служба Української Радянської 

Соціалістичної Республіки мала незначну кількість спільних рис із сучасним 

розумінням даного інституту, порядок вступу до неї по багатьох параметрах 

відповідав сучасному правовому регулюванню. Так, аналізуючи загальні 

умови, можемо зазначити, що вимога радянського громадянства свідчить про 

існування принципу патріотизму. Тобто державний службовець був 

зобов’язаний бути відданим та служити радянському народу. Вимога 

відповідності посаді вказує на те, що вже на той момент державний 

службовець був зобов’язаний відповідати принципам компетентності та 

професіоналізму державної служби. Сюди ж варто віднести і вимогу щодо 

несудимості. Спеціальні ж вимоги стосуються готовності державних 

службовців виконувати поставлені їх посадовими обов’язками задачі. Окрім 

того, О.Ю. Дрозд слушно вказує на наявність чітких вимог щодо освіти та 

професійної підготовки осіб, які прагнуть вступити на службу чи 

перебувають на ній, а також під час процедури просування по службі [91, 

с. 83]. Тому є підстави зробити висновок про те, що, незважаючи на 

державно-правовий характер службових відносин і кардинально іншу 

відмінність правової природи інституту державної служби, правове 
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регулювання її кадрового забезпечення в Українській Радянській 

Соціалістичній Республіці вже було суттєво наближеним до його сучасного 

стану.  

Як можна зрозуміти із вже здійсненого у роботі аналізу, правову 

природу кадрового забезпечення державної служби в радянські часи 

становили підзаконні нормативно-правові акти. Окрім уже зазначених, у 

період із 1966 по квітень 1985 року було прийнято ще близько 40 постанов 

ЦК КПРС стосовно кадрової політики партії. При цьому кожна із них 

стосувалась необхідності висування на керівні посади найдостойніших та 

найздібніших працівників. Поряд з цим в основі підбору, розстановки й 

виховання кадрів перебувала їх здатність втілювати в життя «генеральну 

лінію партії», тобто волю вищого партійного керівництва. Так, у звітній 

доповіді Генерального секретаря ЦК КПРС Л.І. Брежнєва ХХІV з’їзду КПРС 

говорилося: «Нам потрібні люди, які суміщають високу політичну свідомість 

з доброю професійною підготовкою, що здатні зі знанням справи вирішувати 

питання економіки й культури, володіють сучасними методами управління» 

[74, с. 482]. Тому, незважаючи на постійні твердження про необхідність 

високих стандартів підготовки й виховання управлінських кадрів, 

вирішальну роль при призначеннях все ж відігравали анкетні дані 

претендента та готовність реалізовувати чергові установки партійних з’їздів.  

Таким чином, особливостями правового регулювання кадрового 

забезпечення державної служби у період Української Радянської 

Соціалістичної Республіки є: 1) спрямування на початкових етапах до 

залучення демобілізованих фронтовиків; 2) високий рівень вимог до 

дисципліни й додержання субординації; 3) приділення уваги професійній 

підготовці державних службовців у післявоєнний період; 4) законодавче 

встановлення чітких вимог до кандидата на державну службу, співставних із 

сучасними; 5) переважне регулювання підзаконними нормативно-правовими 

актами; 6) вимога суміщення професійної підготовки та вірності партійним 
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інтересам; 7) вирішальна роль при призначеннях належності до членів 

Комуністичної партії. 

Загалом, дослідження питання правового регулювання кадрового 

забезпечення державної служби до моменту здобуття Україною незалежності 

засвідчило, що даний інститут не був повноцінно сформованим, а його 

правове регулювання мало епізодичний характер, не формуючи при цьому 

повноцінний законодавчий масив. У дорадянські часи спроби об’єднати 

українські землі у складі єдиної держави були невдалими, у тому числі й 

через недосконалість управлінського апарату. Державні службовці тих часів 

відрізнялись некомпетентністю, а їх професійна діяльність фактично 

характеризувалась відсутністю правової регламентації. Значно покращилась 

ситуація після утворення Української Держави, проте кадрове забезпечення 

державної служби все ще не мало централізованого характеру. Незважаючи 

на прийняття низки спеціальних підзаконних нормативно-правових актів, 

відсутні підстави вважати інститут кадрового забезпечення державної 

служби сформованим. Характеризуючи державне управління радянських 

часів, ми звернули увагу на два етапи його кадрового забезпечення. На 

початковому етапі важливим було задоволення кількісних потреб, тому 

перевага віддавалась демобілізованим фронтовикам. Завдяки такому 

кадровому підбору державна служба характеризувалась строгою 

дисципліною, вертикальністю управління та беззаперечним виконанням усіх 

наказів. У процесі розвитку інституту відбулась нормативна регламентація 

вимог до кандидатів на державну службу. Проте ключовим критерієм все ще 

залишалась партійна приналежність. Все це не дає можливості стверджувати 

про повноцінний розвиток кадрового забезпечення державної служби 

України у цей період. Даний інститут об’єктивно існував до здобуття 

Україною незалежності, але регламентовані на той момент процедури не 

відповідали тим принципам, що є йому притаманними зараз. Тому, на нашу 

думку, доцільно при дослідженні ретроспективи правового регулювання 

кадрового забезпечення державної служби України звернути в першу чергу 
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увагу на період після 1991 року, адже попередній розвиток даного інституту 

лише незначним чином вплинув на його сучасний стан. 

Із набуттям самостійності в 1991 році Україна одержала в спадщину 

радянське законодавство, яке не відповідало ні вимогам часу, ні вимогам 

міжнародного права. Ще одна проблема полягала у тому, що переважна 

більшість державних службовців були вихідцями із радянської партійно-

номенклатурної системи. Тож процес втілення державної політики у сфері 

державної служби постійно стикався із застарілими поглядами на роль і 

місце державних службовців у вирішенні завдань держави. Відсутність 

компетентних кадрів загострила проблеми непрофесійності, популізму, 

поверховості й непослідовності в прийнятті рішень [74, с. 513]. Всі ці 

обставини створювали передумови для розвитку бюрократії, корупції, 

розширення сфери діяльності криміналітету. Затягування процесу підготовки 

та прийняття Конституції також негативно вплинуло на формування правової 

бази для діяльності державної служби. Така ситуація потребувала суттєвих 

змін у розумінні досліджуваного інституту та підходах до його 

врегулювання. 

 Саме тому на початкових етапах становлення вітчизняного 

законодавства з тематики, що досліджується, як відзначає О.А. Губська, було 

засноване на положеннях міжнародних договорів [92, с. 36-37]. В якості 

прикладу можна навести право кожного на рівний доступ до державної 

служби у своїй державі, яке було проголошено у Загальній декларації прав 

людини від 10.12.1948 [93]. Аналогічні норми встановлені і в Міжнародному 

пакті про громадянські і політичні права від 16.12.1966 [94]. Зокрема в 

даному нормативно-правовому акті встановлено, що кожний громадянин 

повинен мати без будь-якої дискримінації та необґрунтованих обмежень 

право та можливість брати участь у веденні державних справ як 

безпосередньо, так і через вільно обраних представників. Під час прийому на 

державну службу не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, 

кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного 
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та соціального походження, майнового стану, місця проживання або іншими 

ознаками, а також інших обставин для громадян, чия професійна підготовка 

відповідає вимогам щодо відповідності посади. Такі норми склали 

фундамент подальшого розвитку правового регулювання кадрового 

забезпечення державної служби України, оскільки знайшли своє 

відображення в численних вітчизняних нормативно-правових актах. 

Проблему кадрового забезпечення державної служби Україна почала 

вирішувати фактично із самого початку свого незалежного суверенного 

існування. Так, 04.03.1992 Указом Президента України № 126 створено 

Інститут державного управління і самоврядування при Кабінеті Міністрів 

України, утворено Українську (згодом – Національну) академію державного 

управління при Президентові України, яка готує кадри, забезпечує 

підвищення кваліфікації керівних працівників органів державної влади [95]. 

Тобто однією із першочергових проблем інституту державної служби було 

визначено питання розвитку системи підготовки, перепідготовки і 

підвищення кваліфікації державних службовців. Згідно з Указом було 

створено мережу навчальних закладів, що стало підґрунтям для розвитку 

кадрового забезпечення державної служби [95]. 

Менше ніж через рік Верховна Рада України прийняла Закон України 

«Про державну службу» від 16.12.1993 № 3723-ХІІ [96], який визначив 

подальше становлення державної служби і її кадрового потенціалу. Даним 

документом встановлено порядок прийняття на державну службу на 

конкурсній основі, правила публікації про вакансії посад державних 

службовців, а також яким чином могло відбуватись прийняття на державну 

службу (у тому числі інститути патронатної служби, стажування, 

випробування, кадрового резерву тощо). Загалом працевлаштування згідно із 

Законом та нормами підзаконних нормативно-правових актів, прийнятими на 

його виконання, здійснювалось наступними способами: 1) вступ на державну 

службу на конкурсній основі (стаття 15 Закону); 2) заміщення вакантної 

посади (постанова Кабінету Міністрів № 782 від 04.10.1995 [97]); 
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3) просування службовою кар’єрою (стаття 27 Закону). Учасниками 

процедури вступу на державну службу були особи, які претендують набути 

статус державного службовця, державні службовці, які претендують на іншу 

посаду в тому ж органі, де проводиться конкурс, чи в іншому органі 

державного управління, а також конкурсні комісії, керівники, кадрові 

служби. Зміст процедури становило послідовне здійснення наступних стадій: 

публікація оголошення у пресі чи її поширення іншим способом, прийом 

документів і їх попередній розгляд, проведення іспиту та відбір кандидатів. 

Конкурсна процедура була доволі тривалою у часі, проте однаковою для усіх 

кандидатів незалежно від наявності у них статусу державного службовця чи 

інших критеріїв [98, с. 327-328]. Роль Закону України «Про державну 

службу» в історії правового регулювання кадрового забезпечення державної 

служби України також полягає у тому, що, окрім безпосередньої 

регламентації даного процесу, нормативно-правова база досліджуваного 

інституту отримала удосконалення за рахунок прийняття численних 

розпоряджень Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, 

наказів центрального органу з питань державної служби. 

Подальший розвиток досліджуваного інституту пов’язується із 

затвердженням низки підзаконних нормативно-правових актів, які заклали 

концептуальну основу структурної і змістової розбудови інституту кадрового 

забезпечення державної служби України.  Серед них особливо виділимо 

Укази Президента України «Про заходи щодо вдосконалення роботи з 

кадрами в органах виконавчої влади, з керівниками підприємств, установ і 

організацій» від 19 травня 1995 року [99], «Про положення про Раду по 

роботі з кадрами» від 24 липня 1995 року [100], «Про систему підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців» від 08 

лютого 1997 року [101], а також постанови Кабінету Міністрів України «Про 

Положення про формування кадрового резерву для державної служби» від 19 

грудня 1994 року [102], «Про заходи щодо підвищення кваліфікації 

державних службовців органів державної влади» від 28 липня 1995 року 
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[103], «Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу на 

заміщення вакантних посад державних службовців» від 04 жовтня 1995 року 

[97], «Про центри підвищення кваліфікації державних службовців і 

керівників державних підприємств, установ й організацій» від 19 лютого 

1996 року [104], а також багато інших, прийняття яких забезпечило 

практичну реалізацію Закону України «Про державну службу» у сфері її 

кадрового забезпечення. Роль кожного із зазначених підзаконних 

нормативно-правових актів полягає у тому, що шляхом їх прийняття 

законодавець здійснив детальну регламентацію процедур, які входять до 

складу поняття «кадрове забезпечення». Це дає підстави зробити висновок 

про те, що станом на середину 90-х років минулого століття інститут 

кадрового забезпечення державної служби України вже було повністю 

сформовано, а його правове регулювання у повній мірі відповідало вимогам 

щодо реалізації сутності. 

Особливе місце серед документів цього періоду займає Указ 

Президента України від 10 листопада 1995 року № 1035/95, яким затверджені 

Програма кадрового забезпечення державної служби та Програма роботи з 

керівниками державних підприємств, установ і організацій [105]. Роль даного 

програмного документа полягає у тому, що ним фактично було визначено 

шляхи становлення та розвитку нової генерації державних службовців. Тобто 

відбулось поступове подолання негативних наслідків радянської системи 

державної служби, а її подальше кадрове забезпечення пов’язувалось із 

новим поколінням українських державних службовців, які відповідали 

вимогам часу та здійснювали свою діяльність згідно з принципами державної 

служби України.  

Також на досліджуваному етапі було прийнято Конституцію України 

[62], яка хоч безпосередньо і не встановила правил щодо здійснення 

кадрового забезпечення державної служби, проте окремі її норми прямо чи 

частково стосуються досліджуваної процедури. Так, стаття 23 Основного 

Закону гарантує громадянам право на вільний розвиток своєї особистості, у 
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тому числі можливість розвиватись на посадах державної служби, а також 

будувати свою кар’єру на засадах постійного вдосконалення умінь й навичок 

та поповнення знань. Фундаментальне значення з-поміж інших 

конституційних норм має стаття 38, згідно з якою громадяни користуються 

рівним правом доступу до державної служби, а також до служби в органах 

місцевого самоврядування. Дане правило і перебуває в основі всього 

інституту кадрового забезпечення державних службовців. Статтею 43 було 

регламентовано право кожного на вільний вибір праці, що також включає і 

право на вступ на посади державної служби у разі відповідності 

встановленим вимогам. Норми чинного Закону України «Про державну 

службу» розроблені у відповідності та на основі даних конституційних 

основоположних ідей, а отже, очевидним стає висновок про фундаментальну 

роль прийняття Основного Закону України для розвитку кадрового 

забезпечення державної служби в Україні. 

Саме тому вважаємо даний період першим етапом розвитку 

правового регулювання кадрового забезпечення державної служби 

України. Йому притаманні наступні ознаки: 1) побудована система 

кадрового забезпечення державної служби як єдиний інститут; 

2) сформовано спеціальне законодавство шляхом прийняття Закону України 

«Про державну службу» та низки підзаконних нормативно-правових актів; 

3) втілено норми міжнародного законодавства щодо вільного доступу до 

державної служби; 4) введено конкурсні процедури для працевлаштування 

більшості державних службовців; 5) сформовано систему підготовки кадрів 

для державної служби. 

Подальший розвиток правового регулювання кадрового забезпечення 

державної служби України пов’язується із деталізацією правовідносин у 

даній сфері. Для цього продовжується процес прийняття підзаконних 

нормативно-правових актів та розширення меж інституту. Так, із метою 

систематизації розвитку системи навчання та на виконання постанови 

Кабінету Міністрів України від 16 квітня 1998 року №499 [106] рішенням 
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Державної акредитаційної комісії від 09 червня 1998 року (протокол № 14) 

були створені експертна і фахова ради в галузі «Державне управління», а в 

регіонах України почали формуватись центри підвищення кваліфікації 

працівників державних органів та органів місцевого самоврядування, а також 

керівників державних підприємств, установ і організацій [92, с. 38]. Окрім 

професійного навчання, особлива увага була приділена законодавцем 

питанню конкурсної процедури та атестації державних службовців. Тому 

Концепція адміністративної реформи 1998 року [107], яка включала, у тому 

числі, і  реформування державної служби, передбачала встановлення єдиного 

порядку проведення конкурсу й стажування із складанням іспиту, систему 

атестації діяльності державних службовців, в основу якої покладено 

продуктивність, ефективність, якість і своєчасність роботи. Основні напрями 

Концепції втілювались в життя шляхом прийняття нових підзаконних 

нормативно-правових актів. Так, Указом Президента України «Про 

Комплексну програму підготовки державних службовців» від 09 листопада 

2000 року [108] визначено порядок та особливості професійної підготовки 

державних службовців, що включає здобуття вищої освіти за 

спеціальностями освітньої галузі «Державне управління», підвищення 

кваліфікації, навчання в аспірантурі та докторантурі тощо.  

Надалі інститут кадрового забезпечення державної служби України 

розвивався шляхом прийняття низки концепцій та програм, серед яких варто 

виділити Концепцію адаптації інституту державної служби в Україні до 

стандартів Європейського Союзу, схвалену Указом Президента України від 

05 березня 2004 року № 278 [109], Програму розвитку державної служби на 

2005-2010 роки, затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 08 

червня 2004 року № 746 [110], ключовою ідеєю яких визначено 

реформування державної служби з метою наближення до світових 

демократичних зразків, Указ Президента України «Про Концепцію розвитку 

законодавства про державну службу в Україні» № 140/2006 від 20.02.2006 

[111], яким було визначено напрями розвитку та вдосконалення 
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законодавства у сфері державної служби: реформування порядку прийняття 

на державну службу та просування державних службовців по службі, ротації 

відповідно до інтересів держави з урахуванням рівня кваліфікації, ділових та 

моральних якостей державних службовців, їх професійних досягнень, а 

також володіння практичними навичками, необхідними для роботи на певній 

посаді, Указ Президента України «Про заходи щодо реформування державної 

служби в Україні та забезпечення захисту конституційних прав державних 

службовців» № 900/2007 від 20.09.2007 [112], який зобов’язав Кабінет 

Міністрів України вдосконалити порядок проведення конкурсів на заміщення 

вакантних посад державних службовців, їх оцінювання під час добору 

претендентів на посаду, прийняття на державну службу і просування по ній 

та спеціальних вимог до цих процедур. Кожен із проаналізованих 

нормативно-правових актів встановив вектори розвитку досліджуваного 

інституту на найближчі роки. Проте зазначені документи, на жаль, 

характеризувалися переважно декларативним характером, оскільки вони не 

містили конкретних механізмів запровадження змін, а лише визначали 

загальні питання. 

Загалом до ознак другого етапу розвитку правового регулювання 

кадрового забезпечення служби України можна віднести наступні: 

1) значне переважання підзаконних нормативно-правових актів, які 

регламентували порядок вступу на державну службу; 2) декларативний 

характер норм концепцій та програм; 3) приділення суттєвої уваги навчанню 

державних службовців. 

Сучасний етап включає прийняття декількох редакцій Закону України 

«Про державну службу», чинною із яких є редакція Закону України «Про 

державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [59]. Зазначений нормативно-

правовий акт покликаний удосконалити правове регулювання державної 

служби і привести його у відповідність до європейських принципів. 

Відбулась суттєва зміна порядку проведення конкурсу та вимог до 
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претендентів на вступ. Ліквідовуються численні прогалини та недоліки, на 

які звертали увагу вітчизняні науковці на попередніх етапах.  

Подальший розвиток державної служби пов’язується із прийняттям 

Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки [113]. Однак варто 

зробити висновок про те, що основні засади правового регулювання 

кадрового забезпечення державної служби України були закладені на 

попередніх етапах, а на сьогодні відбувається лише модернізація даного 

інституту. Новітній етап варто пов’язати із удосконаленням й деталізацією 

правового регулювання вступу на державну службу та професійного 

розвитку державних службовців, а також адаптацією  державної служби до 

принципів європейського законодавства.  

Таким чином, до ознак третього етапу розвитку правового 

регулювання кадрового забезпечення державної служби України 

віднесемо такі: 1) спрямування на удосконалення існуючих процедур; 

2) встановлення напрямів розвитку правового регулювання кадрового 

забезпечення ще на найближчих три роки; 3) модернізація інституту 

відповідно до змін суспільного життя; 4) деталізація правового регулювання; 

5) адаптація правового регулювання кадрового забезпечення державної 

служби до принципів європейського законодавства. 

Підсумовуючи, зазначимо, що за роки існування державної служби 

незалежної суверенної України правове регулювання її кадрового 

забезпечення пройшло наступні етапи розвитку: 

1) правовстановлюючий етап (1991-1998 рр.), на якому система 

кадрового забезпечення державної служби була побудована як єдиний 

інститут, а спеціальне законодавство вперше сформоване; 

2) еволюційний етап (1998-2012 рр.). На даному етапі відбувається 

конкретизація створених раніше підінститутів, а також суттєва увага 

приділяється регулюванню питання підготовки кадрів для державної служби;  

3) сучасний етап (з 2012 року), впродовж якого триває реалізація 

Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки, прийнято сучасне 
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та значно досконаліше законодавство про державну службу, відбувається 

удосконалення існуючих процедур, деталізація правового регулювання, 

адаптація правового регулювання до принципів європейського 

законодавства. 

         Отже, у процесі дослідження ретроспективи правового регулювання 

кадрового забезпечення державної служби України нами встановлено, що 

даний інститут є порівняно молодим. Саме цим можна пояснити наявність 

тих проблем і недоліків, що існують на сьогодні.  

Державна служба як інститут зародилась на українських землях багато 

століть тому. Проте протягом тривалого періоду інститут її кадрового 

забезпечення не набував чітких рис та меж. Ще у минулому столітті даний 

процес здійснювався за рахунок обмеженого числа привілейованих осіб: 

фронтовиків, членів партії та ін. Правове регулювання було фактично 

відсутнім, а всі рішення приймались компетентними особами чи органами. 

Проголошення незалежності України зумовило необхідність розробки низки 

інститутів фактично з нуля, оскільки радянська система вже не відповідала 

вимогам сучасних суспільних відносин та нормам міжнародного права. Тому 

останні 26 років у питаннях кадрового забезпечення державної служби є 

періодом активних перетворень та постійного вдосконалення.  
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Висновки до Розділу 1 

1. Кадрове забезпечення державної служби України слід розуміти як 

комплексну та цілісну сукупність методів, способів, форм, заходів, засобів 

тощо, які обумовлюють правове регулювання трудових правовідносин за 

участі державних службовців, що пов’язані з виникненням, зміною та 

припиненням їх трудової діяльності в органах державної влади на 

відповідних посадах державної служби України, і характеризуються 

постійністю й безперервністю. 

2. Спеціальними ознаками кадрового забезпечення державної служби є 

наступні: 1) підвищені вимоги до претендентів у сфері кадрового 

забезпечення державної служби; 2) встановлення конкурсної процедури 

реалізації кадрового забезпечення у сфері державної служби; 3) участь 

представників громадянського суспільства у кадровому забезпеченні 

державної служби України;  

3. Правове регулювання кадрового забезпечення державної служби 

України характеризується такими особливостями:  

1) дуалізм законодавства, тобто застосування до трудових відносин 

кадрового забезпечення державної служби України приписів і законодавства 

про працю України, яке поширюється на всіх працівників, і законодавства у 

сфері діяльності державної служби України. Пріоритет за правилами 

вирішення правових колізій віддається нормами спеціальних нормативно-

правової актів, в той же час, загальні положення застосовуються субсидіарно, 

тобто коли спеціальні нормативні приписи не регулюють того або іншого 

питання; 

2)  значна кількість підзаконних нормативно-правових актів, які 

розвивають положення законів з питань кадрового забезпечення державної 

служби України, такий стан речей пояснюється тим, що відносини кадрового 

забезпечення державної служби України є надзвичайно широкими за обсягом 
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та включають до свого змісту велику кількість найрізноманітніших правових 

інститутів; 

3) розпорошеність нормативних приписів у численний законодавчих та 

підзаконних нормативно-правових актах, надзвичайно велика кількість 

нормативно-правових актів, які тією або іншою мірою стосуються відносин 

кадрового забезпечення державної служби України, має і негативний 

наслідок – розпорошеність правових приписів на різних рівнях нормативного 

регулювання, у підзаконних актах різноманітних органів державної влади 

України. В таких умовах мають місце протиріччя між нормативними актами 

одного ієрархічного рівня, їх невідповідність приписам законодавчих актів, 

застосування різноманітного понятійно-категоріального апарату тощо; 

4) новизна та новітність законодавства та його відповідність досвіду 

провідних демократичних держав. Сучасне законодавство у сфері кадрового 

забезпечення державної служби України є одним з найбільш прогресивних 

серед демократичних та правових держав світу, що пояснюється його 

новизною, урахуванням позитивного досвіду зарубіжних держав про 

розробці проектів нормативно-правових актів, вивченням вітчизняного 

історично-правового розвитку відповідних правових інститутів. 

4. Особливостями правового регулювання кадрового забезпечення 

державної служби у період Української Радянської Соціалістичної 

Республіки є: 1) спрямування на початкових етапах до залучення 

демобілізованих фронтовиків; 2) високий рівень вимог до дисципліни й 

додержання субординації; 3) приділення уваги до професійної підготовки 

державних службовців у післявоєнний період; 4) законодавче встановлення 

чітких вимог до кандидата на державну службу, співставних із сучасними; 5) 

переважне регулювання підзаконними нормативно-правовими актами; 6) 

вимога суміщення професійної підготовки та вірності партійним інтересам; 

7) вирішальна роль при призначеннях належності до членів Комуністичної 

партії. 
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5. За роки існування державної служби незалежної суверенної України, 

правове регулювання її кадрового забезпечення пройшло наступні етапи 

розвитку: 

1. Правовстановлюючий етап (1991-1998 рр.) - система кадрового 

забезпечення державної служби була побудована як єдиний інститут, а 

спеціальне законодавство є вперше сформованим; 

2. Еволюційний етап (1998-2012 рр.) – на даному етапі відбувається 

конкретизація створених на першому етапі підінститутів, а також суттєва 

увага приділяється регулюванню питання підготовки кадрів до державної 

служби;  

3. Сучасний етап (з 2012 року) – триває реалізація Стратегії державної 

кадрової політики на 2012-2020 роки, прийнято сучасне та значно 

досконаліше законодавство про державну службу, відбувається 

удосконалення існуючих процедур, деталізація правового регулювання, 

адаптація правового регулювання до принципів європейського 

законодавства. 
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РОЗДІЛ 2 

ФУНКЦІОНАЛЬНА ОСНОВА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

 

2.1 Система принципів правового регулювання кадрового 

забезпечення державної служби України 

 

Результат кадрового забезпечення державної служби України зазвичай 

залежить від дієвості взаємозв’язку інновацій реформ державної служби та 

сталих елементів його правового регулювання, особливе значення серед яких 

належить системі принципів. Тобто практична реалізація завдань 

досліджуваного інституту значною мірою пов’язана з функціональноїю 

основою його правового регулювання, у тому числі з керівними ідеями та 

законодавчо закріпленими засобами охорони прав громадян у процесі 

кадрового забезпечення державної служби України. Оскільки елементи 

функціональної основи правового регулювання кадрового забезпечення 

державної служби України перебувають на вкрай низькому рівні 

дослідницької уваги, це і зумовлює необхідність дослідження принципів 

правового регулювання кадрового забезпечення державної служби України. 

Незважаючи на детально опрацьований категоріальний апарат та 

аспекти роботи кадрових служб державного сектору України в науковій 

літературі, питання, які є темою даного дослідження, не систематизовані у 

правовій доктрині та зустрічаються виключно як допоміжні при висвітленні 

основних тем наукових розробок, а тому виділення таких складових частин 

загальної проблеми є актуальним завданням поточного часу. Так, принципи є 

центральними поняттями та основоположними ідеями, які вказують на те, що 

системи будь-яких знань, котрі мають властивість вищої імперативності і 

субординують таке знання, сприяють адаптації правової системи до змін у 

суспільному житті та до потреб людини і суспільства. Рівень їх 

розробленості безпосередньо впливає на стабільність та ефективність окремо 
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визначеного інституту та на спрямування розвитку і функціонування усієї 

правової системи. Принципи правового регулювання кадрового забезпечення 

державної служби України не є винятком, оскільки вони мають  

фундаментальне значення для процесу правового регулювання 

досліджуваного інституту, виступають керівними ідеями законодавця та 

з’єднувальною ланкою між основними закономірностями розвитку й 

функціонування суспільства та правовою системою. Оскільки дане питання 

на сьогодні є новим для вітчизняної наукової теорії, важливо заповнити дану 

теоретичну прогалину.  

У вітчизняній правовій науці питання принципів правового 

регулювання кадрового забезпечення державної служби України наразі не 

отримали належного рівня дослідницької уваги. Численні праці 

присвячувались спорідненим категоріям, таким як «принципи кадрового 

забезпечення державної служби України», «принципи державної кадрової 

політики України», «принципи кадрового забезпечення державного 

управління», проте досліджувані явища розглядались лише частково, як 

складові більш загальних понять. Серед дослідників даних питань передусім 

виділимо таких, як Ю.П. Битяк, Є. І. Бородіна, О.А. Воронько, 

I.E. Данильєва, Н.Б. Жук, М.І. Іншин, Т.Є. Кагановська, Ю.Ю. Кізілов, 

Ю.Ф. Кравченко, Ю.В. Ковбасюк, Ю.С. Мельник, Л.О. Остапенко, В.О. 

Соболєв та інші. Проте жоден із зазначених науковців не здійснив 

комплексного дослідження даних питань, що зумовлює необхідність аналізу 

принципів правового регулювання кадрового забезпечення державної служби 

України. 

З приводу принципів кадрового забезпечення державної служби 

Т.Є. Кагановська стверджує, що вони повинні бути віднесені до загальної 

категорії «принципи права» [58, с. 29-30]. Тобто принципи права складають 

як сукупність принципів, притаманних усім правовідносинам у державі, так і 

специфічні принципи, які залежать від специфіки відповідних суспільних 

відносин. Тому основоположні ідеї кадрового забезпечення також є 
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принципами права. Схожої позиції дотримується і О.В. Петришин, який під 

час обговорення проекту концепції реформування публічної адміністрації в 

Україні відзначив, що в основу будь-якого реформування мають бути 

покладені загальнодемократичні принципи верховенства права, законності, 

відкритості інформації про діяльність і рішення органів публічної влади, 

відповідальності влади за прийняті рішення тощо [114, с. 232]. Тому зробимо 

висновок про те, що в основі питання принципів правового регулювання 

кадрового забезпечення державної служби України перебувають загальні 

принципи державної служби. 

Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [59] 

як спеціальний юридичний акт, що визначає принципи та організаційні 

засади державної служби, не містить переліку принципів правового 

регулювання кадрового забезпечення державної служби України. Даний 

момент негативним чином впливає на стан їх наукової дослідженості, адже 

вчені переважно ігнорують аналіз функціональних елементів правового 

регулювання кадрового забезпечення державної служби України. 

Закріплення принципів кадрового забезпечення повинно здійснюватись саме 

за допомогою норм закону, адже виключно в законодавстві принципи 

набувають загальнообов’язкового та формально визначеного значення, а 

також забезпечуються державним примусом. Встановлення в законі 

принципів кадрового забезпечення дозволить визначити зміст, спрямованість 

та структуру цієї діяльності, а також права, свободи, обов’язки, законні 

інтереси суб’єктів даної діяльності. У розділі «Правові засади кадрового 

забезпечення державної служби» Програми кадрового забезпечення 

державної служби, затвердженої Указом Президента України від 10 

листопада 1995 року № 1035/95 [105] зазначено, що кадрове забезпечення 

державної служби здійснюється відповідно до основних принципів 

державної служби. Оскільки сили обов’язкового регулятора діяльності з 

кадрового забезпечення його принципи набувають у випадку їх закріплення в 

законі, а норми-принципи у даній сфері є відсутніми, для досліджуваної 
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підсистеми основоположні ідеї варто виділяти із аналізу змісту 

загальногалузевих норм. Поряд з цим окремі принципи, притаманні 

кадровому забезпеченню, все ж містяться у даному документі. Так, 

Програмою [105] в основу кадрового забезпечення мають бути покладені 

принципи демократичного добору, просування по службі за діловими 

якостями, постійного навчання державних службовців, заохочення їх до 

службової кар’єри, систематичного оновлення кадрів та здійснення контролю 

за їх діяльністю [105]. Кожен із зазначених принципів є важливим у контексті 

досліджуваного інституту, проте не в повній мірі погодимось із принципом 

систематичного оновлення кадрів. По-перше, його основоположна роль не 

підтверджена нормами права, оскільки у законодавстві про державну службу 

подібна вимога відсутня. По-друге, термін «систематичний» означає 

постійність та регулярність. Постійне оновлення кадрів є неможливим з 

огляду існування конкретних вимог до кандидатів на зайняття посади 

державної служби, а також є неприпустимим, так як суперечить принципу 

професіоналізму. Даний принцип заважатиме їх професійному росту та 

підвищенню компетентності. 

У науковій літературі існує практично однозначна точка зору, згідно з 

якою принципи не є результатом суб’єктивного розсуду законодавця, а 

об’єктивно властивою праву якістю [115, с. 222]. Тому наявність правового 

регулювання кадрового забезпечення державної служби України зумовлює 

існування принципів даного правового явища та актуалізує необхідність їх 

встановлення. Повертаючись до норм Закону України «Про державну 

службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [59], звернемо увагу на те, що статтею 4 

даного документа встановлено принципи державної служби, тобто ті керівні 

ідеї, які є властивими для правового регулювання усього інституту. Це дає 

підстави зробити висновок про те, що принципи державної служби водночас 

є і принципами правового регулювання кадрового забезпечення державної 

служби України як підінституту державної служби. Кожен з цих принципів у 

тій чи іншій мірі має вплив на правове регулювання інституту кадрового 
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забезпечення державної служби. Так, окремі принципи із зазначеного 

переліку є конституційними. Зокрема згідно із нормами статті 8 Конституції 

України у нашій державі визнається та діє принцип верховенства права. Тому 

відповідно до частини 2 статті 19 Основного Закону органи державної влади 

та їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень 

та у спосіб, передбачений Конституцією та законами України [62]. У зв’язку 

із цим відзначимо, що даний конституційний принцип покладено в основу 

функціонування усієї системи державної служби України та державної 

діяльності у цілому. Тому немає сумнівів у тому, що він притаманний й 

кадровому забезпеченню державної служби України. Проте аналіз інших 

принципів дозволяє зробити висновок про те, що усі зазначені норми-

принципи лише у певній мірі впливають на здійснення кадрового 

забезпечення, а їх безпосередній вплив здійснюється на суб’єктів кадрового 

забезпечення тільки у разі їх прийняття на державну службу. Так, принцип 

законності закріплює обов’язок державного службовця діяти виключно на 

підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачений чинним 

законодавством, принцип професіоналізму – вимогу професійного ставлення 

державного службовця до своїх професійних обов’язків, принцип 

патріотизму полягає у служінні державного службовця українському 

народові тощо [59]. Таким чином, дані принципи можуть бути характерними, 

зокрема, для діяльності компетентних осіб, які у межах своїх повноважень 

беруть участь у процесі кадрового забезпечення державної служби. Що 

стосується сфери правового регулювання кадрового забезпечення, то не 

викликає сумніву вагома роль конституційного принципу верховенства 

права, інші ж принципи державної служби лише у певній мірі виступають 

керівними ідеями досліджуваного інституту. 

Аналіз наукової літератури свідчить про те, що принципи державної 

служби розглядаються вітчизняними ученими схожим чином. Наприклад, 

I.Е. Данильєва до них відносить наступні: 1) верховенство права та 

законності; 2) пріоритет прав і свобод людини та громадянина; 3) гласність 
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та зовнішній контроль; 4) рівний доступ громадян до державної служби; 

5) єдність вимог, що ставляться до державної служби; 6) професіоналізм і 

компетентність, етичність; 7) обов’язковість рішень вищих посадових осіб і 

державних органів; 8) персональну відповідальність за невиконання або 

неналежне виконання посадових обов’язків і службової дисципліни; 

9) політичну нейтральність та стабільність; 10) соціальну захищеність 

державних службовців; 11) поєднання державних і регіональних інтересів 

[116, с. 7]. Незважаючи на фактичне дублювання в багатьох моментах норм 

статті 4 Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII 

[59], позиція вченої все ж характеризується окремими особливостями. Проте 

кожен із запропонованих дослідницею авторських принципів також 

стосується у першу чергу професійної діяльності державних службовців. 

Основна увага приділена закріпленню основ трудової дисципліни та 

соціальної захищеності державних службовців, а також захисту інтересів 

громадян у процесі звернення до органів державної влади. 

Таким чином, аналіз основних принципів державної служби засвідчив, 

що вони  більшою мірою відносяться до встановлення основ діяльності 

суб’єктів кадрового забезпечення, які виконують відповідні функції, 

перебуваючи на державній службі. Оскільки повноцінні концепції принципів 

правового регулювання кадрового забезпечення державної служби України 

наразі є відсутніми, розгляд досліджуваного питання варто здійснювати 

комплексно. Тому з огляду на пряму законодавчу вказівку щодо здійснення 

кадрового забезпечення державної служби відповідно до основних принципів 

державної служби [105] при формулюванні такої системи досліджена група 

основоположних ідей обов’язково повинна бути врахованою. Принципи 

правового регулювання кадрового забезпечення державної служби України 

не мають суперечити конституційним нормам-принципам, які закріплено в 

Конституції України, особливо в частині прав, свобод людини і громадянина. 

У зв’язку з цим погодимось із позицією Т.Є. Кагановської, яка пропонує 

розглядати принципи кадрового забезпечення державної служби на декількох 
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рівнях. Як зазначає вчена, при безпосередньому кадровому забезпеченні 

нормативне закріплення та рівень дії його принципів характеризуються як 

одиничне явище, яке походить від особливого – державної служби. Таким 

чином, перебуваючи на більш низькому рівні регулювання, кадрове 

забезпечення формує власні, спеціальні принципи, які є похідними від 

принципів вищого рівня, а до числа перших включаються принципи 

управлінської діяльності [58, с. 33-34]. У даному контексті ми поділяємо 

точку зору ученої щодо різнорівневого характеру принципів правового 

регулювання кадрового забезпечення державної служби України, оскільки, 

як нами встановлено у даній роботі, кадрове забезпечення державної служби 

здійснюється відповідно до основних принципів державної служби. Проте, 

враховуючи специфічний характер інституту кадрового забезпечення, їх 

недостатньо для повноцінного функціонування даного інституту, а також для 

визначення змісту, спрямованості та структури цієї діяльності,  прав, свобод, 

обов’язків і законних інтересів суб’єктів даної діяльності. 

Основоположна роль загальних принципів для інституту кадрового 

забезпечення державної служби підтверджується при аналізі концепцій 

принципів кадрової політики, наявних у правовій доктрині, так як в основі 

кожної з них перебувають окремі із вже проаналізованих нами загальних 

ідей.  

Одним із напрямів кадрового забезпечення державної служби є 

забезпечення органів державної влади висококваліфікованими, 

компетентними кадрами. Саме тому доцільно звернутися до аналізу 

принципів працевлаштування громадян. Л.О.  Остапенко відзначає, що 

реалізація прав громадян у сфері зайнятості здійснюється з урахуванням 

таких принципів: 1) пріоритетності забезпечення повної, продуктивної й 

вільно обраної зайнятості в процесі реалізації активної соціально-

економічної політики держави; 2) відповідальності держави за формування та 

реалізацію політики у сфері зайнятості населення; 3) забезпечення рівних 

можливостей населення в реалізації конституційного права на працю; 
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4) сприяння ефективному використанню трудового потенціалу та 

забезпечення соціального захисту населення від безробіття [117, с. 87]. Така 

концепція є вдалою, проте не в повній мірі відповідною сутності державної 

служби. Принципи відповідальності держави за формування та реалізацію 

політики у сфері зайнятості населення та сприяння ефективному 

використанню трудового потенціалу є принципами трудового права і не 

притаманні правовому регулюванню державної служби. Принцип 

пріоритетності забезпечення повної, продуктивної й вільно обраної 

зайнятості в процесі реалізації активної соціально-економічної політики 

держави пропонуємо дещо трансформувати відповідно до норм-принципів, 

закріплених у статті 4 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 

№ 889-VIII [59]. В основі кадрового забезпечення державної служби 

перебуває спрямування на залучення професійних, патріотичних та 

доброчесних кадрів, що і є пріоритетом державної політики.   

Ближчими до сутності досліджуваного поняття є принципи кадрової 

політики держави. Незважаючи на їх трудоправову природу, аналіз таких 

концепцій є необхідним в силу відсутності наукових досліджень з тематики 

даної роботи. Так, авторський колектив наукової доповіді «Державна кадрова 

політика в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку» серед  

принципів кадрової політики виділив наступні: 1) соціальну справедливість; 

2) комплексність та послідовність її проведення; 3) збалансованість 

суспільних інтересів та інтересів окремих суспільних груп; 

4) професіоналізм; 5) збалансованість представництва досвідчених та 

молодих працівників з урахуванням гендерної рівності; 6) відповідальність 

держави за створення передумов для реалізації життєво важливих інтересів 

людини; 7) реалізацію громадянами права на освіту і працю; 8) взаємоповагу 

у відносинах між особою та державою, працівником та роботодавцем; 

9) партнерство держави і недержавного сектора; 10) безперервність навчання 

[118, с. 7]. І хоча дана концепція стосується не державної служби, відзначимо 

схожість в багатьох моментах із принципами державної служби та 
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можливість застосування такої системи відносно кадрового забезпечення 

державної служби. Загалом лише окремі принципи є спірними у контексті 

теми нашого дослідження. Так, принцип збалансованості суспільних 

інтересів та інтересів окремих суспільних груп, а також принцип 

збалансованості представництва досвідчених та молодих працівників з 

урахуванням гендерної рівності є керівними ідеями трудового права, вони не 

притаманні інституту державної служби. В основі кадрового забезпечення 

досліджуваної категорії перебувають принципи професіоналізму та 

патріотизму. Тобто при працевлаштуванні та здійсненні професійної 

діяльності основним критерієм, що характеризує державних службовців, є 

рівень їх компетентності, професійності, а також готовність служіння 

українському народу. Інші критерії, окрім тих, які зазначені в Законі, не 

беруться до уваги. В основу кадрової політики держави загалом покладена 

необхідність максимального забезпечення населення робочими місцями. У 

зв’язку з цим принципова різниця між кадровим забезпеченням державної та 

приватної сфери полягає у тому, що в приватній сфері державою взято 

обов’язок створити рівноцінні умови для працевлаштування максимальної 

кількості громадян, а у державній – залучити до державної служби 

професійні, компетентні та патріотичні кадри. Ще один принцип – 

партнерства держави і недержавного сектору – у сфері кадрового 

забезпечення державної служби відсутній. Більше того, відтік кваліфікованих 

кадрів до приватної сфери є однією із нагальних поточних проблем 

вітчизняної державної служби. У цілому ж, підсумовуючи аналіз позиції 

авторського колективу наукової доповіді «Державна кадрова політика в 

Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку», відзначимо її вдалість та 

можливість застосування у сфері правового регулювання кадрового 

забезпечення державної служби України. 

Деякі науковці здійснили виділення принципів кадрового забезпечення 

окремих сфер державної служби чи близьких до державної служби 

інститутів. Так, М. Недвига, досліджуючи принципи кадрової політики 
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Державного агентства земельних ресурсів України в період його 

становлення, виділила їх наступний перелік: 1) принцип професійної 

компетентності; 2) принцип відповідальності;  3) принцип ефективності; 

4) принцип інноваційності; 5) принцип гуманізму, 5) принцип демократизму; 

6) принцип відкритості; 7) принцип соціальної справедливості; 8) принцип 

пріоритету права; 9) принцип культури управління; 10) принцип системності; 

11) принцип професійного розвитку [119, с. 192]. Проте обґрунтування 

приведеного переліку вченою не надається, а сама концепція є максимально 

загальною та розмитою. Даний перелік принципів можна застосувати у 

кадровому забезпечення будь-якої сфери суспільних відносин, а отже, він не 

відповідає параметрам інституту державної служби. 

Привертає увагу система принципів роботи з особовим складом органів 

внутрішніх справ, розроблена О.М. Бандуркою, який до неї відносить: 

1) підбір працівників для роботи в органах внутрішніх справ за моральними 

та діловими якостями; 2) вибір стилю роботи з кадрами з урахуванням 

конкретної ситуації; 3) дотримання соціальної справедливості у стосунках з 

підлеглими; 4) спадкоємність у роботі з кадрами, залучення молодих та 

досвідчених працівників; 5) формування резерву кадрів на висунення; 6)  

поєднання довіри та поваги до особового складу з принциповою имогливістю 

до них; 7) забезпечення правового та соціального захисту особового складу 

[120, с. 13]. Хоча дана позиція більшою мірою відображає методи роботи з 

персоналом та не відображає увесь комплекс основних напрямів кадрового 

забезпечення, окремі принципи є доцільними для виділення у контексті 

дослідження кадрового забезпечення державної служби. Наприклад, принцип 

підбору працівників для роботи в органах внутрішніх справ за моральними та 

діловими якостями у цілому відповідає принципам професійності, 

доброчесності а також готовності служіння українському народу, а принцип 

забезпечення правового та соціального захисту особового складу є тією 

основоположною ідеєю, яка спрямована на залучення до державної служби 

висококваліфікованих кадрів. 
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Якщо вести мову про інститут державної служби, то найвдалішою із 

змістової точки зору вважаємо позицію, висвітлену у праці Ю.С. Мельника, 

який досліджує кадрову політику в системі державного управління. З точки 

зору вченого, державна кадрова політика ґрунтується на таких загальних 

принципах: 1) законності; 2) дотримання права людини на вільний вибір 

професії та виду трудової діяльності; 3) запобігання дискримінації за 

етнічними, соціальними, політичними, гендерними та іншими ознаками; 

4) професіоналізму, доброчесності та етики поведінки; прозорості 

відкритості; 5) залучення всіх зацікавлених осіб до розробки та моніторингу 

реалізації кадрової політики; 6) обґрунтованості та стратегічності; 

7) раціональності у доборі та розстановці кадрів; 8) сприяння професійному 

та кар’єрному розвитку працівників, можливостям для всебічного, 

гармонійного розвитку та реалізації особистості тощо; 9) вільного доступу до 

державної служби [121, с. 219]. Дана концепція є комплексною, тому що 

містить як трудоправові принципи, так і принципи державної служби, 

проаналізовані нами в даному підрозділі. Погодившись із її змістом, 

звернемо увагу на структурні недоліки. Як влучно відзначає Ю.Ю. Кізілов, 

одним із ключових принципів питань вступу, проходження та припинення 

державної служби, регламентованим  Законом України «Про державну 

службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [59], є розмежування сфер застосування 

принципів та норм публічного і приватного права. Тобто державні 

службовці, виконуючи завдання і функції держави, мають особливий статус, 

забезпечують права та свободи громадян, захист публічного інтересу. А 

отже, існує необхідність розрізнення проходження державної служби та 

звичайної трудової діяльності [122, с. 138]. Ю.С. Мельник при формулюванні 

авторської позиції об’єднав в рамках однієї групи загальноправові принципи, 

трудоправові принципи, принципи державної служби, а також принципи 

кадрового забезпечення державної служби. У даному контексті більш 

доцільним, на наш погляд, є виділення у межах даного питання окремих 

самостійних груп.   
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Т.Є.  Кагановська запропонувала принципи кадрового забезпечення 

державного управління в Україні поділити на три філософські категорії: 

загальне, особливе та одиничне [58, с. 40-46]. Загальну групу, з точки зору 

вченої, становлять принципи соціального управління як родового поняття, 

яке охоплює будь-яку управлінську діяльність в суспільстві, зокрема 

принципи науковості, законності, гласності, гуманізму, розподілу влад, 

системності, плановості та конкретності. Тобто за своєю правовою природою 

вони є загальноправовими. Друга група являє собою категорією спеціальних 

або організаційно-технологічних принципів, які, в свою чергу, поділяються 

ще на дві підгрупи: принципи побудови системи управління та принципи 

здійснення процесу управління. Вони визначають побудову управлінської 

системи та організацію її діяльності, тому впливають на кадрове 

забезпечення опосередковано в частині того, що воно виступає саме 

елементом системи управління. Серед них виділяють як загальні принципи 

(об’єктивність, універсальність, правову упорядкованість державного 

управління, демократизм, законність, розподіл влад, делегування 

повноважень, соціальну спрямованість, принцип оптимізації управління, 

конкуренції, принцип комплексності, керованості, контрольованості, 

публічності [123, с. 31; 124, с. 193-197; 125, с. 17-22; 126, с. 27]), так і 

спеціальні (структурно-цільові, структурно-функціональні, структурно-

організаційні, структурно-процесуальні [124, с. 197-199; 123, с. 37-40; 125, с. 

22-25]). Таким чином, одиничними принципами є принципи кадрового 

забезпечення або роботи з персоналом. В основі даної групи, на думку 

дослідниці, лежать положення концепції К.Б. Левченко [127, с. 109], згідно з 

якою політика кадрового добору має ґрунтуватися на принципі системності й 

наукового забезпечення, а також концепції О.А. Воронько [128, с. 14], суть 

якої полягає у тому, що основними принципами добору, розстановки та 

виховання кадрів є демократична основа у роботі з кадрами, добір за 

діловими, політичними й морально-етичними якостями, постійна увага до 

розвитку кадрів, їхнього професійного навчання та перспективи, піклування 
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про функціонування ефективної системи резерву кадрів, спадкоємність у 

роботі – співпраця досвідчених і молодих перспективних працівників, оцінка 

їхньої діяльності за досягнутими результатами та методами роботи, постійна 

перевірка кадрів на практиці [58, с. 40-46]. Дана концепція є неоднозначною, 

оскільки містить низку як позитивних, так і негативних рис. До негативних 

віднесемо її складність та відсутність формулювання чіткого переліку 

принципів кадрового забезпечення державної служби. Обґрунтування складу 

кожної із категорій містить лише посилання на роботи інших вчених. З назви 

кожної із груп неможливо зрозуміти її структурний склад та спрямування. 

Позитивною рисою концепції, у першу чергу, є те, що вчена застосувала 

системний підхід та розкрила саме систему принципів кадрового 

забезпечення. В літературі з державного управління, частиною якого є 

кадрове забезпечення, мова йде про те, що принципи управління утворюють 

систему, в якій вони так чи інакше пов’язані та взаємообумовлені [125, с. 16]. 

Тобто ефективність принципів правового регулювання кадрового 

забезпечення державної служби України досягається у комплексному 

застосуванні усіх категорій. Кожен окремий принцип може мати вплив лише 

на той чи інший елемент кадрового забезпечення державної служби, проте 

його значення для усього інституту визначається виключно взаємодією із 

усіма іншими та їх спільним впливом на правове регулювання кадрового 

забезпечення державної служби України. 

Здійснене дослідження засвідчує, що принципи правового 

регулювання кадрового забезпечення державної служби України варто 

розподілити на такі групи: 

1. Загальні принципи. До даної категорії віднесемо конституційні 

принципи та трудоправові принципи, які в тій чи іншій мірі є 

основоположними ідеями правового регулювання кадрового забезпечення 

державної служби України. Вони безпосередньо не являють собою принципи 

досліджуваного інституту, оскільки впливають на його правове регулювання 

лише в певній частині, їх повноцінний вплив спрямований на масштабніші 
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інститути. До принципів даної групи належать наступні: 1) принцип 

верховенства права; 2) принцип демократичності; 3) принцип забезпечення 

рівного доступу до державної служби; 4) принцип відповідальності держави 

за створення умов для реалізації особою права на працю в державній службі 

України. 

2. Принципи державної служби. Їх виділення зумовлене зазначенням 

в Програмі кадрового забезпечення державної служби [105] того, що кадрове 

забезпечення державної служби здійснюється відповідно до основних 

принципів державної служби. Принципи державної служби за своєю 

сутністю є категорією, яка в меншій мірі впливає на саму процедуру, проте 

встановлює основи діяльності осіб, які згідно їх посадовими обов’язками 

здійснюють діяльність, пов’язану із кадровим забезпеченням державної 

служби. Тому принципами державної служби є ті, що закріплені у нормі 

статті 4 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII 

[59].  

3. Принципи кадрового забезпечення державної служби. Дана група 

є головною, оскільки це ті принципи, які перебувають в основі кожного із 

напрямків реалізації досліджуваної процедури, а саме: 1) принцип підбору 

працівників за професійними, патріотичними та доброчесними якостями; 

2) принцип визначеності вимог до кандидата на державну службу; 

3) принцип комплексності та послідовності проведення кадрового 

забезпечення державної служби; 4) принцип безперервності навчання; 

5) принцип раціональності у доборі та розстановці кадрів; 6) принцип 

сприяння професійному та кар’єрному розвитку працівників, можливостям 

для їх всебічного розвитку та реалізації особистості. 

Загальні принципи є фундаментальними і їх роль полягає у створенні 

передумов для здійснення правового регулювання кадрового забезпечення 

державної служби України. Принцип верховенства права – основоположний 

принцип будь-якої сфери суспільного життя в нашій державі, стосовно 

досліджуваного нами явища він полягає у гарантіях пріоритету прав і свобод 
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людини і громадянина відповідно до Конституції України у процесі 

кадрового забезпечення державної служби. Головна ідея зазначеного 

принципу – панування права українського народу, встановленого у нормах 

чинної Конституції України та інших актах законодавства. Право має бути 

втіленим на практиці в усіх інститутах прав і свобод людини та суспільного 

життя. Не є винятком й інститут кадрового забезпечення державної служби, 

оскільки принцип верховенства права при кадровому забезпеченні державної 

служби виступає його фундаментом, на якому побудовані більш специфічні й 

деталізовані правила й принципи. 

Якщо вести мову про принцип демократичності, то варто відзначити 

наступні аспекти. По-перше, демократичність кадрового забезпечення 

державної служби підтверджується його регламентацією згідно з чітко 

встановленими у законодавчому порядку правилами. По-друге, принцип 

демократичності притаманний кадровому забезпеченню державних 

службовців, оскільки критерії щодо кандидатів до вступу є 

загальновідомими. Тому кожна особа ще до початку здійснення відповідних 

процедур щодо зайняття вакантних посад може визначити свою відповідність 

чи невідповідність вимогам. По-третє, критерії до кандидатів на посаду 

державної служби є адекватними завданням, які вирішуються за її 

допомогою. По-четверте, для різних категорій посад встановлюються різні 

критерії показників, які беруться до уваги при визначенні відповідності 

компетентності кандидата тому чи іншому виду діяльності. 

Принцип забезпечення рівного доступу до державної служби має певні 

особливості у порівнянні із іншими видами професій, оскільки конкретні 

вимоги до кандидатів все ж встановлюються. Разом з тим, у випадку 

відповідності осіб вимогам норм статей 19 та 20 Закону України «Про 

державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [59], вони наділяються рівним 

доступом.  

Принцип відповідальності держави за створення умов для реалізації 

особою права на працю в державній службі України полягає у тому, що 
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держава шляхом здійснення кадрової політики державної служби у 

нормативному порядку створює можливості та необхідні умови для вступу 

особи на державну службу.  

Загалом, дослідження загальних принципів правового регулювання 

кадрового забезпечення державної служби України засвідчило, що дану 

групу складають конституційні та трудоправові принципи, які є 

фундаментальними щодо інших виділених нами груп. Аналіз концепцій 

принципів кадрового забезпечення, характерних для доктрини трудового 

права, дозволив зробити висновок про існування суттєвих відмінностей між 

інститутом державної служби та іншими інститутами трудових 

правовідносин. Саме тому застосування переважної більшості трудоправових 

принципів кадрового забезпечення до державних службовців є ускладненим. 

Правова природа досліджених принципів полягає у встановленні 

основоположних ідей правової, справедливої та демократичної процедури 

кадрового забезпечення державної служби, у якій кожен із кандидатів, що 

відповідає встановленим законом вимогам, має рівні можливості з іншими 

кандидатами.  

Отже, ознаками загальних принципів правового регулювання 

кадрового забезпечення державної служби України є: 1) конституційний та 

трудоправовий характер; 2) неможливість застосування переважної більшості 

трудоправових принципів кадрового забезпечення в силу специфіки 

державної служби; 3) спрямування на встановлення основ правової, 

справедливої та демократичної процедури кадрового забезпечення державної 

служби; 4) фундаментальний характер стосовно інших груп принципів 

правового регулювання кадрового забезпечення державної служби України. 

Група принципів державної служби вже була нами проаналізована у 

даній роботі та є досить спірною у контексті кадрового забезпечення 

державної служби України. Її основу складають норми-принципи, 

регламентовані статтею 4 Закону України «Про державну службу» від 

10.12.2015 № 889-VIII [59], а саме: 1) принцип законності; 2) принцип 
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професіоналізму; 3) принцип патріотизму; 4) принцип доброчесності; 

5) принцип ефективності; 6) принцип забезпечення рівного доступу до 

державної служби; 7) принцип політичної неупередженості; 8) принцип 

прозорості; 9) принцип стабільності. Специфіка кожного із зазначених 

принципів полягає у тому, що вони стосуються основ професійної діяльності 

державних службовців. Так, принцип законності виражається в обов’язку 

державного службовця діяти лише на підставі, в межах повноважень та у 

спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; принцип 

професіоналізму – у компетентному, об’єктивному і неупередженому 

виконанні ним посадових обов’язків, підвищенні рівня професійної 

компетентності та володінні державною мовою. Принцип патріотизму – це 

основоположна ідея, природа якої криється у відданості та вірному служінні 

українському народові; принцип доброчесності пов’язаний із спрямованістю 

дій державного службовця на захист публічних інтересів та відмовою від 

переважання приватного інтересу під час здійснення наданих йому 

повноважень тощо.  

Таким чином, на цих прикладах можна переконатись, що кожен із 

розглянутих принципів може бути фундаментальною ідеєю діяльності осіб, 

що здійснюють в межах своєї компетенції кадрове забезпечення державної 

служби, проте аж ніяк вони не являють собою принципи функціонування 

досліджуваного інституту. Виділення даної групи зумовлене нормою 

Програми кадрового забезпечення державної служби [105], згідно з якою 

кадрове забезпечення державної служби здійснюється відповідно до 

основних принципів державної служби, проте як нами встановлено, у даному 

контексті має місце підміна понять законодавцем, що негативним чином 

впливає на розвиток досліджуваного інституту. 

Отже, ознаками групи принципів державної служби правового 

регулювання кадрового забезпечення державної служби України є: 

1) встановлюються на основі статті 4 Закону України «Про державну 

службу»; 2) впливають на діяльність осіб, які здійснюють в межах своєї 
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компетенції кадрове забезпечення державної служби; 3) тлумачаться на 

законодавчому рівні як принципи кадрового забезпечення державної служби.  

Принципи кадрового забезпечення державної служби є категорією, 

сформованою нами у процесі аналізу вітчизняної правової доктрини. Дану 

групу складають принципи, які встановлюють основоположні засади самого 

процесу кадрового забезпечення із урахуванням особливостей інституту 

державної служби.  

Так, в основу принципу підбору працівників за професійними, 

патріотичними та доброчесними якостями покладені вимоги Закону України 

«Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [59], відповідно до яких 

здійснюється відбір кандидатів на державну службу. Такими вимогами, 

зокрема, є громадянство України, політична неупередженість, знання 

державної мови, освіта, вік, відсутність судимостей, стаж роботи тощо. 

Іншими словами, існують чіткі законодавчо встановлені критерії, згідно з 

якими аналізуються шанси кандидата на зайняття відповідної посади. 

Невідповідність кожній із визначених вимог спричиняє неможливість 

здійснення кандидатом покладених на нього у майбутньому посадових 

обов’язків. Професіоналізм передбачає наявність необхідних умінь і навичок 

для зайняття відповідної посади, свідоме ставлення до виконання посадових 

функцій. Компетентністю є обізнаність та досвідченість особи у вирішенні 

певних питань, її здатність постійно навчатись та розвиток відповідно до 

високих стандартів державної служби України. Патріотизм та доброчесність 

означають служіння народу України та переважання у професійній діяльності 

інтересів держави над власними. На відповідність у комплексі усім 

зазначеним елементам кандидатів на державну службу і спрямовується 

реалізація досліджуваної основоположної ідеї. 

Принцип визначеності вимог до кандидата на державну службу 

пов’язаний із попереднім проаналізованим нами принципом та полягає у 

нормативному закріпленні кожної із вимог. Тобто у процесі кадрового 

забезпечення державної служби у компетентних осіб є можливість 
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керуватись чіткими критеріями щодо доцільності обрання того чи іншого 

кандидата. Наявність таких вимог повністю виключає суб’єктивний фактор із 

процесу кадрового забезпечення, а невідповідність кандидата може бути 

встановленою ще до його участі у конкурсі на зайняття вакантної посади.  

Принцип комплексності та послідовності проведення кадрового 

забезпечення державної служби полягає в існуванні чітких процедур згідно з 

відповідними напрямками досліджуваного інституту. Тобто компетентні 

особи, здійснюючи професійну діяльність із кадрового забезпечення 

державної служби, діють не на власний розсуд, а відповідно до норм чинного 

законодавства та інструкцій. Наприклад, вступ на державну службу 

здійснюється шляхом призначення громадянина України на посаду 

державної служби за результатами конкурсу, а отже, принцип послідовності 

виражається у поступовому виконанні встановлених законом процедур для 

зайняття посади як кінцевого результату даного процесу. У свою чергу, 

комплексність передбачає виконання усієї сукупності вимог, ігнорування 

будь-якої із них виключає можливість працевлаштування. 

Принцип безперервності навчання є передумовою того, що кадрове 

забезпечення державної служби здійснюється не лише за рахунок залученням 

нових осіб, а й кар’єрного та професійного росту тих кадрів, що вже 

перебувають на державній службі. Даний принцип закріплено у статті 48 

Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [59] та 

полягає у тому, що для державних службовців створюються всі умови для 

підвищення рівня професійної компетентності шляхом постійного 

професійного навчання. При цьому даний процес має здійснюватись не як 

імперативна вимога держави, незважаючи на встановлені строки, а як свідомі 

дії працівника у власних інтересах, оскільки без підвищення кваліфікації 

неможливе кар’єрне просування. Роль держави у даному процесі пов’язана із  

сприянням такому бажанню державного службовця.   

Принцип раціональності у доборі та розстановці кадрів передбачає 

аналіз існуючого кадрового стану та визначення потреб у залученні нових 
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кадрів. Даний принцип означає, що кадрове забезпечення державної служби 

здійснюється згідно з існуючими даними та чіткими потребами. Так, 

забезпечення кадрами має бути кількісним та якісним, для чого варто 

прогнозувати та планувати потреби у такому забезпеченні. Використання 

кадрів повинно бути раціональним, тобто підбір та розстановка за таких умов 

має здійснюватись із урахуванням максимального використання сильних 

якостей кандидата. Окрім того, важливо забезпечувати кар’єрний ріст 

державних службовців відповідно до їх розвитку та підвищення компетенції. 

Останній виділений нами принцип – принцип сприяння професійному 

та кар’єрному розвитку працівників, можливостям для їх всебічного розвитку 

та реалізації особистості – полягає в існуванні основ кар’єрного просування 

державних службовців. Так, розділом V Закону України «Про державну 

службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [59] встановлено, що прийняття на 

державну службу, просування по службі державних службовців, вирішення 

інших питань, пов’язаних із службою, здійснюються з урахуванням категорій 

посад державної служби та рангів державних службовців як виду 

спеціальних звань, що їм присвоюються. Просування державного службовця 

по службі здійснюється з урахуванням професійної компетентності шляхом 

зайняття вищої посади за результатами конкурсу. Окрім того, можливими є 

переведення державних службовців на іншу посаду з урахуванням їх 

професійної підготовки та професійної компетентності, зміна умов праці, 

професійне навчання, яке вже аналізувалось нами в даній роботі.  

Отже, підсумовуючи дослідження принципів кадрового забезпечення 

державної служби, відзначимо, що ними є фундаментальні ідеї самого 

процесу кадрового забезпечення. Їх основна відмінність від групи загальних 

принципів полягає у тому, що розробка даної групи здійснена із урахуванням 

особливостей саме інституту державної служби. Іншими словами, дана група 

принципів не є характерною для правового регулювання кадрового 

забезпечення інших професій, а їх закріплення здійснюється в нормах 

чинного Закону України «Про державну службу». Також привертає увагу те, 
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що за допомогою розглянутих керівних ідей здійснено охоплення 

функціонування структурних елементів кадрового забезпеченням державної 

служби. 

Тому зробимо висновок про те, що ознаками групи принципів 

кадрового забезпечення державної служби є: 1) встановлення 

основоположних засад самого процесу кадрового забезпечення із 

урахуванням особливостей інституту державної служби; 2) охоплення ними 

діяльності із працевлаштування, професійної підготовки, навчання, 

прогнозування та інших процедур, що входять до складу кадрового 

забезпеченням державної служби; 3) характерність саме для інституту 

державної служби і неможливість застосування для кадрового забезпечення 

інших категорій працівників; 4) регламентація у змісті норм Закону України 

«Про державну службу». 

Таким чином, підсумовуючи дослідження принципів правового 

регулювання кадрового забезпечення державної служби України, зазначимо, 

що їх практичне значення полягає у визначенні порядку та властивостей 

процесу формування висококваліфікованого кадрового потенціалу для 

ефективного служіння народові, компетентного захисту прав, свобод та 

законних інтересів кожного громадянина, сумлінного, чесного і 

добросовісного виконання службових обов’язків у межах професійної 

компетенції. Варто розрізняти загальні принципи, принципи державної 

служби та принципи кадрового забезпечення державної служби. Хоча деякі із 

проаналізованих принципів близькі за змістом, проте вони не тотожні. Їх 

відрізняє різна сфера дії, складний системний характер. Виділені принципи 

пов’язані із різними галузями та інститутами державної служби, державного 

управління, трудового права тощо. Разом з тим, кожна із груп повинна 

розглядатись у комплексі із іншими, оскільки ефективність принципів 

правового регулювання кадрового забезпечення державної служби України 

досягається виключно шляхом взаємодії усіх його категорій. 
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Отже, на підставі здійсненого аналізу можна виділити наступні ознаки 

принципів правового регулювання кадрового забезпечення державної 

служби України: 

1) мають системний характер – елементами даного інституту є норми-

принципи різної сфери дії; 

2) характеризуються цілісним характером, оскільки ефективність 

принципів правового регулювання кадрового забезпечення державної служби 

України досягається у процесі комплексного застосування усіх його 

категорій; 

3) їм притаманний складний характер, так як правове регулювання 

кадрового забезпечення державної служби України нерозривно пов’язане  із 

галузями та інститутами державної служби, державного управління, 

трудового права тощо. 

Підсумовуючи здійснене дослідження, відзначимо низький рівень 

наукової уваги до питань системи принципів правового регулювання 

кадрового забезпечення державної служби України. Саме тому такі 

принципи на сьогодні є фактично не встановленими. Принципи кадрового 

забезпечення державної служби України у вітчизняній науці переважно 

трактуються довільно. Дослідники даного питання користуються або 

законодавчо закріпленими класифікаціями, або загальноправовими, які 

мають побічне відношення до досліджуваного інституту. Нами встановлено, 

що даний інститут характеризується комплексним характером та об’єднує 

основоположні ідеї Основного Закону, законодавства про працю та про 

державну службу. Під час здійснення аналізу розроблено комплексну та 

цілісну систему принципів, яка заповнила існуючу теоретичну прогалину. 
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2.2 Мета, завдання та функції правового регулювання кадрового 

забезпечення державної служби України 

 

Одними із важливих питань у досліджуваній тематиці є мета, завдання 

та функції правового регулювання кадрового забезпечення державної служби 

України як елементи функціональної основи правового регулювання 

кадрового забезпечення державної служби України.  

Усі зазначені складові взаємопов’язані між собою та тісно взаємодіють. 

Так, мета є характерною для правового регулювання усіх без винятку 

правових відносин, адже дана категорія позначає певне явище чи сукупність 

явищ, задля яких суб’єкт правовідносин вчиняє визначені дії. У прямій 

залежності від даної структурної одиниці функціональної основи правового 

регулювання кадрового забезпечення державної служби України 

перебувають завдання правового регулювання, адже вони встановлюються 

для досягнення мети. Завдання позначають сукупність дій, які обов’язково 

потрібно виконати або ж доцільно застосувати у кожному конкретному 

випадку. Поряд з цим функції правового регулювання кадрового 

забезпечення державної служби України визначаються на підставі мети та 

завдань правового регулювання.  

Дослідження мети, завдань та функцій правового регулювання 

кадрового забезпечення державної служби України обумовлено 

особливостями інституту державної служби, а також його реформуванням, 

що здійснюється в наш час. Одним із напрямів реформи державної служби є 

покращення системи роботи із кадрами та збагачення її потенціалу. Часи 

незалежності України характеризуються низькими результатами проведених 

реформ, а також незначним рівнем наукового інтересу до питань, пов’язаних 

із кадровим забезпеченням державної служби України. Саме тому за 

сучасних умов важливо заповнити теоретичні прогалин та науковим шляхом  

сприяти вирішенню законодавцем існуючих проблем правового регулювання 

даного інституту. Із урахуванням всього вищезазначеного можемо 
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стверджувати, що питання, пов’язані із правовим регулюванням кадрового 

забезпечення державної служби України, є актуальними для дослідження на 

сьогодні, а його мета, завдання та функції є одними із першочергових у 

даному переліку. 

На науковому рівні зазначені питання у певній мірі досліджували такі 

вчені, як-от: К.О. Ващенко, Н.Б. Жук, М.І. Іншин, Т.Є. Кагановська, 

Ю.Ю. Кізілов, Ю.В. Ковбасюк, Ю.С. Мельник, В. М. Олуйко, 

Л.О. Остапенко, В.О. Соболев, Ю.П. Сурмін, О.М. Шевчук та інші. Проте 

комплексних робіт на дану тематику на сьогодні існує небагато, при цьому 

переважну кількість позицій сформовано на основі норм чинного 

законодавства і не в повній мірі відповідають вимогам часу Саме тому 

питання мети, завдань та функцій правового регулювання кадрового 

забезпечення державної служби України є актуальним на сьогодні та 

доцільним для дослідження. 

Поняттям «мета» в енциклопедичній літературі трактується як «те, до 

чого хтось прагне, чого хоче досягти» [129, с. 661] або «способи інтеграції 

різнопланових дій у послідовність чи систему [130, с. 713]. Тому зробимо 

висновок, що із правової точки зору воно являє собою спрямування змісту 

правого регулювання на конкретні правові явища, наприклад кадрове 

забезпечення державної служби України. 

Визначення мети правового регулювання кадрового забезпечення 

державної служби України у нормах чинного законодавства відсутнє, 

вітчизняні науковці також не оперують таким поняттям. Тому її 

встановлення варто здійснювати із урахуванням близьких за змістом понять і 

явищ, одним із яких є термін «мета державної кадрової політики» 

Загальна мета державної кадрової політики сформульована в Стратегії 

державної кадрової політики на 2012-2020 роки. Вона розглядається як 

забезпечення всіх сфер життєдіяльності держави кваліфікованими кадрами, 

необхідними для реалізації національних інтересів у контексті розвитку 

України як демократичної, соціальної держави з розвинутою ринковою 
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економікою [113]. На науковому рівні даним визначенням оперують деякі 

дослідники зазначеного інституту, зокрема авторський колектив наукової 

доповіді «Державна кадрова політика в Україні: стан, проблеми та 

перспективи розвитку» та І.М. Мельник [118, с. 8; 131, с. 3]. Разом із тим у 

правовій доктрині присутні й інші точки зору. Наприклад, Н.Б. Жук та 

Ю.С. Мельник запропонували фактично ідентичні дефініції даного поняття. З 

точки зору першої дослідниці, головною  метою  державної  кадрової  

політики  є  прогнозування  та  програмування  кадрового  забезпечення,  

визначення  стратегічного бачення формування, професійного розвитку та 

раціонального  використання кадрів, усіх трудових ресурсів України [132]. 

Ю.С. Мельник стверджує, що державна кадрова політика призначена для 

прогнозування та програмування майбутнього, визначення стратегічного 

бачення формування, професійного розвитку та раціонального використання 

кадрів, усіх трудових ресурсів України, визначення цілей і пріоритетів 

кадрової діяльності [121, с. 219]. Оскільки зазначені позиції схожі, 

проаналізуємо їх зміст комплексно. Особливістю обох концепцій є те, що 

вони вдало доповнюють одна одну та повинні використовуватись у 

комплексі. Так, із законодавчої точки зору в основі концепції мети державної 

кадрової політики перебуває реалізація права громадян на працю, захист та 

забезпечення їх трудових прав й інтересів, працевлаштування, професійне 

навчання та розвиток тощо. Про це свідчить формулювання «забезпечення 

всіх сфер життєдіяльності держави кваліфікованими кадрами». Тобто, 

розробляючи кадрову політику, держава, з одного боку, бере на себе 

зобов’язання забезпечити інтереси громадян шляхом втілення в життя 

гарантії права на працю та її вільного обрання, а з іншого боку, задовольняє 

власні інтереси в частині сприяння функціонуванню соціально-економічних 

процесів. При цьому дана дефініція дозволяє зробити висновок про 

рівноправність громадян у даному процесі (формулювання «реалізація 

України як демократичної держави»), визнання людини найвищою цінністю 

у даному процесі (формулювання «реалізація України як соціальної 
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держави») а також розвиток вільного підприємництва (формулювання 

«реалізація України як держави із ринковою економікою»). 

У свою чергу, друга концепція розглядає спрямування кадрової 

політики на прогнозування та програмування майбутнього, визначення 

стратегічного бачення формування, професійного розвитку та раціонального 

використання кадрів. Така позиція також є правильною, адже у цілому 

кадрове забезпечення є інститутом, сутність якого полягає не лише у 

забезпеченні процесу працевлаштування, а й стратегічному плануванні та 

розвитку механізму формування нової генерації працівників. Тому обидві 

концепції неповні, оскільки не враховують усіх напрямків впливу державної 

кадрової політики на відповідні суспільні відносини. 

Таким чином, мету державної кадрової політики варто сформулювати 

як забезпечення всіх сфер життєдіяльності держави кваліфікованими 

кадрами, прогнозування  потреб кадрового  забезпечення та визначення 

стратегічного бачення формування, професійного розвитку і раціонального 

використання трудових ресурсів України. 

У науці основною метою кадрової політики в регіонах України 

вважають забезпечення органів державного управління високопрофесійними, 

ініціативними, патріотично налаштованими, моральними управлінськими 

спеціалістами, здатними взяти на себе відповідальність й успішно 

вирішувати назрілі загальнодержавні та регіональні проблеми і в такий 

спосіб організувати ефективне управління політичним, економічним і 

соціальним розвитком регіонів [133, с. 6]. Зміст даної позиції є доволі 

вдалим, оскільки його побудовано із урахуванням принципів державної 

служби, регламентованих статтею 4 Закону України «Про державну службу» 

від 10.12.2015 № 889-VIII [59]. Поряд з цим   приведену дефініцію можна 

охарактеризувати як вузькопрофільну та не в повній мірі орієнтовану на 

визначення досліджуваного поняття, проте використання її сильних сторін 

сприятиме його доцільному формулюванню. Окрім того, «мета правового 

регулювання кадрового забезпечення» та «мета правового регулювання 



 

 

110

кадрового забезпечення державної служби України» не є тотожними 

поняттями, а отже, важливо встановити мету правового регулювання як 

загальноправове явище. П.М. Рабінович описує її як передбачувані і бажані 

для правотворчого органу результати реалізації закону [134, с. 142].  

Таким чином, на підставі здійсненого аналізу сформулюємо мету 

правового регулювання кадрового забезпечення державної служби 

України. На наш погляд, під даним поняттям слід розуміти передбачувані 

і бажані результати правового впливу на інститут державної служби, які 

полягають у його забезпеченні професійними, патріотичними, доброчесними, 

ефективними, політично неупередженими кадрами та визначенні 

стратегічного бачення розвитку механізму формування нового покоління 

державних службовців. 

Завдання в енциклопедичній літературі трактують як наперед 

визначений, запланований для виконання обсяг роботи, справа тощо [129, 

с. 335]. Тобто завданнями правового регулювання кадрового забезпечення 

державної служби України є певна сукупність дій, які обов’язково мають 

бути виконані для досягнення встановленої мети. У зв’язку із цим 

дослідження у чинному законодавстві та правовій доктрині завдань 

правового регулювання кадрового забезпечення державної служби України є 

значним чином ускладненим, оскільки існуючі концепції  не відповідають 

або не в повній мірі відповідають сформульованій нами меті правового 

регулювання кадрового забезпечення державної служби України. 

У Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки [113] 

завдання правового регулювання кадрового забезпечення державної служби 

України сформульовані за наступними напрямками: 1) підготовка кадрів; 

2) підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів; 3) державне 

регулювання професійної діяльності; 4) соціальний захист працівників; 

5) забезпечення зайнятості населення; 6) модернізація кадрових служб. В 

силу своєї спрямованості на усі сфери життєдіяльності держави лише окремі 

із завдань можуть бути віднесені до предмета нашого дослідження. 
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Наприклад, підготовка та перепідготовка кадрів є завданнями, у тому числі, й 

кадрового забезпечення державної служби України, на відміну від 

державного регулювання професійної діяльності.  Завдання забезпечення 

зайнятості населення у контексті державної служби має особливий вияв, 

оскільки полягає у залученні професійних, патріотичних, доброчесних, 

ефективних, політично неупереджених кадрів до здійснення завдань та 

функцій держави. У свою чергу, кадрові служби у загальнотеоретичному 

розумінні не є притаманними інституту державної служби, проте для 

вирішення подібних питань в Україні функціонує центральний орган 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику 

у сфері державної служби – Національне агентство України з питань 

державної служби. Тому останнє завдання варто трансформувати із 

урахуванням даної особливості.  

Авторський колектив наукової доповіді «Державна кадрова політика в 

Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку» визначив наступні 

пріоритетні завдання формування і реалізації державної кадрової політики: 

1) підготовка і прийняття державної цільової програми на основі оновлених 

нормативно-правових актів про засади державної кадрової політики, зокрема 

Кодексу законів про працю України, прийняття Закону України «Про 

Національну систему кваліфікацій»; 2) розроблення механізмів залучення 

висококваліфікованих фахівців до сфери управлінської діяльності в державі, 

розроблення професійних стандартів, механізмів оцінки та підтвердження 

кваліфікацій і компетенцій, перепідготовки та навчання протягом життя; 

3) реформування системи органів у сфері підтвердження кваліфікацій; 

4) реформування системи фінансування управління освітою та наукою, 

Національної системи кваліфікацій; 5) відновлення технології ротації кадрів з 

урахуванням компетентностей відповідних команд, реальних ресурсів і 

доступних технологій їх реалізації; 6) формування дієвого резерву кадрів в 

усіх галузях виробництва і сферах соціально-економічної діяльності на 

засадах гарантій держави з цільової підготовки, перепідготовки, навчання і 
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атестації протягом життя; 7) посилення державної уваги до моральних 

якостей осіб, а також контролю за проявами корупції, вдосконалення 

процедур дисциплінарного провадження і розвиток системи апеляційних 

механізмів; 8) відновлення державного регулювання профорієнтаційної 

роботи серед молоді на засадах залучення новоутворених служб управління 

персоналом та інститутів, що мають державні повноваження, для організації 

роботи з кадрами, підвищення престижу робітничих професій; 9) державна 

підтримка цільових науково-практичних досліджень у сфері розвитку 

людського потенціалу держави; 10) запровадження державних механізмів 

стимулювання пріоритетних напрямів розвитку кадрового потенціалу через 

систему надання пільг і преференцій [118, с. 8]. Така концепція, на відміну 

від попередньої, не відповідає встановленій нами меті правового 

регулювання кадрового забезпечення державної служби України. По-перше, 

саме формулювання змісту окремих моментів не відповідає сутності поняття 

«завдання» і являє собою пропозиції щодо поліпшення державної кадрової 

політики. Для прикладу наведемо завдання «реформування системи органів у 

сфері підтвердження кваліфікацій» та «реформування системи фінансування 

управління освітою та наукою, Національної системи кваліфікацій». У 

контексті нашого дослідження «реформування» не може бути завданням  

правового регулювання кадрового забезпечення державної служби України, 

воно виступає в якості способу вирішення проблем правового регулювання 

інституту. По-друге, майже усі завдання мають загальний характер та не 

враховують особливостей досліджуваної категорії.  

Значно вдаліше формулює «завдання правового забезпечення кадрової 

політики України» В.М. Олуйко [135, c. 77-79] При цьому дослідник 

звертається саме до завдань у сфері державної служби. З точки зору 

дослідника, ними є: 1) забезпечення права вільного доступу громадян 

України до державної служби; 2) розробка процедур відбору претендентів і 

прийому кандидатів на державну службу шляхом конкурсів, стажування, 

створення правового підґрунтя функціональної діяльності управлінських 
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кадрів органів виконавчої влади; 3) правове регулювання службової кар’єри, 

просування по службі, удосконалення компетентнісного рівня державних 

службовців; 4) правове регулювання соціально-правових гарантій. Із кожним 

із виділених завдань погоджуємось у повній мірі, адже вони частково вже 

були розглянуті в даній роботі. Окрім того, більшість із них прямо 

передбачена сформульованою нами метою правового регулювання кадрового 

забезпечення державної служби України. При цьому відзначимо, що 

«розробка процедур відбору претендентів і прийому кандидатів на державну 

службу» не може бути завданням правового регулювання, у даному контексті 

доцільніше вживати терміни «регулювання» чи «регламентація» 

Таким чином, із урахуванням здійсненого аналізу чинного 

законодавства й правової доктрини та мети правового регулювання 

кадрового забезпечення державної служби України виділяємо наступні 

завдання правового регулювання кадрового забезпечення державної 

служби України: 

1) забезпечення залучення професійних, патріотичних, доброчесних, 

ефективних, політично неупереджених кадрів на вакантні посади державної 

служби; 

2) регулювання вступу на державну службу шляхом конкурсів, 

стажування, створення відповідного правового підґрунтя;  

3) правове регулювання проходження службової кар’єри, у тому числі 

просування по службі та підвищення рівня професійної компетентності 

державних службовців;  

4) правове регулювання соціально-правових гарантій та соціальний 

захист працівників;  

5) регламентація діяльності Національного агентства України з питань 

державної служби як центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері державної служби. 

Завдання забезпечення залучення професійних, патріотичних, 

доброчесних, ефективних, політично неупереджених кадрів на вакантні 
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посади державної служби полягає у створенні нормативних передумов 

відбору на державну службу, відповідно до яких претенденти повинні 

володіти чітко визначеним переліком умінь, навичок та компетенцій, що 

дозволять їм належним чином реалізовувати службові обов’язки. Так, у 

статті 19 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII 

[59] встановлено, які особи мають право на державну службу (повнолітні 

громадяни України, які вільно володіють державною мовою та яким 

присвоєно відповідний їх категорії ступінь вищої освіти), а які не можуть 

вступити до неї (неповнолітні, недієздатні або обмежено дієздатні особи, 

особи, що мають не погашену або не зняту судимість, громадянство іншої 

держави тощо). Статтею 20 Закону визначено вимоги до осіб, які 

претендують на вступ на державну службу у частині стажу роботи. Окрім 

того, забезпечення залучення професійних, патріотичних, доброчесних, 

ефективних, політично неупереджених кадрів на вакантні посади державної 

служби здійснюється шляхом встановлення вимоги політичної 

неупередженості, яка врегульовує питання членства державних службовців у 

політичних партіях (стаття 10 Закону України «Про державну службу»).  

Таким чином, кожен із зазначених інструментів спрямовується на 

виконання досліджуваного завдання, а його сутність полягає у нормативно-

правовому встановленні вимог, що висуваються до претендента на зайняття 

вакантної посади державної служби. Вирішення даного завдання є 

пріоритетним, оскільки залучення професійних, патріотичних, доброчесних, 

ефективних, політично неупереджених кадрів на вакантні посади державної 

служби – основний напрямок кадрового забезпечення діяльності органів 

державної влади. 

Завдання регулювання вступу на державну службу шляхом 

конкурсів та стажування отримало свій нормативний вияв схожим чином, 

оскільки регламентація даних інструментів також здійснюється у нормах 

Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [59]. Так, 

статтями 21 та 22 Закону закріплено порядок вступу на державну службу, 
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який полягає, передусім, в участі кандидата у конкурсі на зайняття вакантної 

посади державної служби. За результатами конкурсу приймається рішення 

щодо прийняття особи на посаду або ж призначення повторного конкурсу. У 

рішенні про призначення на посаду суб’єкт призначення також може 

встановити випробування з метою перевірки відповідності державного 

службовця займаній посаді із зазначенням його строку.  

Отже, шляхом вирішення даного завдання забезпечується прийняття на 

державну службу осіб, здатних на виконання покладених на них функцій, а 

також нівелюється можливість прийняття корупційних рішень або ж 

прийняття об’єктивно не найсильнішого кандидата на зайняття посади. У 

процесі кадрового забезпечення державної служби України дане завдання 

виконує ключову роль, адже подальший процес пов’язується із трудовою 

діяльністю обраного кандидата. Непрофесійний чи некомпетентний вибір 

свідчить про неефективність правового регулювання кадрового забезпечення, 

а також негативно впливає на вирішення завдань і функцій держави.   

Завдання правового регулювання проходження службової кар’єри 

пов’язане з регламентацією усіх питань, які стосуються кар’єрного зростання 

державних службовців. До таких питань варто, зокрема, віднести просування 

по службі та підвищення рівня професійної компетентності державних 

службовців. Вирішення даного аналізованого завдання здійснюється 

наступним чином: по-перше, згідно з частиною 1 статті 38 Закону України 

«Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [59] встановлено, що 

прийняття на державну службу, просування по службі державних 

службовців, вирішення інших питань, пов’язаних із службою, здійснюються 

з урахуванням категорій посад державної служби та рангів державних 

службовців як виду спеціальних звань, що їм присвоюються; по-друге, ранги 

присвоюються почергово з урахуванням результатів оцінювання його 

службової діяльності та кожних три роки (стаття 39 Закону); по-третє, 

державний службовець наділяється правом просування по службі, яке 

реалізовується з урахуванням професійної компетентності шляхом зайняття 
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вищої посади, проте виключно за результатами конкурсу на зайняття 

вакантної посади (стаття 40 Закону); по-четверте, для державних службовців 

створюються умови для підвищення рівня професійної компетентності 

шляхом професійного навчання, яке проводиться постійно (стаття 48 

Закону). Кожен із зазначених інструментів сприяє комплексному вирішенню 

досліджуваного завдання.  

Загалом, вирішення завдання правового регулювання проходження 

службової кар’єри дозволяє постійно підвищувати рівень кадрового складу 

державної служби, а також залучати на вакантні посади досвідчених 

компетентних працівників. Окрім того, можливість кар’єрного зростання 

стимулює самих працівників до розвитку та самовдосконалення. Таким 

чином,  правове регулювання проходження службової кар’єри як завдання 

правового регулювання кадрового забезпечення державної служби України 

дозволяє підвищити рівень персоналу, а також створює передумови для 

стимулювання ініціативності працівників. 

На відміну від попередніх проаналізованих нами завдань, завдання 

правового регулювання соціально-правових гарантій та соціального 

захисту працівників дає можливість досягнути мети правового регулювання 

кадрового забезпечення державної служби України лише опосередковано. 

Надання державним службовцям соціально-правових гарантій та їх 

соціальний захист має суттєвий вплив на зацікавленість кваліфікованих 

кадрів до вступу на державну службу. Окрім того, створення високих 

стандартів їх забезпечення попереджує відтік ефективних та професійних 

працівників у приватний сектор. Проте у даному випадку мова не йде про 

здійснення безпосереднього впливу на кадрове забезпечення державної 

служби шляхом вирішення зазначеного завдання. Завдання правового 

регулювання соціально-правових гарантій та соціального захисту 

працівників виконує особливу місію серед усього виділеного нами переліку. 

Його роль у більшій мірі полягає не в залученні до державної служби 

професійних, патріотичних, доброчесних, ефективних, політично 
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неупереджених кадрів, а у попередженні зміни ними сфери діяльності у 

зв’язку із недостатнім соціальним забезпеченням. У певній мірі воно може 

вплинути і на рішення вступу на державну службу, хоча на сьогодні рівень 

оплати праці та соціального захисту у приватній сфері є вищим. 

Таким чином, правове регулювання соціально-правових гарантій та 

соціального захисту працівників виступає особливим завданням, 

спрямування якого є суттєво відмінним від інших завдань. Його реалізація 

сприяє будівництву кар’єри у державній службі кваліфікованих та 

професійних кадрів, а також в умовах вагомої ролі тіньового ринку праці в 

нашій державі є однією з мотивацій для вступу на державну службу. Однак 

особливого впливу на кадрове забезпечення державної служби вирішення 

даного завдання не здійснює, а його дія на інститут актуалізується переважно 

при комплексному втіленні в життя мети правового регулювання кадрового 

забезпечення державної служби України. 

Вирішення останнього завдання спрямоване на регламентацію 

діяльності Національного агентства України з питань державної служби 

як центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері державної служби. Згідно з частиною 3 

статті 13 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII 

[59] даний орган у сфері кадрового забезпечення державної служби виконує, 

у тому числі, наступні функції: 1) забезпечує формування та реалізує 

державну політику у сфері державної служби; 2) розробляє проекти 

нормативно-правових актів з питань державної служби; 3) здійснює контроль 

за додержанням визначених умов реалізації громадянами права на державну 

службу; 4) забезпечує визначення потреб у професійному навчанні 

державних службовців відповідно до вимог професійних стандартів; 

5) організовує із залученням навчальних закладів навчання державних 

службовців; 6) формує пропозиції щодо обсягів державного замовлення на 

професійне навчання державних службовців для державних потреб на основі 

їхніх професійних компетенцій та розміщення затверджених обсягів; 
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7) сприяє розвитку системи навчальних закладів, що здійснюють професійне 

навчання державних службовців; 8) організовує із залученням навчальних 

закладів розроблення освітньо-професійних програм у галузі знань 

«Публічне управління та адміністрування» та їх погодження, а також 

розробляє професійні програми спеціалізації та підвищення кваліфікації 

державних службовців на основі професійних компетенцій і погоджує такі 

програми; 9) вживає заходів щодо створення рівних умов для прийняття та 

просування по службі державних службовців категорій «Б» і «В»; 

10) забезпечує ведення і оприлюднення єдиного переліку вакантних посад 

державної служби в державних органах та переможців конкурсів; 

11) проводить моніторинг вакантних посад державної служби категорії «А» 

та ініціює перед суб’єктом призначення проведення конкурсу на такі посади; 

12) забезпечує захист прав державних службовців під час зміни істотних 

умов служби. При цьому даний перелік не є вичерпним, що підтверджується 

пунктом 21 аналізованої статті – «здійснює інші повноваження, визначені 

цим та іншими законами», а також близькістю за змістом до сутності 

кадрового забезпечення державної служби інших функцій, не зазначених 

нами у вище сформульованому переліку. Виділені напрямки свідчать про те, 

що зазначений орган у межах своєї компетенції здійснює діяльність у 

фактично всьому спектрі шляхів здійснення  кадрового забезпечення 

державної служби. Саме тому реалізація його мети потребує належної 

правової регламентації, що на сьогодні здійснюється за допомогою норм 

Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [59], а 

також Положення про Національне агентство України з питань державної 

служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 01 

жовтня 2014 року № 500 [136]. Таким чином, завдання регламентації 

діяльності Національного агентства України з питань державної служби як 

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері державної служби, спрямоване на 

встановлення правового регулювання органу, якому належить виключна 
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компетенція щодо кадрового забезпечення державної служби. На сьогодні 

даний орган виконує широкий спектр функцій у всіх напрямках реалізації 

завдань досліджуваного інституту, а правове регулювання  його діяльності 

здійснюється на достатньо високому рівні.  

Підводячи загальні підсумки дослідження завдань правового 

регулювання кадрового забезпечення державної служби України, доцільно 

відзначити, що даний інститут перебуває у безпосередній залежності від 

встановлення мети правового регулювання кадрового забезпечення 

державної служби України, згідно з яким і здійснюється формулювання їх 

переліку. Загалом, дослідження правової доктрини засвідчило незначну 

кількість існуючих концепцій, переважна більшість яких належним чином 

співвідноситься як із метою, сформульованою нами, так і з іншими 

формулюваннями мети, притаманними вітчизняній правовій доктрині. 

Вирішення завдань дозволяє врегулювати проблеми практично будь-якого 

напрямку правового регулювання кадрового забезпечення державної служби 

України, а отже, їх встановлення є заповненням важливої теоретичної 

прогалини, яка на сьогодні існує у вітчизняній науці. 

Аналіз завдань правового регулювання кадрового забезпечення 

державної служби України дозволяє виділити їх наступні ознаки: 

1) мають формально-юридичний характер – вирішення завдань 

правового регулювання кадрового забезпечення державної служби України 

здійснюється шляхом прийняття відповідної правової норми; 

2) характеризуються системним характером, так як усі завдання тісно 

пов’язані між собою, невирішення одного із них унеможливлює розв’язання 

інших; 

3) їм притаманний двозначний характер, оскільки більшість завдань 

правового регулювання кадрового забезпечення державної служби України 

водночас сприяють  підвищенню рівня кваліфікації кадрового складу 

державної служби і задоволенню інтересів самих державних службовців; 
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4) мають всеосяжний характер – вирішення завдань правового 

регулювання кадрового забезпечення державної служби України стосується 

широкого кола питань та проблем досліджуваного інституту.   

Як відзначалось нами у даній роботі, функції правового регулювання 

кадрового забезпечення державної служби України визначаються на підставі 

мети та завдань правового регулювання. В енциклопедичних джерелах під 

поняттям «функція» розуміють напрями чи види впливу права на суспільні 

відносини, за допомогою яких виражається роль та призначення права в 

суспільстві і державі, його соціальна цінність і найважливіші риси [137, 

c. 604]. Тобто, ведучи мову про функції правового регулювання кадрового 

забезпечення державної служби України, їх  варто трактувати як певні 

напрямки впливу права на суспільні відносини роботи з кадрами органів 

державної влади, за допомогою яких виражаються їх найсуттєвіші 

особливості.  

Концепції функцій як кадрового забезпечення загалом, так і кадрового 

забезпечення державної служби є мало представленими у вітчизняній 

правовій доктрині, а їх зміст суттєво відрізняється з огляду на особливості 

досліджуваних вченими правових інститутів. Так, авторський колектив 

наукової доповіді «Державна кадрова політика в Україні: стан, проблеми та 

перспективи розвитку» виділив наступні функції кадрової політики: 

1) функція зайнятості – аналіз робочих місць, методи наймання, способи 

відбору, просування по службі, відпустка, звільнення; 2) функція навчання – 

перевірка нових працівників, практичне навчання, безперервний розвиток 

персоналу; 3) функція оплати праці – пільгові схеми, оплати, стимулювання 

праці; 4) функція трудових відносин – встановлення більш ефективного 

стилю керівництва, відносини з профспілками; 5) функція  добробуту – 

пенсії, допомоги з приводу хвороби та непрацездатності, медичні, 

транспортні послуги, житло, харчування, спорт і суспільна діяльність, 

допомога у вирішенні особистих проблем [118, с. 8]. Основним недоліком 

даної концепції у контексті нашого дослідження є його загальноправовий 
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характер і оперування автором трудоправовою термінологією. Зокрема 

функція зайнятості характерна і для кадрового забезпечення державної 

служби, проте у даному контексті більш доцільно її сформулювати як 

функцію комплектування державної служби.  Функції навчання та добробуту 

також притаманна досліджуваному інституту, але і в даному випадку 

трудоправова термінологія не відповідає сутності державної служби. 

Функція трудових відносин характеризує трудові відносини інших категорій 

працівників, а оплата праці не розглядалась нами як напрям кадрового 

забезпечення державної служби. 

Більш близькою за правовою природою до правового регулювання 

кадрового забезпечення державної служби України є концепція 

Т.Є. Кагановської, з точки зору якої функціями кадрового забезпечення 

державного управління виступають окремі напрямки роботи з персоналом 

органів державного управління, а саме: 1) функція комплектування органів 

державного управління висококваліфікованими, морально стійкими кадрами; 

2) функція вивчення та аналізу стану роботи з відбору, розстановки, 

зміцнення та збереження професійних кадрів, навчання і виховання 

працівників, розробки заходів щодо вдосконалення цієї роботи; 3) функція 

впровадження новітніх методів і форм роботи з кадрами; 4) функція 

вивчення ділових та моральних якостей державних службовців, створення 

резерву персоналу; 5) функція проведення службового атестування 

державних службовців; 6) функція планування потреб органів державного 

управління; 7) функція організації та здійснення заходів щодо профілактики 

порушень законності в діяльності органів державного управління; 8) функція 

організації ведення обліків порушень законності і надзвичайних подій серед 

особового складу, аналіз та узагальнення такої інформації; 9) функція 

організації роботи щодо здійснення наставництва над молодими 

працівниками; 10) функція вирішення соціально-побутових проблем 

працівників, питань надання встановлених чинним законодавством пільг та 

допомог [58, с. 46-47]. З огляду на зв’язок функцій та завдань кадрового 
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забезпечення державної служби України, а також на встановлену нами 

модель відзначимо невиправдане розширення окремих напрямів у концепції 

Т.Є. Кагановської. Наприклад, функції вивчення та аналізу стану роботи з 

відбору, розстановки, зміцнення та збереження професійних кадрів, навчання 

і виховання працівників, впровадження новітніх методів і форм роботи з 

кадрами та наставництва над молодими працівниками можна об’єднати в 

єдину функцію навчання або ж професійного розвитку. Функції вивчення та 

аналізу стану роботи з відбору, розстановки, зміцнення та збереження 

професійних кадрів, навчання і виховання працівників, розробки заходів 

щодо вдосконалення цієї роботи, впровадження новітніх методів і форм 

роботи з кадрами та планування потреб органів державного управління – в 

аналітичну функцію тощо. Таким чином, у зв’язку з незначною за об’ємом, 

але всеохоплюючою моделлю завдань правового регулювання кадрового 

забезпечення державної служби України подібне виділення функцій є 

невиправданим та нормативно не підкріпленим. 

Окрім того, необхідно врахувати існуючі у правовій доктрині функції 

правового регулювання, оскільки у даному випадку функції  кадрового 

забезпечення державної служби України та функції правового регулювання 

кадрового забезпечення державної служби України не є тотожними 

поняттями. О.М. Куракін виділяє наступні функції правового регулювання 

кадрового забезпечення державної служби України: функція впорядкування, 

функція гарантування, функція координації та захисту інтересів, інтегративна 

функція, політична функція, стабілізувальна функція, функція моделювання, 

орієнтувальна функція, функція стимулювання та обмеження [138, с. 54]. На 

підставі здійсненого у даній роботі аналізу, можемо зробити висновок про те, 

що правовому регулюванню кадрового забезпечення державної служби 

України притаманні, передусім, функції впорядкування,  гарантування та 

стимулювання. Використання саме такої термінології відображає сутність, 

місце та роль правового регулювання кадрового забезпечення державної 

служби у системі соціального вирішення. Отже, проведений аналіз дозволяє 
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виділити наступні функції правового регулювання кадрового 

забезпечення державної служби України: 

1) впорядкувальну функцію;  

2) розвивальну функцію; 

3) захисну функцію; 

4) моделювальну функцію. 

Головною функцією правового регулювання кадрового забезпечення 

державної служби України є впорядкувальна функція, яка надає 

можливість добирати на роботу професійних, патріотичних, доброчесних, 

ефективних, політично неупереджених кадрів на вакантні посади державної 

служби. Залучення кваліфікованих державних службовців є провідною 

складовою кадрового забезпечення, яка безпосередньо впливає на майбутній 

потенціал державної служби, адже від працевлаштування якісних фахівців у 

галузі державного управління залежать його позитивні властивості. Сутність 

даної функції полягає у тому, що використання норм законодавства про 

державну службу впливає на  впорядкування усього процесу її комплектації. 

Таким чином, функція впорядкування комплектації державної служби 

об’єднує та синтезує шляхи, форми та способи вступу громадян на державну 

службу. Вона позначає сукупність процесів, які протікають під час 

працевлаштування державних службовців внаслідок проходження 

регламентованих процедур та встановлення відповідності таких кандидатів 

стандартам державної служби. 

Розвивальна функція полягає у підвищенні рівня професіоналізму й 

компетентності кадрів органів державної влади, а також забезпечення 

безперервності їхньої освіти. Професійний розвиток – це, передусім, 

перманентне оновлення та розвиток знань і умінь, необхідних для 

ефективного вирішення завдань професійної діяльності на державній службі, 

а також успішне втілення їх на практиці. Керуючись точкою зору 

Т.Є. Кагановської, зазначимо, що функція професійного розвитку включає 

навчання і виховання працівників, проведення службового атестування 
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державних службовців, організацію роботи щодо здійснення наставництва 

над молодими працівниками [58, с. 46]. Окрім того, відповідно до норм 

Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [59] до 

функції впорядкування професійного розвитку державних службовців також 

доцільно віднести просування державного службовця по службі та 

підвищення рівня його  професійної компетентності. Сутність даної функції 

полягає у використанні норм законодавства про державну службу для 

впорядкування процесу професійного розвитку державних службовців. 

Отже, функція впорядкування професійного розвитку державних 

службовців об’єднує напрями, форми та способи просування державного 

службовця по службі та підвищення рівня його професійної компетентності. 

Вона позначає сукупність процесів, які протікають під час професійного 

розвитку внаслідок проходження регламентованих процедур, росту 

державного службовця як фахівця, а також високого рівня показників його 

праці. 

Захисна функція – це сукупність напрямів, форм та способів, що 

дозволяють вирішити соціально-побутові проблеми працівників, а також 

стимулюють їх до високоефективної праці. Захист інтересів державного 

службовця здійснюється, передусім, шляхом його соціального забезпечення 

й надання заохочень. Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 

№ 889-VIII [59] у якості таких заходів визначає надбавки, доплати та премії, 

соціально-побутове забезпечення, створення належних умов для виконання 

посадових обов’язків тощо. Сутність даної функції полягає у використанні 

норм законодавства про державну службу для надання соціального, 

фінансового чи іншого захисту інтересів державних службовців. 

Отже, функція захисту інтересів державних службовців об’єднує 

напрями, форми та способи соціально-побутового забезпечення такої особи. 

Вона позначає сукупність процесів, які протікають під час надання таким 

особам захисту внаслідок застосування фінансового чи іншого роду методу 

вирішення існуючих соціально-побутових проблем. 
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Наймасштабнішою за своїм змістом є моделювальна функція. 

Відповідно до концепції  Т.Є. Кагановської дана функція об’єднує напрями 

вивчення та аналізу стану роботи з відбору, розстановки, зміцнення та 

збереження професійних кадрів, розробки заходів щодо вдосконалення цієї 

роботи, впровадження новітніх методів і форм роботи з кадрами, створення 

резерву персоналу, планування потреб органів державного управління, 

організації та здійснення заходів щодо профілактики порушень законності в 

діяльності органів державного управління тощо [58, с. 46-47]. У той час, як 

дія всіх інших функцій спрямовується на забезпечення органів державної 

влади висококваліфікованими, компетентними кадрами, а також задоволення 

їх потреб, досліджувана функція являє собою сукупність напрямів та 

способів розвитку механізму формування нового покоління державних 

службовців та врахування недоліків поточного правового регулювання. 

Сутність даної функції полягає у використанні норм законодавства про 

державну службу для подальшого розвитку й удосконалення даного 

інституту. 

Підсумовуючи, зазначимо, що функція моделювання розвитку 

кадрового забезпечення державної служби України об’єднує напрями, форми 

та способи здійснення еволюції кадрового забезпечення державної служби. 

Вона позначає сукупність процесів аналітичної роботи, моделювання, 

прогнозування, а також втілення прогресивних методів покращення 

досліджуваного поняття.  

Таким чином, функції правового регулювання кадрового забезпечення 

державної служби України визначають напрямки впливу законодавства про 

державну службу на відносини у сферах впорядкування комплектації 

державної служби та професійного розвитку державних службовців, захисту 

інтересів державних службовців й моделювання розвитку кадрового 

забезпечення державної служби України. Функції правового регулювання 

кадрового забезпечення державної служби України визначаються на підставі 
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мети та завдань правового регулювання і є близькими до їх змісту, оскільки 

встановлюють напрями чи види їх впливу на суспільні відносини.  

Підводячи підсумок здійсненому дослідженню, виділимо такі ознаки 

функцій правового регулювання кадрового забезпечення державної 

служби України: 

1) мають об’єднуючий та синтезуючий характер – функції об’єднують 

шляхи, форми та способи впливу правових норм на відносини кадрового 

забезпечення державної служби України; 

2) характеризуються комплексним характером, так як функції 

позначають сукупність процесів, які протікають під час вирішення 

відповідного завдання правового регулювання кадрового забезпечення 

державної служби України; 

3) їм притаманний кон’юктивний характер – кожна із виділених нами 

функцій за своєю сутністю являє собою низку дрібніших функцій, 

об’єднаних нами для формулювання основної ідеї їх впливу на суспільні 

відносини. 

Підсумовуючи дослідження мети, завдання та функцій правового 

регулювання кадрового забезпечення державної служби України, відзначимо, 

що зазначені правові категорії у юридичній науці переважно розглядаються 

комплексно та у взаємозв’язку, і наша робота засвідчила близькість кожної з 

них та взаємний вплив на зміст одна одної. 

Дослідження мети правового регулювання кадрового забезпечення 

державної служби України продемонструвало, що нормативні та 

доктринальні моделі даного правового явища на сьогодні відрізняються одна 

від одної, проте є доцільними для їх комплексного застосування. Під 

категорією мети ми розуміємо сукупність результатів правового впливу на 

кадрове забезпечення державної служби. 

Досягнення мети кадрового забезпечення державної служби України 

здійснюється шляхом виконання певної сукупності дій, які являють собою 

завдання кадрового забезпечення державної служби України. Дослідження 
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даного інституту засвідчило низький рівень уваги науковців до даного 

питання, проте у цілому відзначимо наявність ґрунтовних концепцій, на 

підставі  яких можливо встановити відповідності із категорією мети 

кадрового забезпечення. 

Якщо вести мову про функції, то їх дослідження підтвердило 

близькість та взаємозв’язок даних категорій, спільне функціонування яких 

спрямоване на досягнення двох основних цілей правового регулювання 

кадрового забезпечення державної служби України: забезпечення державної 

служби висококваліфікованими кадрами; подальший розвиток даного 

інституту. 

 

2.3 Класифікація гарантій правового регулювання кадрового 

забезпечення державної служби України 

 

Гарантії є правовою категорією, яка відображає встановлення 

нормативно-правових основ забезпечення прав громадян у будь-якій сфері 

суспільного життя. Жодна сучасна держава не може вважатись правовою, 

соціальною та демократичною, якщо у її праві відсутні заходи, засоби та 

способи гарантування громадянам безперешкодної реалізації їх законних 

прав, свобод й законних інтересів, а також їх охорони, захисту та  

відновлення в разі порушень. Як влучно відзначає О.Ф. Скакун, у випадку 

відсутності правових гарантій права, свободи й обов’язки людини і 

громадянина перетворюються на «заяви про наміри», тобто на декларації, які 

не мають практичного підґрунтя та соціальної цінності [139, с. 203]. 

Існування гарантій правового регулювання кадрового забезпечення 

державної служби України є показником можливості держави юридично 

забезпечити права та інтереси своїх громадян у даному процесі. Це певна 

система нормативно регламентованих заходів, яка на сьогодні належним 

чином не досліджена у вітчизняній науці. Тому вивчення функціональної 

основи правового регулювання кадрового забезпечення державної служби 
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України потребує звернення, у тому числі, й до аналізу питання його 

гарантій. 

Забезпечення прав громадян у сфері кадрового забезпечення державної 

служби України є складним та багатоаспектним процесом, один із головних 

етапів якого – створення відповідних гарантій,  оскільки без встановлення 

засобів реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян жодна держава 

не може вважатись правовою та соціальною, а захист і відновлення прав у 

разі порушення є одним із пріоритетних напрямків її діяльності. Тому  

гарантії є саме тими основами, без яких права людини втрачають практичне 

підґрунтя та соціальну цінність. Аналіз правової доктрини засвідчив, що 

питання гарантій правового регулювання кадрового забезпечення державної 

служби України повністю перебуває поза сферою наукових інтересів 

вітчизняних дослідників, у зв’язку з чим на сьогодні відсутні теоретичні 

концепції, які характеризують дане питання. За цих обставин виглядає 

логічним звернення до норм спеціального законодавства, проте Закон 

України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [59] чітко не 

встановлює гарантій щодо права для громадян України на доступ до 

державної служби. Опосередковано про це йде мова в Конституції України 

[62], оскільки до таких гарантій можна віднести наступні: 1) гарантію 

вільного і всебічного розвитку особистості (стаття 23); 2) гарантію рівності 

конституційних прав і свобод та рівності перед законом, рівності прав жінки 

і чоловіка (стаття 24); 3) гарантію прав на працю та вільне її обрання (стаття 

43). У зв’язку із цим пропонуємо гарантії правового регулювання 

кадрового забезпечення державної служби України поділити на дві 

групи: 

1. Конституційні гарантії. Дану групу складають правові засоби, 

встановлені державою у змісті конституційних норм, що забезпечують право 

громадян України отримати можливість працевлаштуватись на державній 

службі та захищати дане право у встановленому законом порядку. До цієї 

групи належать гарантії, виділені нами у попередньому абзаці. 
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2. Спеціальні гарантії – правові засоби, закріплені державою у змісті 

норм Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [59], 

які встановлюють права громадян як учасників процесу кадрового 

забезпечення державної служби України. Таких гарантій, як нами вже 

відмічалось, є небагато і до них віднесемо наступні: 1) гарантію вступу на 

посади державної служби виключно за результатами проведення конкурсу 

(стаття 21); 2) гарантію оскарження рішення конкурсної комісії у разі не 

проходження конкурсного відбору на зайняття вакантної посади державної 

служби (стаття 28); 3) гарантію просування державного службовця по службі 

із урахуванням професійної компетентності (стаття 40); 4) гарантію 

підвищення рівня професійної компетентності державних службовців 

шляхом професійного навчання (стаття 48). 

Розглядаючи конституційну групу гарантій, звернемо увагу на їх 

значну кількість та опосередковане відношення до правового регулювання 

кадрового забезпечення державної служби України. Тому більш детально 

проаналізуємо окремі із них. Гарантію вільного і всебічного розвитку 

особистості у контексті досліджуваної тематики розуміємо наступним чином. 

По-перше, всім громадянам України гарантуються рівні можливості щодо 

здобуття освіти, вивчення державної мови, працевлаштування тощо. 

Відповідно, спочатку кожна особа перебуває у рівних умовах щодо 

відповідності вимогам до кандидатів на посаду державної служби. Кожному 

гарантується можливість стосовно виконання кожного припису. По-друге, 

для всіх державних службовців передбачаються однакові умови для 

професійного зростання, розвитку та кар’єрного просування. Це значить, що 

у кожної особи є можливості для вільного і всебічного розвитку особистості. 

Гарантія рівності конституційних прав і свобод та рівності перед законом, а 

також рівності прав жінки і чоловіка полягає у тому всі кандидати на 

державну службу та державні службовці є рівними у своїх правах, а будь-які 

прояви дискримінації заборонені. У процесі кадрового забезпечення 

державної служби України до уваги береться виключно рівень 
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компетентності, професіоналізму та здатності осіб зайняти ту чи іншу 

посаду. Гарантія права на працю та вільного її обрання дає можливість 

громадянам України реалізувати свої навички та вміння у практичному 

виконанні завдань і функцій держави. Тому будь-якій особі, що не 

суперечить вимогам до кандидатів на зайняття посади державної служби, 

гарантується право на участь у конкурсі на зайняття вакантних посад. 

Загалом, аналізуючи дану групу, відзначимо її «віддаленість» від 

специфіки досліджуваного інституту. Жодна із гарантій не має прямого 

відношення до правового регулювання кадрового забезпечення державної 

служби України і може бути використана у низці суспільних відносин. Проте 

існування таких гарантій сприяє процесу кадрового забезпечення, адже надає 

можливість великій кількості громадян реалізувати свої вміння та навички на 

користь державі та її громадянам. 

Ознаками групи конституційних гарантій правового регулювання 

кадрового забезпечення державної служби України є:  1) встановлення 

державою у змісті конституційних норм; 2) забезпечення права громадян 

України отримати можливість працевлаштуватись на державній службі та 

захищати дане право у встановленому законом порядку; 3) нечисленність та 

опосередковане відношення до правового регулювання кадрового 

забезпечення державної служби України. 

У процесі аналізу правової доктрини та норм Закону України «Про 

державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [59] ми звертали увагу на те, що 

вітчизняні науковці ігнорують дослідження даного питання, а зазначеним 

нормативно-правовим актом фактично не встановлено гарантій у 

досліджуваній сфері.  

Однією із спеціальних гарантій є гарантія вступу на посади державної 

служби виключно за результатами проведення конкурсу, який забезпечує 

об’єктивність вибору кандидатів, а також залучення до державної служби 

найкомпетентнішого із можливих кандидатів. Відзначимо, що просування 

державного службовця по службі шляхом зайняття інших посад також 
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здійснюється шляхом участі в конкурсі. Саме тому дана гарантія в певній 

мірі виступає своєрідним  фундаментом досліджуваної групи. Її наявність є 

демонстрацією об’єктивного характеру процедур кадрового забезпечення, 

оскільки основним критерієм вибору того чи іншого кандидата виступає його 

відповідність законодавчо встановленим критеріям, а також найвищий 

результат проходження конкурсу. 

У разі непроходження конкурсного відбору на зайняття вакантної 

посади державної служби кожному кандидату надається право на оскарження 

рішення конкурсної комісії у судовому порядку або шляхом звернення до 

Національного агентства України з питань державної служби як 

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері державної служби, в залежності від 

категорії посади. Дана гарантія є втіленням права кожного на справедливий 

суд, закріпленого статтею 6 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод [140]. Незважаючи на об’єктивний характер 

конкурсних процедур, все ж залишається можливість для людських та 

технічних помилок. Гарантія захисту прав учасників конкурсу – значний 

мотив для участі у ньому більшої кількості кваліфікованих кандидатів. Це 

має важливе значення, враховуючи низький рівень довіри громадян нашої 

держави до будь-якого роду конкурсів. 

Гарантія просування державного службовця по службі із урахуванням 

професійної компетентності забезпечує, з одного боку, мотивацію державних 

службовців до професійного зростання, з іншого – залучення на вакантні 

посади високопрофесійних кадрів. На сьогодні із урахуванням рівня оплати 

праці державна служба не є привабливою для працевлаштування у 

порівнянні із приватним сектором. Проте можливість розвитку та 

поступового покращення матеріальних і соціальних умов праці є важливою 

перевагою при залученні кваліфікованих кандидатів. Саме тому наявність 

даної гарантії у цілому суттєво впливає на якісне зростання рівня кадрового 

забезпечення державної служби. 
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Гарантія підвищення рівня професійної компетентності державних 

службовців шляхом професійного навчання дозволяє здійснювати 

безперервний процес підвищення компетентності кадрових ресурсів 

державної служби. Важливим є здійснення даного процесу за рахунок 

держави за умови створення останньою усіх необхідних умов. Професійне 

навчання важливе для кар’єрного просування, тому шляхом закріплення 

даної гарантії держава фактично забезпечує постійне підвищення рівня свого 

кадрового складу, а також збільшує можливості щодо зайняття вакантних 

посад досвідченими працівниками, які це довели шляхом підвищення 

кваліфікаційних характеристик.  

Отже, досліджувана група гарантій також лише частково стосується 

кадрового забезпечення державної служби України. Відзначимо, що кожна із 

правових засад включає правові засоби, які стосуються різних напрямків 

кадрового забезпечення. Їх правова природа полягає у створенні передумов 

та наданні можливостей постійного підвищення рівня компетентності 

кадрового складу державної служби, а також у залученні 

висококваліфікованих працівників на вакантні посади. 

Таким чином, ознаками групи спеціальних гарантій правового 

регулювання кадрового забезпечення державної служби України є:  

1) закріплення у змісті норм Закону України «Про державну службу»; 

2) забезпечення об’єктивного характеру процесу зайняття вакантних посад; 

3) спрямування на безперервність процесу підвищення професійної 

компетентності державних службовців; 4) забезпечення можливості 

професійного зростання державних службовців; 5) надання можливості 

кандидатам на зайняття вакантної посади державної служби здійснити захист 

своїх прав у судовому або позасудовому порядку. 

Отже, гарантії правового регулювання кадрового забезпечення 

державної служби України – це порівняно новий інститут вітчизняного 

права. Низький рівень наукової уваги до нього можна пояснити незначною 

кількістю таких правових засобів, закріплених у нормах вітчизняного 
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законодавства. У сфері кадрового забезпечення державної служби вони, 

передусім, мають вияв у якості надання особам можливостей вступити на 

державну службу, постійно вдосконалювати свої навички та займати вищі 

посади згідно з успішністю виконання поставлених задач.  

У цілому із здійсненого аналізу можна виділити наступні ознаки 

гарантій правового регулювання кадрового забезпечення державної 

служби України: 

1) мають опосередкований характер – виділені нами гарантії 

встановлюються, передусім, з метою залучення громадян до державної 

служби, проте у меншій мірі вони є засобами охорони їх прав у процесі 

виконання службових повноважень; 

2) характеризуються складним характером, оскільки існує нерозривний 

зв’язок конституційних гарантій та гарантій, встановлених законодавством 

про державну службу; 

3) їм притаманний захисний характер, так як державним службовцям 

гарантується право на захист своїх прав та інтересів у судовому чи 

позасудовому порядку; 

4) відзначаються об’єктивним характером – встановлюються з метою 

гарантування об’єктивності у процесі зайняття кандидатами вакантних 

посад; 

5)  мають безперервний характер, так як спрямовані на забезпечення 

безперервності процесу підвищення професійної компетентності державних 

службовців.  

Питання гарантій кадрового забезпечення державної служби України є 

одним із фундаментальних у сфері державної служби, але воно на сьогодні не 

досліджене взагалі. Як і принципи, гарантії кадрового забезпечення мають 

комплексну структуру, яка включає конституційні та спеціальні гарантії. 

Наявність таких гарантій дозволяє залучати до державної служби 

компетентних та професійних осіб, а також гарантує державним службовцям 

можливість самореалізуватись. Тобто такі гарантії мають двосторонній 
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характер – зацікавлені особи реалізовують своє конституційне право на 

працю, а держава залучає найдостойніших кандидатів до виконання своїх 

завдань і функцій. 

 

2.4 Форми і методи правового регулювання кадрового забезпечення 

державної служби України 

 

Протягом усього періоду незалежності України стан державної служби 

постійно зумовлював необхідність проведення реформування даної сфери, а 

також запровадження у органах державної влади якісно нової кадрової 

політики. Проте кожного разу справа ускладнювалась низкою негативних 

чинників, одним із яких на кожному етапі історичного розвитку даного 

правового інституту виступали недоліки та прогалини теоретичної 

розробленості основних понять і категорій. На сьогодні, внаслідок 

проведення реформи державної служби останніх років, рівень вітчизняного 

законодавства, що врегульовує дану сферу, значно підвищився у якісному 

відношенні. Законодавцем було заповнено низку нормативних прогалин, на 

існуванні яких роками наголошували вітчизняні науковці. Разом з тим, на 

доктринальному рівні все ще залишаються невирішеними та 

невстановленими численні підінститути державної служби, у тому числі й 

елементи функціональної основи правового регулювання кадрового 

забезпечення державної служби України. Дослідження складових даної 

правової категорії засвідчили низький рівень наукової уваги до цих питань, а 

також відсутність єдиних теоретичних моделей кожного із елементів. Не є 

винятком і питання форм та методів правового регулювання кадрового 

забезпечення державної служби України, рівень наукової уваги до яких вкрай 

незначний.  

Загалом, під формами прийнято розуміти певний зовнішній вираз 

конкретного об’єкта, його зовнішнє окреслення. Отже, правовим 

регулюванням кадрового забезпечення державної служби України є зовнішнє 
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вираження нормативного впорядкування відповідних суспільних відносин. 

Проблема форм правового регулювання суспільних відносин у певних 

аспектах вже досліджувалась у працях вітчизняних та зарубіжних вчених, 

проте у контексті правового регулювання кадрового забезпечення державної 

служби України дане питання є новим для вітчизняної теорії права, що 

актуалізує доцільність його аналізу. Таким чином, наявність теоретичної 

прогалини щодо даного питання та проведена реформа державної служби, 

яка змінила сутність і розуміння багатьох правових категорій, обумовлюють 

необхідність дослідження даного елементу функціональної основи правового 

регулювання кадрового забезпечення державної служби України. 

Формування цілісної системи методів правового регулювання 

кадрового забезпечення державної служби України є однією з основних 

передумов запровадження дієвої політики у цій сфері суспільних відносин. 

Виконання даної вимоги набуває особливої актуальності в нашій державі, де 

державна служба все ще перебуває на стадії свого становлення, а кадрові 

питання органів державної влади потребують постійного вивчення, адже 

кадрова політика державної служби постійно змінюється, як і її правове 

регулювання. Внаслідок такої модернізації інститут доповнюється 

різноманітними інноваційними науковими доробками, досвідом більш 

розвинених країн, а також методологічними підходами, що й актуалізує 

необхідність дослідження питання методів правового регулювання кадрового 

забезпечення державної служби України. Визначені відповідно до 

нормативно-правової бази упорядкування даних суспільних відносин основні 

напрями формування та розвитку кадрових процесів потребують наукового 

обґрунтування, вивчення та запровадження у практику. Як нами вже було 

відзначено, для вітчизняної науки питання форми і методів правового 

регулювання кадрового забезпечення державної служби України є новими та 

фактично ще не отримали наукової розробки у працях вітчизняних науковців. 

У контексті теми нашого дослідження корисними є напрацювання теоретиків 

права інших галузей, тому серед дослідників даного питання виділимо, у 
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тому числі, й тих, які безпосередньо не звертались у своїх працях до питань 

кадрового забезпечення державної служби. Встановленню сутності 

досліджуваних категорій присвятили свої праці такі вчені: С.С. Алексєєв, 

Ю.П. Битяк, О.А. Воронько, I.E. Данильєва, Н.Б. Жук, М.І. Іншин, 

Т.Є. Кагановська, Ю.Ю. Кізілов, Ю.В. Ковбасюк, Ю.С. Мельник, 

Л.О. Остапенко, О.Ф. Скакун, В.Г Яцуба, В.В. Яцюк та інші. Проте 

комплексно питання форм і методів правового регулювання кадрового 

забезпечення державної служби України наразі не вивчались у вітчизняній 

науці, що обумовлює необхідність здійснення такого дослідження. 

У енциклопедичній літературі термін «форма» розглядається як тип; 

будова; спосіб організації чого-небудь; зовнішній вияв будь-якого явища, 

пов’язаний із його сутністю чи змістом [129, с. 1543]. На підставі даного 

визначення зробимо висновок, що форма правового регулювання кадрового 

забезпечення державної служби України є способом організації його 

структури, а також зовнішнім виявом досліджуваного явища, спрямованим 

на здійснення громадянами права на соціальне забезпечення. 

Аналіз правової доктрини засвідчив, що поняття «форма правового 

регулювання» не вживається у контексті досліджуваного інституту, тому 

визначення його змісту потребує звернення до суміжних правових категорій. 

Сутність терміна «форма» дозволяє зробити висновок, що формою правового 

регулювання є певний різновид нормативного впорядкування, за допомогою 

якого здійснюється організація структури правового інституту.  

Так, О.Ф. Скакун серед різновидів нормативного регулювання 

виокремлює: 1) законодавче регулювання, яке включає повне регулювання, 

яке не допускає будь-якого підзаконного регулювання, та основне, відправне 

регулювання, що передбачає його конкретизацію підзаконними актами 

державних органів чи об’єднань громадян; 2) підзаконне нормативне 

регулювання, що здійснюється правовими нормами, закріпленими в 

підзаконних нормативно-правових актах держави й актах об’єднань громадян 

[141, с. 263]. У даній роботі нами встановлено, що правове регулювання 
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кадрового забезпечення державної служби України здійснюється як 

Законами України (Конституцією України [62]; Законом України «Про 

державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [59]), так і підзаконними 

нормативно-правовими актами (зокрема Програмою кадрового забезпечення 

державної служби, затвердженою Указом Президента України від 10 

листопада 1995 року № 1035/95 [105]; Стратегією  державної кадрової 

політики на 2012-2020 роки [113] тощо). Проте такий перелік є неповним. 

Так, у статті 13 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 

889-VIII [59] при закріпленні повноважень центрального органу виконавчої 

влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 

державної служби, мова йде про видання нормативно-правових актів з 

питань державної служби. У статтях глави ІІ розділу IV Закону  України 

«Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [59] йдеться про рішення, 

які приймаються членами конкурсної комісії за результатами конкурсу на 

зайняття вакантних посад. Це свідчить про те, що перелік форм правового 

регулювання кадрового забезпечення державної служби України не 

обмежується лише законними та підзаконними різновидами, а є значно 

ширшим. 

Оскільки проаналізовані нами акти містять управлінську ознаку, 

доцільно звернутись до аналізу даного питання вченими-

адміністративістами. Аналіз правової доктрини засвідчив, що єдина 

загальновизнана класифікації форм адміністративно-правового регулювання 

наразі є відсутньою, існують з цього приводу численними авторські позиції, 

які суттєво відрізняються одна від одної. Так, Ю.П. Битяк розрізняє чотири 

форми управлінської діяльності: 1) видання нормативних актів управління; 2) 

видання індивідуальних актів управління; 3) проведення організаційних 

заходів; 4) здійснення матеріально-технічних операцій [142, с. 122]. Дана 

концепція враховує виключно адміністративні форми, ігноруючи при цьому 

законні та підзаконні, що теж є неприпустимим у даному випадку. Дещо 

вдалішою є позиція К.Є. Солянніка, з точки зору якого форми управлінської 
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діяльності, поділяються на  правові, організаційні та матеріально-технічні 

[143, с. 100].  Дану концепцію недоцільно використовувати в нашій роботі, 

оскільки її структурні елементи не характерні для правового регулювання 

кадрового забезпечення державної служби України. Проте на її основі 

можливою є розробка іншої моделі, яка включатиме як законодавчі і 

підзаконні форми, так й адміністративні. 

У даному контексті найвдалішою вважаємо класифікацію, 

запропоновану Т.І. Тарахонич, яка здійснила розподіл «видів правового 

регулювання» на нормативні та індивідуальні. Нормативними є закони та 

підзаконні нормативно-правові акти, а індивідуальні базуються на 

нормативних та повинні враховувати конкретну життєву ситуацію чи 

конкретну особу, що сприяє їх індивідуалізації та конкретизації та 

здійснюється шляхом прийняття актів застосування права чи укладення 

індивідуальних договорів, контрактів тощо [144, с. 29]. Щодо інституту 

правового регулювання кадрового забезпечення державної служби України, 

нами встановлено як окремі форми нормативної групи, так й індивідуальної. 

Водночас, погодившись із структурою розподілу форм, вважаємо, що назви 

кожної із груп мають занадто загальний характер та не розкривають 

специфіку кадрового забезпечення державної служби. У зв’язку із цим 

пропонуємо виділити наступні групи форм правового регулювання 

кадрового забезпечення державної служби України: 

1. Нормативна група форм правового регулювання кадрового 

забезпечення державної служби України. Її складають Закони України 

(Конституція України [62], Закон України «Про державну службу» від 

10.12.2015 № 889-VIII [59]) та підзаконні нормативно-правові акти 

(Програма кадрового забезпечення державної служби, затверджена Указом 

Президента України від 10 листопада 1995 року N 1035/95 [105]; Стратегія  

державної кадрової політики на 2012-2020 роки [113]; Порядок проведення 

конкурсу на зайняття посад державної служби [60]; Положення про 

Національне агентство України з питань державної служби [136]; 



 

 

139

нормативно-правові акти з питань державної служби Національного 

агентства України з питань державної служби). 

2. Індивідуальна група форм правового регулювання кадрового 

забезпечення державної служби України, яка передбачає впорядкування 

конкретних ситуацій, що вимагають юридичного вирішення, та 

реалізовується шляхом прийняття рішень. Вона включає такі індивідуальні 

правові акти: рішення конкурсної комісії про призначення особи на посаду 

державної служби або про відмову в такому призначенні; рішення, накази 

(розпорядження), доручення керівників; протоколи Комісії з питань вищого 

корпусу державної служби; рішення про оголошення конкурсу на зайняття 

вакантної посади державної служби; акти про призначення на посаду. 

Аналіз нормативної групи варто здійснити шляхом розгляду кожної її 

складової як форми правового регулювання кадрового забезпечення 

державної служби України. Так, Конституція України [62] як форма 

правового регулювання кадрового забезпечення державної служби України 

встановлює організацію його структури шляхом забезпечення верховенства 

права, що передбачає рівність усіх кандидатів перед законом та при участі у 

досліджуваному процесі. Завдяки встановленню даного принципу при 

зайнятті вакантних посад державної служби та здійсненні державної служби 

до уваги беруть лише індивідуальні здібності та компетентність особи. 

Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [59] 

як форма правового регулювання кадрового забезпечення державної служби 

України встановлює організацію його структури шляхом регламентації усіх 

процедур даного інституту, порядку їх здійснення, прав та обов’язків 

учасників тощо. Даний нормативно-правовий акт є головною формою як 

нормативної групи, так і кадрового забезпечення державної служби, адже за 

допомогою його норм здійснюється впорядкування поведінки людей в усіх 

випадках даного роду та усіх суб’єктів.  

Програма кадрового забезпечення державної служби [105] як форма 

правового регулювання кадрового забезпечення державної служби України 
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встановлює організацію його структури шляхом закріплення основ єдиної 

державної політики комплектування державної служби 

висококваліфікованими кадрами, спроможними забезпечити економічний і 

соціальний розвиток держави. Роль даного підзаконного нормативно-

правового акта полягає у визначенні порядку формування кадрового резерву 

державної служби, складу державних службовців, регламентації підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, 

регулюванні міжнародного співробітництва у сфері кадрового забезпечення 

державної служби і встановленні контролю і відповідальності за стан 

кадрового забезпечення державної служби. 

Стратегія державної кадрової політики на 2012-2020 роки [113] як 

форма правового регулювання кадрового забезпечення державної служби 

України встановлює організацію його структури шляхом визначення мети, 

основних цілей та першочергових завдань, на реалізацію яких має бути 

спрямована державна кадрова політика. Даний підзаконний нормативно-

правовий акт є детально розписаним планом, який визначає напрями 

розвитку досліджуваного інституту ще на найближчих три роки. І як 

демонструє сучасний стан правової регламентації, прийняття даної Стратегії 

позитивним чином відобразилось на його розвитку та вдосконаленні норм 

чинного законодавства. 

Порядок проведення конкурсу на зайняття посад державної служби [60] 

як форма правового регулювання кадрового забезпечення державної служби 

України визначає процедуру проведення конкурсу на зайняття вакантної 

посади державної служби, метою якого є добір осіб, здатних професійно 

виконувати посадові обов’язки. Даний підзаконний нормативно-правовий акт 

прийнятий на виконання Закону України «Про державну службу» та з метою 

деталізації його норм у частині регламентації процедури вступу на державну 

службу. Тому його роль полягає у встановленні нормативно-правового 

регулювання конкурсу на зайняття посад державної служби як одного із 

основних напрямків кадрового забезпечення даного інституту. 
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Положення про Національне агентство України з питань державної 

служби [136] як форма правового регулювання кадрового забезпечення 

державної служби України виконує схожу роль із попередньо розглянутим 

нами підзаконним нормативно-правовим актом, адже його норми 

встановлюють правове регулювання центрального органу виконавчої влади, 

що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної 

служби, і тим самим деталізують положення Закону України «Про державну 

службу». Роль Національного агентства України з питань державної служби 

у кадровому забезпеченні державної служби вже аналізувалась нами в даній 

роботі, тому ми принагідно зазначимо, що даний орган виконує низку 

функцій у досліджуваній сфері, а аналізований підзаконний нормативно-

правовий акт детально регламентує його діяльність.  

Нормативно-правові акти з питань державної служби Національного 

агентства України з питань державної служби як форма правового 

регулювання кадрового забезпечення державної служби України  видаються 

у формі наказів та є регуляторними актами [136]. Їх роль полягає у наданні 

формального характеру управлінським рішення посадових осіб центрального 

органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

політику у сфері державної служби. 

Отже, нормативними формами правового регулювання кадрового 

забезпечення державної служби України є певні еталони поведінки для 

суб’єктів правових відносин кадрового забезпечення, які мають обов’язковий 

характер для усіх учасників процесу та поширюються на усі випадки 

здійснення таких процедур. Особливість нормативної групи форм 

досліджуваного інституту полягає у тому, що її складають закони та 

підзаконні нормативно-правові акти. Основоположну роль виконують норми 

Закону України «Про державну службу», а підзаконні нормативно-правові 

акти приймаються з метою їх деталізації.   
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Таким чином, дослідивши нормативну групу форм правового 

регулювання кадрового забезпечення державної служби України, 

виділимо такі ознаки, притаманні її елементам:  

1) мають законний або підзаконний характер;  

2) підзаконні нормативно-правові акти приймаються з метою 

деталізації норм Закону України «Про державну службу»;  

3) містяться, у тому числі, у Стратегії державної кадрової політики, яка 

визначає поточний та подальший розвиток досліджуваного інституту;  

4) поширення нормативної групи форм на усі випадки кадрового 

забезпечення державної служби та усіх суб’єктів;  

5) виступають еталонами поведінки для суспільних відносин кадрового 

забезпечення державної служби. 

Індивідуальна група форм правового регулювання кадрового 

забезпечення державної служби України за своє правовою природою являє 

собою сукупність форм правового регулювання кадрового забезпечення 

державної служби, які здійснюють додаткове регулювання на основі норм 

права та в межах їх приписів. Для встановлення сутності кожного із 

елементів як форм правового регулювання кадрового забезпечення державної 

служби України звернемось до норм Закону України «Про державну службу» 

від 10.12.2015 № 889-VIII [59]. Так, рішення конкурсної комісії про 

призначення особи на посаду державної служби або про відмову в такому 

призначенні оформляється наказом та засвідчує призначення особи на посаду 

державної служби. Отже такі рішення, як форма правового регулювання 

кадрового забезпечення державної служби України, являють собою певний 

різновид нормативного впорядкування, за допомогою якого здійснюється 

організація структури правового інституту призначення особи на посаду 

державної служби або відмови в такому призначенні. 

Рішення, накази (розпорядження), доручення керівників приймаються 

для вирішення поточних питань кадрового забезпечення державної служби 

України та у досліджуваній нами сфері стосуються переважно заохочень чи 
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притягнення до дисциплінарної відповідальності підпорядкованих їм 

державних службовців. Як форма правового регулювання кадрового 

забезпечення державної служби України рішення, накази (розпорядження), 

доручення керівників є різновидом нормативного впорядкування, за 

допомогою якого здійснюється вирішення питань, пов’язаних із службовою 

діяльністю підпорядкованих їм працівників. 

Протоколи Комісії з питань вищого корпусу державної служби 

стосуються надання законної сили її рішенням та у сфері регулювання 

кадрового забезпечення державної служби можуть стосуватись результатів 

конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорії «А» або  

згоди на дострокове звільнення з посади за ініціативою суб’єкта призначення 

державних службовців, які займають державні посади цієї ж категорії. Такі 

протоколи, як форма правового регулювання кадрового забезпечення 

Державної служби України, являють собою певний різновид нормативного 

впорядкування, за допомогою якого приймаються рішення щодо кар’єрних 

питань державних службовців категорії «А». 

Рішення про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади 

державної служби категорії «А» приймає суб’єкт призначення, на вакантні 

посади державної служби категорій «Б» і «В» – керівник державної служби 

відповідно до цього Закону. Роль даної форми полягає у тому, що прийняття 

такого рішення є фактично першим етапом процедури кадрового 

забезпечення державної служби. Тому як форма правового регулювання 

кадрового забезпечення державної служби України вона виступає різновидом 

нормативного впорядкування, шляхом прийняття якого розпочинається 

процедура кадрового забезпечення. 

Акт про призначення на посаду видається у вигляді указу, постанови, 

наказу, рішення залежно від категорії посади та встановлює строк 

призначення (у разі строкового призначення),  строк випробування (якщо 

призначення передбачає випробувальний термін), а також обов’язок 

державного органу забезпечити державному службовцю можливість 
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проходження професійного навчання, необхідного для виконання ним 

посадових обов’язків. Як форма правового регулювання кадрового 

забезпечення державної служби України акт про призначення на посаду 

являє собою різновид нормативного впорядкування, за допомогою якого 

встановлюються особливі умови призначення на посаду державного 

службовця.  

Таким чином, індивідуальну групу форм правового регулювання 

кадрового забезпечення державної служби України становлять акти 

ненормативного характеру, які є засобом реалізації нормативного 

регулювання, що конкретизує певні обставини процесу кадрового 

забезпечення державної служби. Форми індивідуального правового 

регулювання мають одноразовий характер, оскільки спрямовуються на 

вирішення конкретної ситуації. На відміну від нормативної групи, для них 

характерне широке коло суб’єктів, уповноважених приймати індивідуальні 

акти, а саме: конкурсна комісія при прийнятті на державну службу; керівник 

державної служби; Комісія з питань вищого корпусу державної служби у 

частині вирішення питання кадрового забезпечення державних службовців 

категорії «А»; суб’єкт призначення тощо. 

Отже, зазначене дає можливість виокремити ті ознаки, які 

характеризують індивідуальну групу форм правового регулювання 

кадрового забезпечення державної служби України. До них, на наш 

погляд, належать наступні:  

1) одноразовий характер;  

2) спрямування на вирішення конкретних ситуацій;  

3) вони є засобом реалізації нормативного регулювання, що 

конкретизує певні обставини процесу кадрового забезпечення державної 

служби;  

4) широке коло суб’єктів, які приймають індивідуальні акти (конкурсна 

комісія, керівник державної служби, Комісія з питань вищого корпусу 

державної служби, суб’єкт призначення тощо). 
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Підсумовуючи дослідження форм правового регулювання кадрового 

забезпечення державної служби України, відзначимо, що на відміну від 

інших підінститутів досліджуваної категорії, даний підінститут 

характеризується близькістю до загальноправових явищ. Саме тому розподіл 

досліджуваних форм на групи здійснено на підставі доволі поширеної у 

юридичній науці моделі. Кожна із виділених груп характеризується 

суттєвими відмінностями, оскільки їх роль у процесі регулювання кадрового 

забезпечення державної служби суттєвим чином відрізняється. Якщо група 

нормативних форм здійснює регламентацію усього інституту, то 

індивідуальні форми приймаються виключно у конкретних ситуаціях, є 

одиничними та одноразовими. Загалом, питання форм правового 

регулювання кадрового забезпечення державної служби України залишається 

поза увагою науковців. Очевидно, що встановлений нами  перелік форм не є 

вичерпним, проте з огляду на сьогоднішній стан теоретичної розробленості 

даного питання зазначена концепція максимально вдало розкриває сутність 

досліджуваного явища.  

Ознаками форм правового регулювання кадрового забезпечення 

державної служби України є: 

1) поєднання нормативного та ненормативного характеру – полягає в 

розподілі на нормативну та індивідуальну групу; 

2) уточнюючий характер – форми підзаконного та ненормативного 

характеру прийнято для деталізації норм Закону України «Про державну 

службу»; 

3) поєднання перманентного та одноразового характеру – нормативна 

група поширюється на регулювання усіх відносин кадрового забезпечення 

державної служби України, а індивідуальна – на разове виникнення чи 

припинення правовідношення. 

В енциклопедичній літературі термін «метод» тлумачиться у двох 

значеннях: 1) як спосіб пізнання явищ природи та суспільного життя; 2) як 

прийом або система прийомів, що застосовуються в якій-небудь галузі 
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діяльності (науці, виробництві тощо) [145, с. 692]. Тобто методом правового 

регулювання кадрового забезпечення державної служби України є певний 

нормативно встановлений прийом чи сукупність прийомів, що дозволяє 

дослідити дане явище та встановити його характерні риси й одержати 

розуміння щодо природи об’єкта дослідження. Враховуючи сутність 

досліджуваного явища, методом є сукупність способів залучення осіб до 

державної служби. 

        Аналіз наукової літератури засвідчив відсутність концепцій методів 

правового регулювання кадрового забезпечення державної служби України. 

Поряд з цим окремі моделі, передусім ті, котрі стосуються прийомів самого 

кадрового забезпечення, все ж наявні, що зумовлює актуальність їх аналізу. 

               Так, Т.Є. Кагановська виділила лише один метод професійного 

відбору на державну службу – іспит кандидатів на заміщення вакантних 

посад державних службовців. Втім, як відзначається дослідницею, за таких 

умов під час прийому на державну службу можна лише виявити знання 

державного службовця законодавства України, зокрема Конституції України, 

Закону України «Про державну службу», а також інших актів законодавства, 

із урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного 

центрального органу виконавчої влади та його структурного підрозділу. При 

цьому поза увагою залишається моральний, культурний, управлінський 

потенціал державного службовця, що дозволяє зробити висновок про 

недосконалість методів відбору на державну службу і їх невідповідність 

потребам сьогодення [58, с. 51-52]. Щодо позиції даної дослідниці, 

відзначаємо наявність у ній правового підґрунтя. Так, згідно із статтею 21 

Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [59] 

прийняття громадян України на посади державної служби без проведення 

конкурсу забороняється. Тобто єдиним законодавчо встановленим методом 

кадрового забезпечення державної служби України є саме проходження 

конкурсного відбору.  
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У даному контексті цікавою є позиція дослідників у сфері державного 

управління В.Г. Яцуби та В.В. Яцюк, згідно з якою методами правового 

регулювання кадрового забезпечення державної служби України є активний 

та пасивний. Активний метод полягає у здійсненні пошуку працівників через 

засоби масової інформації, центри зайнятості тощо, а пасивний метод має 

місце тоді, коли обираються відповідні фахівці серед кандидатів, які самі 

шукають собі роботу [146, с. 55; 147]. Проте така концепція не має жодного 

правового підґрунтя, оскільки чинна процедура кадрового забезпечення 

державної служби не містить вказівок на спосіб залучення кандидата до 

проходження конкурсу на зайняття вакантних посад.  

У зв’язку із відсутністю інших ґрунтовних концепцій, а також існуючою 

процедурою вступу на державну службу, винятки з якої стосуються лише 

осіб, котрі вже є державними службовцями, погодимось із позицією 

Т.Є. Кагановської щодо існування на сьогоднішній день лише одного методу 

кадрового забезпечення державної служби України  – методу конкурсного 

відбору на зайняття вакантної посади державної служби. Проте кадрове 

забезпечення та його правове регулювання не є тотожними поняттями, а отже, 

їх методи теж відрізняються. Тому зробимо висновок про те, що 

використання методу іспиту кандидатів для правового регулювання 

кадрового забезпечення державної служби України є неможливим та хибним. 

Звернення до науки теорії держави і права дозволяє стверджувати, що 

для неї характерною є наявність двох методів правового регулювання: 

диспозитивного (децентралізованого) та імперативного (централізованого). 

Перший метод – метод децентралізованого регулювання – є автономним. Він 

побудований на координації цілей та інтересів сторін у суспільних 

відносинах та застосовується для регламентації рівних за становищем 

(рівноправних) суб’єктів, які задовольняють свої приватні інтереси. 

Децентралізований метод правового регулювання, як правило, 

застосовується у приватно-правових галузях [148, с.105]. Даний метод не є 

притаманним досліджуваному інституту, оскільки кожна із наведених нами 
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ознак диспозитивного методу суперечить сутності кадрового забезпечення 

державної служби України. Сторони даного процесу не є рівноправними, 

оскільки кадрове забезпечення переслідує, як правило, суспільні інтереси.  

Такі характерні риси притаманні імперативному методу, який базується 

на відносинах субординації між учасниками суспільних відносин, котрі не  

рівні за статусом [148, с. 105]. За його допомогою регулюються відносини, в 

яких пріоритет надається загальносоціальному інтересу, тому вже згідно з 

лише таким параметром можна стверджувати про його характерність для 

кадрового забезпечення державної служби України. Загальносоціальні 

інтереси виражає держава, яка здійснює централізоване управління 

суспільними процесами та наділена владними повноваженнями, саме тому 

централізований, імперативний метод використовується в публічно-правових 

галузях. Отже, на підставі здійсненого аналізу зробимо висновок про те, що 

за критерієм розподілу методів правового регулювання на диспозитивний та 

імперативний для кадрового забезпечення державної служби України 

характерний саме останній.  

Іншим близьким поняттям до правового регулювання державної служби 

є управління державною службою. Воно спрямоване на реалізацію інтересів 

держави в галузі управління державним апаратом [149, с. 170] і сприяє 

шляхом правового регулювання відповідних відносин захисту інтересів 

держави у процесі організації процедур реалізації кадрового забезпечення 

державної  служби. Тобто поняття «регулювання» і «управління» не є 

тотожними, оскільки, виходячи із сутності, призначенням регулювання є 

створення умов для реалізації управління. Проте це не виключає можливості 

застосування методів більш широкого поняття до його ключових елементів. 

Так, автори посібника «Організація державної служби в Україні: теорія та 

практика» розподіляють методи управління державною службою на 

економічні, соціально-психологічні та організаційні [149, с. 185-187]. До 

економічних вони відносять методи реалізації матеріальних інтересів людини 

шляхом використання товарно-грошових відносин. Така група методів не 
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може бути притаманною кадровому забезпеченню державної служби, адже 

для даного інституту не характерна економічна природа. Кадрове ж 

забезпечення спрямоване на відбір кваліфікованих кадрів на посади 

державної служби. Тому все ж дійдемо висновку, що метод конкурсного 

відбору можливо використати при широкому підході до створення подібної 

моделі методів.  

В основу групи соціально-психологічних методів покладені мотиви 

соціальної поведінки людини як елемента державної служби. У сфері 

кадрового забезпечення державної служби вони можуть проявлятись у 

орієнтації особи на вступ на державну службу, професійне навчання чи 

зайняття вакантних посад. Проте такі способи законодавчо неврегульовані, 

тому ми не можемо використовувати їх в якості методів правового 

регулювання. 

Третьою групою, виділеною науковцями, є регламентуючі та розпорядчі 

методи. Щодо регламентуючих методів, очевидно, що найбільш доцільним у 

контексті теми нашого дослідження є віднесення до даної групи 

імперативного методу.  Регламентація передбачає додержання конкретних 

законодавчих положень та правил, а імперативний метод забезпечує 

категоричний характер таких дій. З метою додержання загальносоціального 

інтересу у вигляді кадрового забезпечення державної служби України 

держава встановлює правила та зобов’язує учасників відповідних 

правовідносин суворо дотримуватись їх змісту. У свою чергу, розпорядчими 

методами є ті, що охоплюють поточну оперативну організаційну роботу та 

визначають і розподіляють конкретні завдання виконавцям, контролюють їх 

виконання тощо. Тобто це певна сукупність способів досягнення цілі, що 

передбачає встановлення вертикальних і горизонтальних зв’язків між 

учасниками процесу. Оскільки учасниками процесу кадрового забезпечення 

виступають органи державної влади та фізичні особи – кандидати до вступу 

або на зайняття вакантної посади, переважна більшість відносин між 

суб’єктами є вертикальними. Поряд з цим зв’язки компетентних органів у 
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такому процесі є горизонтальними, адже стосуються узгодження їх 

діяльності для досягнення кінцевої мети кадрового забезпечення. Аналіз 

наукової літератури засвідчив, що такими методами є субординація [150, с. 

86], координація [150, с. 89] та реординація [150, с. 90]. Таким чином, на 

підставі здійсненого аналізу виділимо наступні групи методів правового 

регулювання кадрового забезпечення державної служби України: 

1. Спеціальні методи. До цієї категорії віднесемо методи, що 

відповідають природі процесу кадрового забезпечення державної служби. 

Такий метод, як встановило наше дослідження, на сьогодні один – метод 

конкурсного відбору. 

2. Регламентуючий метод також один – імперативний. 

3. Розпорядчі методи: метод субординації; метод координації; метод 

реординації.  

Метод конкурсного відбору полягає у тому, що проходження конкурсу 

є єдиним законодавчо передбаченим способом вступу на державну службу та 

переважним способом для зайняття вакантної посади і кар’єрного зростання. 

Віднесення даного методу до переліку методів «правового регулювання» 

пояснимо тим, що конкурсний відбір встановлюється та регламентується 

саме у законодавчому порядку. Спеціальний характер даного методу 

проявляється у тому, що проведення конкурсного відбору є основою та 

складає зміст кадрового забезпечення державної служби. А отже, він 

виступає невід’ємною частиною та важливим способом досягнення цілей 

правового регулювання досліджуваного інституту. Тому до особливостей 

спеціального методу правового регулювання кадрового забезпечення 

державної служби України віднесемо наступні: 1) його основним і єдиним 

способом є проведення конкурсного відбору; 2) обов’язковий характер 

застосування даного методу у процесі кадрового забезпечення державної 

служби; 3) законодавчо встановлені вимоги до учасників конкурсного 

підбору, регламентація його здійснення та наслідків проведення. 
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Єдиним регламентуючим методом є імперативний, вже частково 

проаналізований нами у даній роботі. Імперативний метод – один із 

основних методів правового регулювання, що передбачає детальну 

регламентацію поведінки учасників. На законодавчому рівні встановлюються 

вимоги до учасників процедури, до їх поведінки, а також  регулювання усієї 

процедури кадрового забезпечення, яким зобов’язані підпорядковуватись 

кандидати на вступ до державної служби чи на зайняття вакантних посад. 

Тобто, регулюючи такі відносини, держава наділяє владними 

повноваженнями органи державної влади та їх посадових осіб, а інших 

учасників правовідносин зобов’язує виконувати передбачені обов’язки. У 

іншому випадку, на державну службу буде прийнято іншого кандидата або ж 

призначено новий конкурсний відбір. Отже, регламентуючий метод 

правового регулювання кадрового забезпечення державної служби 

України є імперативним. Йому притаманні наступні ознаки: 

1) категорична регламентація поведінки його учасників; 2) учасники не є 

рівними за статусом; 3) метод спрямовується на задоволення 

загальносоціального інтересу у вигляді кадрового забезпечення державної 

служби України; 4) у процесі застосування даного методу одні учасники 

(кандидати на державну службу та державні службовці) виконують вказівки 

інших осіб (законодавців чи посадових осіб органів державної влади). 

Одним із розпорядчих методів є метод субординації.  Під 

субординацією у  найширшому тлумаченні розуміють підпорядкування 

молодшого старшому, що базується на правилах службової дисципліни [150, 

с. 86]. У кадровому забезпеченні державної служби даний метод 

проявляється у беззаперечному виконанні кандидата на вступ до державної 

служби чи на зайняття вакантної посади усіх вимог, що ставляться до таких 

категорій суб’єктів. Такими вимогами може бути участь у конкурсі, участь у 

повторному конкурсі, встановлення випробування, переведення на іншу 

посаду тощо. В усіх цих випадках державний службовець чи кандидат 
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зобов’язаний виконувати усі вказівки відповідної посадової особи 

державного органу. 

Координацією є взаємодія сторін у випадку, коли вони виступають 

рівноправними учасниками відносин [150, с. 89]. Такі відносини є менш 

характерними кадровому забезпеченню державної служби, оскільки їх 

правова природа полягає у необхідності узгодження управлінських дій 

кількома органами одного структурного рівня для досягнення загальної мети. 

У даному випадку мова йде не про органи, адже кадрове забезпечення 

державної служби є сукупністю процедур, у яких бере участь обмежене коло 

суб’єктів. При здійсненні даного процесу відбувається координація дій між 

суб’єктом призначення, керівником державного органу, Національним 

агентством України з питань державної служби, Комісією з питань вищого 

корпусу державної служби тощо. Такі суб’єкти не є рівноправними 

учасниками відносин, проте їх дії у комплексі мають узгоджуватись між 

собою.  Кінцевий результат процедур – прийняття кандидата на відповідну 

посаду – є наслідком взаємодії сторін. 

З точки зору В.Б Авер’янова, реординаційними відносинами є ті 

відносини, які виникають у процесі реалізації владних повноважень нижчим 

рівнем щодо вищого рівня в системі публічної влади, одночасно розглядаючи 

їх як такі, що є реакцією на публічно-владний вплив [150, с. 90]. Реординація 

як метод кадрового забезпечення державної служби України застосовується 

найрідше і полягає, зокрема, у бажанні державного службовця зайняти іншу, 

вищу вакантну посаду. Також реординаційний метод має місце при складенні 

та погодженні індивідуальної програми підвищення рівня професійної 

компетентності, коли керівник здійснює лише погодження. Загалом, 

реординаційний метод не надто поширений, переважна більшість 

відповідних відносин є субординаційними. 

Підсумовуючи дослідження групи розпорядчих методів кадрового 

забезпечення державної служби України, виділимо їх наступні ознаки:  

1) охоплення  поточної оперативної організаційної роботи;  
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2) перебування в їх основі розподілення конкретних завдань 

виконавцям, контроль за їх виконанням тощо;  

3) застосування як для вертикальних, так і для горизонтальних зв’язків. 

Таким чином, дослідження форм і методів правового регулювання 

кадрового забезпечення державної служби України засвідчило недостатній 

рівень теоретичної розробленості даних питань, що значним чином 

ускладнює формування коректного розуміння їх сутності. На відміну від 

попередньо розглянутих нами елементів функціональної основи правового 

регулювання кадрового забезпечення державної служби України, в основі 

моделі форм і методів правового регулювання кадрового забезпечення 

державної служби України перебувають загальнотеоретичні концепції.  

Дослідження форм дозволило зробити висновок щодо притаманності 

даному інституту двохелементної моделі розподілу на нормативні та 

індивідуальні елементи. Така концепція є поширеною у правовій доктрині 

нашої держави і, як засвідчив аналіз чинного законодавства про державну 

службу, існуючі форми кадрового забезпечення державної служби 

відповідають їх сутності.  

У свою чергу, питання методів правового регулювання кадрового 

забезпечення державної служби України є дійсно проблемним, оскільки 

лише окремі науковці звертали свою увагу на необхідність його 

встановлення. У процесі дослідження нами розроблено модель, яку 

складають три категорії та п’ять методів. Спеціальний метод виділений за 

критерієм властивості природі процесу кадрового забезпечення та ним є 

метод конкурсного відбору. Регламентуючий метод являє собою сукупність 

способів, за допомогою яких здійснюється додержання конкретних 

законодавчих положень та правил учасниками процедури кадрового 

забезпечення. Розпорядчі методи застосовуються при правовому регулюванні 

горизонтальних та вертикальних зв’язків учасників відповідних 

правовідносин. 
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Загалом, зробимо висновок про існування нагальної потреби 

продовження наукових розвідок із даної тематики. 
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Висновки до Розділу 2 

1. Принципи правового регулювання кадрового забезпечення 

Державної служби України розподіляються на наступні групи: 

- загальні принципи: 1) принцип верховенства права; 2) принцип 

демократичності; 3) принцип забезпечення рівного доступу до державної 

служби; 4) принцип відповідальності держави за створення умов для 

реалізації особою права на працю в Державній службі України. 

- принципи державної служби: 1) принцип законності; 2) принцип 

професіоналізму; 3) принцип патріотизму; 4) принцип доброчесності; 5) 

принцип ефективності; 6) принцип забезпечення рівного доступу до 

державної служби; 7) принцип політичної неупередженості; 8) принцип 

прозорості; 9) принцип стабільності. 

- принципи кадрового забезпечення державної служби: 1) принцип 

підбору працівників за професійними, патріотичними та доброчесними 

якостями; 2) принцип визначеності вимог до кандидата на державну службу; 

3) принцип комплексності та послідовності проведення кадрового 

забезпечення державної служби; 4) принцип безперервності навчання; 5) 

принцип раціональності у доборі та розстановці кадрів; 6) принцип сприяння 

професійному та кар’єрному розвитку працівників, можливостей для їх 

всебічного розвитку та реалізації особистості. 

2. Ознаками загальних принципів правового регулювання кадрового 

забезпечення Державної служби України є: 1) конституційний та 

трудоправовий характер; 2) неможливість застосування переважної більшості 

трудоправових принципів кадрового забезпечення в силу специфіки 

державної служби; 3) спрямування на встановлення основ правової, 

справедливої та демократичної процедури кадрового забезпечення державної 

служби; 4) фундаментальний характер стосовно інших груп принципів 

правового регулювання кадрового забезпечення Державної служби України. 

3. Ознаками групи принципів державної служби правового 

регулювання кадрового забезпечення Державної служби України є: 1) їх 



 

 

156

встановлення на основі статті 4 Закону України «Про державну службу»; 2) 

вплив на діяльність осіб, які здійснюють в межах своєї компетентності 

кадрове забезпечення державної служби; 3) на законодавчому рівні вони 

тлумачаться як принципи кадрового забезпечення державної служби. 

4. Ознаками групи принципів кадрового забезпечення державної 

служби є: 1) встановлення основоположних засад самого процесу кадрового 

забезпечення, із урахуванням особливостей інституту державної служби; 2) 

охоплення ними діяльності із працевлаштування, професійної підготовки, 

навчання, прогнозування та інших процедур, що входять до складу кадрового 

забезпечення державної служби; 3) характерність саме для інституту 

державної служби і неможливість застосування для кадрового забезпечення 

інших категорій працівників; 4) регламентація у змісті норм Закону України 

«Про державну службу». 

5. Ознаки принципів правового регулювання кадрового забезпечення 

Державної служби України: 

1) системний характер – елементами даного інституту є норми-

принципи різної сфери дії; 

2) цілісний характер - ефективність принципів правового регулювання 

кадрового забезпечення Державної служби України досягається у 

комплексному застосуванні усіх його категорій; 

3) складний характер – нерозривний характер правового регулювання 

кадрового забезпечення Державної служби України із галузями та 

інститутами державної служби, державного управління, трудового права 

тощо. 

6. Мета правового регулювання кадрового забезпечення Державної 

служби України - передбачувані і бажані результати правового впливу на 

інститут державної служби, які полягають у його забезпеченні 

професійними, патріотичними, доброчесними, ефективними, політично 

неупередженими кадрами, та визначенні стратегічного бачення розвитку 

механізму формування нового покоління державних службовців. 
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7. Завдання правового регулювання кадрового забезпечення Державної 

служби України: 

1) забезпечення залучення професійних, патріотичних, доброчесних, 

ефективних, політично неупереджених кадрів на вакантні посади державної 

служби; 

2) регулювання вступу на державну службу шляхом конкурсів, 

стажування, створення відповідного правового підґрунтя;  

3) правове регулювання проходження службової кар'єри, у тому числі 

просування по службі та підвищення рівня професійної компетентності 

державних службовців;  

4) правове регулювання соціально-правових гарантій та соціальний 

захист працівників;  

5) регламентація діяльності Національного агентства України з питань 

державної служби як центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері державної служби. 

8. Ознаки завдань правового регулювання кадрового забезпечення 

Державної служби України: 

1) формально-юридичний характер – вирішення завдань правового 

регулювання кадрового забезпечення Державної служби України 

здійснюється шляхом прийняття відповідної правової норми; 

2) системний характер – усі завдання є тісно пов’язаними між собою, а 

не вирішення одного із них унеможливлює розв’язання інших; 

3) двозначний характер – більшість завдань правового регулювання 

кадрового забезпечення Державної служби України водночас сприяють  

розвитку кваліфікації кадрового складу державної служби, а також 

задоволенню інтересів самих державних службовців; 

4) всеосяжний характер – вирішення завдань правового регулювання 

кадрового забезпечення Державної служби України стосується широкого 

кола питань та проблем досліджуваного інституту.   
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9. Функції правового регулювання кадрового забезпечення Державної 

служби України: 

1) впорядкувальна функція;  

2) розвивальна функція; 

3) захисна функція; 

4) моделювальна функція. 

10. Ознаки функцій правового регулювання кадрового забезпечення 

Державної служби України: 

1) об’єднуючий та синтезуючий характер – функції об’єднують шляхи, 

форми та способи впливу правових норм на відносини кадрового 

забезпечення Державної служби України; 

2) комплексний характер – функції позначають сукупність процесів, які 

протікають під час вирішення відповідного завдання правового регулювання 

кадрового забезпечення Державної служби України; 

3) кон’юктивний характер – кожна із виділених нами функцій за своєю 

сутністю становить низку дрібніших функцій, об’єднаних нами для 

формулювання основної ідеї їх впливу на суспільні відносини. 

11. Серед гарантій правового регулювання кадрового забезпечення 

Державної служби України виділено дві групи: 

- конституційні гарантії – дану групу становлять правові засоби, 

встановлені державою у змісті конституційних норм, що забезпечують право 

громадян України отримати можливість працевлаштуватись на державній 

службі та захищати дане право у встановленому законом порядку: 1) гарантія 

вільного і всебічного розвитку особистості; 2) гарантія рівності 

конституційних прав і свобод та рівності перед законом, рівність прав жінки і 

чоловіка; 3) гарантія прав на працю та вільного її обрання. 

- спеціальні гарантії – правові засоби, встановлені державою у змісті 

норм Закону України «Про державну службу», які встановлюють права 

громадян як учасників процесу кадрового забезпечення Державної служби 

України. Таких гарантій, як нами вже відмічалось, є небагато і до них 
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гарантій віднесемо наступні: 1) гарантія вступу на посади державної служби 

виключно за результатами проведення конкурсу; 2) гарантія оскарження 

рішення конкурсної комісії у разі не проходження конкурсного відбору на 

зайняття вакантної посади державної служби; 3) гарантія просування 

державного службовця по службі із урахуванням професійної 

компетентності; 4) гарантія підвищення рівня професійної компетентності 

державних службовців шляхом професійного навчання. 

12. Ознаками групи конституційних гарантій правового регулювання 

кадрового забезпечення Державної служби України є: 1) встановлення 

державою у змісті конституційних норм; 2) забезпечення права громадян 

України отримати можливість працевлаштуватись на державній службі та 

захищати дане право у встановленому законом порядку; 3) нечисленність та 

опосередковане відношення до правового регулювання кадрового 

забезпечення Державної служби України. 

13. Ознаками групи спеціальних гарантій правового регулювання 

кадрового забезпечення Державної служби України є:  1) закріплення у змісті 

норм Закону України «Про державну службу»; 2) забезпечення об’єктивного 

характеру процесу зайняття вакантних посад; 3) спрямування на 

безперервність процесу підвищення професійної компетентності державних 

службовців; 4) забезпечення можливості професійного росту державних 

службовців; 5) надання можливості кандидатам на зайняття вакантної посади 

державної служби здійснити та захист своїх прав у судовому або 

позасудовому порядку. 

14. Ознаки гарантій правового регулювання кадрового забезпечення 

Державної служби України: 

1) опосередкований характер – виділені нами гарантії встановлюються 

передусім з метою залучення громадян до державної служби, проте у меншій 

мірі є засобами охорони їх прав у процесі виконання службових 

повноважень; 
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2) складний характер – нерозривний зв'язок конституційних гарантій та 

гарантій, встановлених законодавством про державну службу; 

3) захисний характер – гарантування надання державним службовцям 

можливостей здійснювати захист своїх прав та інтересів у судовому чи 

позасудовому порядку; 

4) об’єктивний характер – встановлення з метою гарантування 

об’єктивності у процесі зайняття кандидатами вакантних посад; 

5) безперервний характер - спрямування на забезпечення 

безперервності процесу підвищення професійної компетентності та 

державних службовців.  

15. Форми правового регулювання кадрового забезпечення Державної 

служби України: 

- нормативна група форм правового регулювання кадрового 

забезпечення Державної служби України – її складають закони України 

(Конституція України; Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 

№ 889-VIII) та підзаконні нормативно-правові акти (Програма кадрового 

забезпечення державної служби, затверджена Указом Президента України від 

10 листопада 1995 року N 1035/95; Стратегія  державної кадрової політики на 

2012-2020 роки; Порядок проведення конкурсу на зайняття посад державної 

служби; Положення про Національне агентство України з питань державної 

служби; нормативно-правові акти з питань державної служби Національного 

агентства України з питань державної служби); 

- індивідуальна група форм правового регулювання кадрового 

забезпечення Державної служби України – включає впорядкування 

конкретних ситуацій, що вимагають юридичного вирішення та відбувається 

шляхом прийняття рішень та яку становлять індивідуальні правові акти – 

рішення конкурсної комісії про призначення особи на посаду державної 

служби або про відмову в такому призначенні; рішення, накази 

(розпорядження), доручення керівників; протоколи Комісії з питань вищого 
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корпусу державної служби; рішення про оголошення конкурсу на зайняття 

вакантної посади державної служби; акт про призначення на посаду. 

16. Нормативну групу форм правового регулювання кадрового 

забезпечення Державної служби України характеризують наступні ознаки: 1) 

законний або підзаконний характер; 2) підзаконні нормативно-правові акти 

прийнято для деталізації норм Закону України «Про державну службу»; 3) 

прийняття в даній сфері Стратегії державної кадрової політики, яка визначає 

поточний та подальший розвиток досліджуваного інституту; 4) поширення 

нормативної групи форм на усі випадки  кадрового забезпечення державної 

служби та усіх суб’єктів; 5) нормативні форми є еталонами поведінки для 

суспільних відносин кадрового забезпечення Державної служби. 

17. Ознаки, які характеризують індивідуальну групу форм правового 

регулювання кадрового забезпечення Державної служби України: 1) 

одноразовий характер; 2) спрямування на вирішення конкретних ситуацій; 3) 

вони є засобом реалізації нормативного регулювання, що конкретизує певні 

обставини процесу кадрового забезпечення державної служби; 4) широке 

коло суб’єктів, які приймають індивідуальні акти (конкурсна комісія, 

керівник державної служби, Комісія з питань вищого корпусу державної 

служби, суб’єкт призначення тощо). 

18. Ознаками форм правового регулювання кадрового забезпечення 

Державної служби України є: 

1) поєднання нормативного та ненормативного характеру – полягає в 

основі розподілу на нормативну та індивідуальну групу; 

2) уточнюючий характер – форми підзаконного та ненормативного 

характеру прийнято для деталізації норм Закону України «Про державну 

службу»; 

3) поєднання перманентного та одноразового характеру – нормативна 

група поширюється на регулювання усіх відносин кадрового забезпечення 

державної служби України, а індивідуальна на разове виникнення чи 

припинення правовідношення. 
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19. Методи правового регулювання кадрового забезпечення Державної 

служби України: 

1. Спеціальний метод – до цієї категорії віднесемо методи, що 

відповідають природі процесу кадрового забезпечення Державної служби. 

Такий метод, як встановило наше дослідження, на сьогодні один – метод 

конкурсного відбору. 

2. Регламентуючий метод – імперативний метод; 

3. Розпорядчі методи – метод субординації; метод координації; метод 

реординації.  

20. Серед особливостей спеціального методу правового регулювання 

кадрового забезпечення Державної служби України виділимо наступні: 1) 

його основним і єдиним способом є проведення конкурсного відбору; 2) 

обов’язків характер застосування даного методу у процесі кадрового 

забезпечення державної служби; 3) законодавчо встановлені вимоги до 

учасників конкурсного підбору, регламентація його здійснення та наслідків 

проведення. 

21. Регламентуючий метод правового регулювання кадрового 

забезпечення Державної служби України є імперативним. Йому притаманні 

наступні ознаки: 1) категорична регламентація поведінки його учасників; 2) 

учасники не є рівними за статусом; 3) метод спрямовується на задоволення 

загальносоціального інтересу у вигляді кадрового забезпечення Державної 

служби України; 4) у процесі застосування даного методу одні учасники 

(кандидати на державну службу та державні службовці) виконують вказівки 

інших осіб (законодавець чи посадові особи органів державної влади). 

22. Ознаки розпорядчих методів кадрового забезпечення Державної 

служби України: 1) охоплення  поточної оперативної організаційної роботи; 

2) в їх основі перебуває розподілення конкретних завдань виконавцям, 

контроль за їх виконанням тощо; 3) застосування як для вертикальних, так і 

для горизонтальних зв’язків. 
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РОЗДІЛ 3 

ЗМІСТ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ КАДРОВОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

 

3.1 Наукова інтерпретація правовідносин у сфері кадрового 

забезпечення державної служби України  

 

Соціально-економічний розвиток нашої держави залежить, у тому 

числі, й від ефективності діяльності державних службовців, які покликані 

служити народу. Кадрове забезпечення державної служби України 

безпосередньо відображається на задоволенні та забезпеченні потреб й 

інтересів суспільства і держави, оскільки належний рівень професійної 

компетентності державних службовців сприяє прискоренню позитивних 

темпів становлення в Україні демократичних основ функціонування 

державної служби України та підвищує результативність проведення реформ. 

Тому в даному контексті важливим є встановлення поняття, особливостей та 

структури правовідносин у сфері кадрового забезпечення державної служби 

України, оскільки більшість реформ у даній сфері не отримали свого 

завершення, по-перше, через недостатній рівень уваги з боку науковців,             

по-друге, через недостатній рівень кадрового забезпечення. 

Загалом, трудові відносини існують практично впродовж всієї історії 

людства. Хоча на початкових етапах було відсутнє будь-яке їх законодавче 

врегулювання, із часом трудові відносини суттєво змінились, а їх еволюція, у 

тому числі, призвела до виникнення трудових правовідносин, а також 

значного їх розширення та утворення, зокрема, трудових правовідносин у 

сфері кадрового забезпечення. На сьогодні важливим завданням для будь-

якої держави є забезпечення належних умов праці найманих робітників, а 

також захист їх законних прав та інтересів. До її обов’язків належить також і 

створення умов для реалізації громадянами права на працю, гарантування 
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рівних можливостей у виборі професії та роду трудової діяльності, зокрема й 

у зайнятті вакантних посад державної служби. 

Професійний рівень державних службовців має безпосередній вплив на 

результативність та ефективність управління політичними і соціально-

економічними процесами розвитку країни. Відповідно, саме через інститут 

державної служби України відбувається реалізація кадрової політики в 

органах державної влади та місцевого самоврядування, спрямованої на 

забезпечення їх професійним кадровим ресурсом. Формування кадрового 

складу державної служби є складним та багатогранним процесом, який може 

бути результативним у разі дотримання певних вимог та умов, у тому числі й 

щодо послідовного здійснення науково-дослідних та законодавчих дій. 

Встановлення поняття, особливостей та структури правовідносин у сфері 

кадрового забезпечення державної служби України сприятиме досягненню 

належного результату. Зміст поняття трудових правовідносин постійно 

змінюється та вдосконалюється, а поняття, особливості та структура 

правовідносин у сфері кадрового забезпечення державної служби України на 

сьогодні все ще залишаються невстановленими, у зв’язку із чим їх 

дослідження є актуальним. 

Встановленню сутності правовідносин присвячена значна кількість 

наукових робіт різних історичних епох, проте поняття, особливості та 

структура правовідносин у сфері кадрового забезпечення державної служби 

України у даному контексті є винятком. Незважаючи на те, що кадровому 

забезпеченню державної служби України у цілому присвячено низку праць за 

останніх декілька десятиліть, аналіз даного питання через призму 

правовідносин є новим для вітчизняної науки. Над дослідженням даної сфери 

працювали такі науковці: В.О. Андрєєв [151], Г.О. Андрощук [152], А.В. 

Андрушко [153], Є.Є. Бамбізов [154], О.Ф. Бантишев [155], В.М. Бевзенко 

[156], Д.О. Беззубов [157], В.Р. Біла [158], О.Г. Бондар [159], А.О Бояр [160], 

В.С. Волик [161], Л. Волошенюк [162], А.О. Головачова [163], В.В. 

Голоднюк [164], С.Т. Гончарук [165], О.А. Губська [166], А.Ю. Гурик [167], 
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В.А. Живицький [168], А.В. Заболотний [169], М.І. Зубрицький [170], Н.Г. 

Калашник [171], О.М. Конопацька [172], М.М. Клемпарський [173], І.П. 

Лавринчук [174], В.І. Литвиненко [175], Д.Ю. Маршавін [176], В.Я. Мацюк 

[177], К.Ю. Мельник [178], М.А. Невмержицька [179], Д.В. Неліпа [180], І.В. 

Новосельська [181], В.Г. Панзюк [182], Н.С. Панова [183], О.І. Прекрасна 

[184], К.С. Проскуряков [185], Л.В. Прудиус [186], А.М. Слюсар [187], О.А. 

Соколова [188], І.Я. Софіщенко [189], О.В. Тищенко [190], О.В. Ткаченко 

[191], І.О. Трубін [192], Д.П. Ушверідзе [193], В.Г. Федоренко [194], Ю.О. 

Харченко [195], О.А. Хименко [196], М.М. Хоменко [197], С.М. Хомов [198], 

Т.І. Чавикіна [199], Є.О. Яковенко [200] та інші. Здійснення узагальнення 

попередніх напрацювань та врахування сучасних тенденцій в управлінні 

людськими ресурсами при кадровому забезпеченні державної служби 

України є необхідним та актуальним завданням. Проведення комплексного 

аналізу поняття, особливостей та структури правовідносин у сфері кадрового 

забезпечення державної служби України сприятиме удосконаленню 

кадрового потенціалу та створенню оновленого, потужного і дієздатного 

апарату державної служби України. 

Як нами відзначалось раніше, поняття правовідносин є одним із 

фундаментальних у правовій науці, тож одночасно існують різні концепції 

щодо його визначення, характерні й, у тому числі, для різних історичних 

епох. Проте зауважимо, що практично всі вони близькі за сутністю та 

формою вираження. Так, один з теоретиків радянського права С.С. Алексєєв 

визначав правовідносини як індивідуалізований суспільний зв’язок між 

особами, що виникає на основі норм права, характеризується наявністю 

суб’єктивних юридичних прав і обов’язків та підтримується (гарантується) 

примусовою силою держави [201, с. 82]. Із даної дефініції виділимо наступні 

ключові характеристики: 1) індивідуалізований характер правовідносин, який 

полягає у тому, що до правовідносин вступає визначене коло осіб, які 

наділяються правами та обов’язками, характерними виключно для них та для 

природи самих відносин між суб’єктами; 2) правовий характер відносин, 
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який обумовлює їх виникнення на основі норм права; 3) гарантування прав і 

обов’язків суб’єктів правовідносин відбувається шляхом застосування 

державного примусу. Характеризуючи правовідносини у сфері кадрового 

забезпечення державної служби України через призму даної позиції, дійдемо 

до висновку, що, по-перше, у дані правовідносини вступають конкретно 

визначені суб’єкти; по-друге, виникають такі правовідносини на основі норм 

права, а саме Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-

VIII [59] та підзаконних нормативно-правових актів (Програми кадрового 

забезпечення державної служби, затвердженої Указом Президента України 

від 10 листопада 1995 року № 1035/95 [105]; Стратегії державної кадрової 

політики на 2012-2020 роки [113]; Порядку проведення конкурсу на зайняття 

посад державної служби [60]; Положення про Національне агентство України 

з питань державної служби [136]; Положення про систему підготовки, 

спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових 

осіб місцевого самоврядування [202]; нормативно-правових актів з питань 

державної служби Національного агентства України з питань державної 

служби), по-третє, до порушників правовідносин у сфері кадрового 

забезпечення державної служби України має бути передбачено застосування 

державного примусу. 

У науковій літературі пострадянських часів погляди на сутність 

правовідносин дещо відрізняються, проте не суттєвим чином. Так, В.В  

Копєйчиков тлумачить правовідносини як специфічні вольові суспільні 

відносини, які виникають на основі відповідних норм права і учасники яких 

взаємопов’язані суб’єктивними правами та юридичними обов’язками [203, 

с. 190-191]. Аналіз даної позиції свідчить про те, що розуміння основних 

характерних рис досліджуваного поняття все ж дещо відрізняється від 

класичних моделей. Так, ознаками правовідносин згідно із позицією 

В.В. Копєйчикова є: 1) специфічний вольовий характер, який полягає у тому, 

що суб’єкти правовідносин свідомо та самостійно управляють своїми діями з 

метою досягнення поставлених цілей; 2) правовий характер відносин, який як 
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і у попередній моделі полягає у їх виникненні на основі норм права; 

3) кореспондуючий характер відносин суб’єктів, який передбачає наділення 

учасників суб’єктивними правами та юридичними обов’язками. Із даної 

моделі у контексті правовідносин у сфері кадрового забезпечення державної 

служби України можна зробити такі висновки: по-перше, суб’єкти 

правовідносин у сфері кадрового забезпечення державної служби України 

мають свідомо та самостійно управляти своїми діями при вступі до 

відповідних правовідносин, тобто вступ на державну службу повинен мати 

вольовий та цілеспрямований характер; по-друге, наявність прав та 

обов’язків у суб’єкта, що здійснює вступ на державну службу, обумовлює 

виникнення прав та обов’язків у суб’єкта, що провадить конкурс на зайняття 

вакантної посади державної служби, а обидві сторони у цілому повинні 

усвідомлювати сутність їх відносин, а також міру належної поведінки. 

Схожим чином роз’яснює сутність правовідносин О.Ф. Скакун, проте 

позиції вченої також притаманна особлива специфіка. Дослідниця стверджує, 

що правовими відносинами є суспільні відносини, учасники яких наділені 

правами й обов’язками, передбаченими та забезпеченими нормами права, 

тобто вони виступають носіями правомочностей та правообов’язків, даний 

зв’язок знаходить своє юридичне відображення в кореспонденції прав та 

обов’язків, при якій одна сторона наділена правом вимоги від іншої сторони 

поведінки, передбаченої нормою права. Юридичні норми встановлюють для 

однієї сторони вид і міру можливої поведінки, а для іншої – вид та міру 

належної поведінки, тобто правомочностям одного суб’єкта кореспондує 

обов’язок іншого суб’єкта та навпаки [141, с. 345]. Аналізуючи особливості 

даної позиції, відмітимо її схожість із раніше проаналізованими. Серед 

подібних характеристик варто виділити кореспондуючий характер прав та 

обов’язків суб’єктів правовідносин, передбачення та забезпечення прав і 

обов’язків суб’єктів правовідносин нормами права тощо. Крім того, зазначені 

особливості роз’яснюються специфічним чином, що дозволяє значно 

досконаліше розкрити сутність правовідносин. Зокрема суб’єкти 
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правовідносин виступають у якості «носіїв правомочностей та 

правообов’язків». Правомочність пояснюється Великим тлумачним 

словником сучасної української мови як можливість користуватись 

законними правами та повноваженнями [129, с. 1101]. Правообов’язок, який 

включає поняття «право» та «обов’язок», є мірою необхідної поведінки особи 

у таких правовідносинах, регламентованою нормами права. Іншими словами, 

суб’єкти правовідносин можуть користуватись законними правами та 

повноваженнями й самостійно обирати міру та вид необхідної поведінки, не 

заборонений законом. При цьому, як нами вже відмічалось раніше, 

правомочностям одного суб’єкта правовідносин кореспондує обов’язок 

іншого суб’єкта та навпаки. Із вищенаведеного аналізу зробимо висновок, що 

правовідносини у сфері кадрового забезпечення державної служби України 

передбачають користування законними правами та повноваженнями й 

самостійний вибір міри та виду необхідної поведінки, не забороненої 

законом, як суб’єктом, що здійснює вступ на державну службу або 

просувається по ній, так і державою в особі її компетентних органів. 

Щодо більш сучасних моделей, М.В. Цвік та О.В. Петришин 

визначають правовідносини як суспільні відносини, які є юридичним 

виразом фактичних суспільних відносин, де одна сторона на основі правових 

норм вимагає від іншої сторони виконання певних дій або утримання від них, 

а інша сторона повинна виконати ці вимоги, що охороняються державою [4, 

с. 335]. Звернемо увагу на формулювання «суспільні відносини, які є 

юридичним виразом фактичних суспільних відносин». Словосполучення 

«юридичний вираз» трактується Великим тлумачним словником сучасної 

української мови як виявленням чого-небудь за допомогою певних ознак, дій 

тощо [129, с. 147]. Тобто правовідносини є вираженням суспільних відносин 

за допомогою (під дією) юридичних норм. Аналізуючи поняття 

правовідносин у сфері кадрового забезпечення державної служби України 

через призму даної позиції, відзначимо, що вона у цілому не 
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відрізнятиметься від раніше зроблених нами висновків щодо розуміння 

даного поняття. 

С.Д. Гусарєв та О.Д. Тихомиров розглядають поняття правовідносин у 

розрізі двох підходів. Згідно першого – класичного підходу – правовідносини 

є свідомими вольовими суспільними відносинами, що виникають та 

здійснюються на основі норм права, учасники яких пов’язані закріпленими в 

нормах права взаємними правами та обов’язками, реалізація яких 

забезпечується можливістю застосування державного примусу [204, с. 194]. 

Такий підхід є, зокрема, близьким до раніше проаналізованої нами моделі 

С.С. Алексєєва. Другий підхід, який роз’яснюється авторами як 

«діяльнісний», передбачає визначення правовідносин як правової форми 

соціальної взаємодії суб’єктів права з метою реалізації інтересів і досягнення 

результатів, що передбачені законом або не суперечать закону чи іншим 

джерелам права [204, с. 194]. Відповідно, така концепція теж у загальному 

розумінні не пропонує принципово нового бачення розуміння сутності 

поняття «правовідносини», а по суті підсумовує актуальні на сьогодні 

моделі. 

Таким чином, на підставі здійсненого аналізу дійдемо до висновку, що 

існуючі на сьогодні дефініції поняття «правовідносини» є подібні між собою 

тлумачаться як суспільні відносини, врегульовані нормами права. У процесі 

аналізу ми з’ясували, що правовідносинами є індивідуалізовані специфічні 

вольові суспільні відносини, передбачені нормами права та забезпечені 

примусом держави з метою реалізації інтересів і досягнення результатів, 

учасники яких пов’язані кореспондуючими гарантованими суб’єктивними 

правами і юридичними обов’язками, які полягають у тому, що 

правомочностям одного суб’єкта кореспондує обов’язок іншого суб’єкта та 

навпаки. 

Правовідносини у сфері кадрового забезпечення державної служби 

України є передусім трудовими правовідносинами. Оскільки дефініція 

поняття «правовідносини у сфері кадрового забезпечення» на сьогодні 
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відсутня у вітчизняній науці, важливо дослідити дане питання саме через 

призму науки трудового права. 

Так, з точки зору П.Д. Пилипенка, трудові правовідносини – це 

врегульовані нормами трудового права суспільні відносини, що виникають у 

результаті укладення трудового договору (власне трудові), а також відносини 

з приводу встановлення умов праці на підприємствах, навчання й 

перекваліфікації за місцем праці та відносини, пов’язані з наглядом і 

контролем за додержанням трудового законодавства, вирішенням трудових 

спорів та працевлаштуванням громадян [205, с. 123]. На відміну від дефініції 

поняття «правовідносини», «трудові правовідносини» тлумачаться 

П.Д. Пилипенком із огляду на особливості виникнення таких правовідносин 

(у результаті укладення трудового договору), а також посилаючись на їх 

зміст (з приводу встановлення умов праці на підприємствах, навчання й 

перекваліфікації тощо). Приведене визначення не дозволяє зрозуміти 

характер правовідносин, сторони та їх правомочності, особливості, пов’язані 

із правами та обов’язками сторін. Тлумачення сутності правовідносин у сфері 

кадрового забезпечення державної служби України через призму такої 

позиції було б недосконалим, адже полягало б виключно у роз’ясненні 

сутності кадрового забезпечення як різновиду трудових правовідносин. 

Із точки зору В.І. Прокопенка, трудовими правовідносинами є 

двосторонні відносини працівника із власником або створюваним ним 

підприємством щодо виконання за винагороду роботи за обумовленою 

спеціальністю, кваліфікацією або посадою з дотриманням внутрішнього 

трудового розпорядку, що виступають формою закріплення суб’єктивних 

трудових прав і обов’язків [206, с. 163]. У даному контексті зазначена 

дефініція є досконалішою, аніж запропонована П.Д. Пилипенком, оскільки 

враховує кожен із виділених нами при її аналізі недолік. Так, сторонами 

трудових правовідносин є працівник та власник. Об’єкт трудових 

правовідносин – виконання за винагороду роботи за обумовленою 

спеціальністю, кваліфікацією. Сторони трудових правовідносин наділяються 
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суб’єктивними правами та обов’язками, причому на працівника додатково 

покладено обов’язок дотримуватись внутрішнього трудового розпорядку. 

Аналізуючи правовідносини у сфері кадрового забезпечення державної 

служби України крізь призму даного визначення, відзначимо, що така 

дефініція потребуватиме суттєвих уточнень. По-перше, щодо сторін таких 

трудових правовідносин. По-друге, об’єкт правовідносин у сфері кадрового 

забезпечення державної служби України також є специфічним, хоча, у тому 

числі, й пов’язаний з виконанням за винагороду роботи за обумовленою 

спеціальністю, кваліфікацією. По-третє, зміст правовідносин (права та 

обов’язки суб’єктів) також є відмінним та безпосередньо залежить від 

правильного встановлення суб’єктного складу правовідносин. 

Н.В. Веренич визначає трудові правовідносини як складний, свідомий, 

вольовий, триваючий, відплатний юридичний зв’язок, що виникає в 

результаті трудового договору і містить у своєму змісті взаємодію 

кореспондуючих один одному прав і обов’язків роботодавця та працівника з 

приводу виконання останнім своєї трудової функції [207, с. 96]. Дана 

дефініція також близька до проаналізованих нами раніше, але про її 

«трудовий» характер свідчить лише використання відповідної термінології: 

трудовий договір, роботодавець і працівник, трудова функція. На основі 

аналізу даної позиції зробимо висновок про те, що визначення поняття 

правовідносин у сфері кадрового забезпечення державної служби України 

можливо сформулювати через призму загальнотеоретичної концепції, 

запропонованої нами, розкриваючи при цьому мету та зміст кадрового 

забезпечення державної служби. 

Схожу дефініцію пропонує Ю.П. Дмитренко, із точки зору якого 

трудові правовідносини – це врегульовані нормами трудового права 

суспільні відносини, що виникають на підставі укладення трудового 

договору, контракту чи іншого юридичного факту з приводу участі 

працівника (робітника або службовця) у праці на підприємстві, в установі чи 

організації. Це вольові суспільні відносини, врегульовані нормами трудового 
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права [208, с. 121]. Дана позиція є фактично ідентичною до попередньо 

проаналізованої, проте має дві принципових відмінності. По-перше, 

дослідником відзначається, що такі суспільні відносини виникають не лише 

на підставі укладення трудового договору, а й іншого юридичного факту, 

яким може бути, у тому числі, й вступ на державну службу, а саме 

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби та 

призначення на посаду державної служби. По-друге, її негативним аспектом 

є відсутність положень, присвячених правам та обов’язкам сторін 

правовідносин, а також трудовій функції в цілому. 

М.І. Іншин тлумачить трудові правовідносини як двосторонні вольові 

відносини, що виникають у зв’язку з укладенням трудового договору 

(контракту) між працівником та роботодавцем, змістом яких є встановлення, 

розвиток, зміна і припинення діяльності працівників з виконання ними 

трудових функцій [209, с. 198]. Дана дефініція також є подібною до 

проаналізованих нами раніше, зокрема до запропонованої П.Д. Пилипенком. 

В основі такої моделі перебувають особливості виникнення таких 

правовідносин (укладенням трудового договору (контракту) між 

працівником та роботодавцем) та їх зміст (встановлення, розвиток, зміна і 

припинення діяльності працівників з виконання ними трудових функцій). А 

отже, із урахуванням попереднього аналізу це свідчить про те, що у сфері 

трудового права поняття трудових правовідносин тлумачиться схожим 

чином різними дослідниками. По суті, проаналізовані позиції можна умовно 

поділити на дві категорії: 1) ті, що за змістом фактично дублюють 

загальнотеоретичні концепції визначення поняття правовідносин із 

використанням трудоправової термінології; 2) ті, що сформульовані на 

основі особливостей виникнення таких правовідносин та їх змісту. 

Формулюючи дефініцію поняття «правовідносини у сфері кадрового 

забезпечення державної служби України», варто враховувати, що зміст таких 

правовідносин не є ординарним для трудового права. По-перше, будь-які 

трудові правовідносини у сфері державної служби мають специфічний 
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характер з притаманними лише їм особливостями. По-друге, трудові 

правовідносини переважно тлумачаться як такі, що виникають у зв’язку з 

укладенням трудового договору. В даному конкретному випадку виникнення 

правовідносин не пов’язується із таким юридичним фактом. А тому, 

визначаючи поняття правовідносин у сфері кадрового забезпечення 

державної служби України, варто враховувати і загальнотеоретичну 

специфіку, і трудоправову, і мету та завдання кадрового забезпечення 

державної служби України як передумову їх виникнення, а також норми 

розділу IV Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-

VIII [59], Програми кадрового забезпечення державної служби, затвердженої 

Указом Президента України від 10 листопада 1995 року № 1035/95 [105], 

Стратегії  державної кадрової політики на 2012-2020 роки [113], Порядку 

проведення конкурсу на зайняття посад державної служби [60], Положення 

про Національне агентство України з питань державної служби [136], 

Положення про систему підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації 

державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування [202], 

нормативно-правових актів з питань державної служби Національного 

агентства України з питань державної служби. 

На підставі вищезазначеного пропонуємо визначити правовідносини у 

сфері кадрового забезпечення державної служби України як 

індивідуалізовані специфічні вольові суспільні відносини, передбачені 

нормами Закону України «Про державну службу» й підзаконними 

нормативно-правовими актами, учасники яких пов’язані кореспондуючими 

гарантованими суб’єктивними правами і юридичними обов’язками, 

пов’язаними із призначенням на посаду державної служби, котрі виникають з 

метою забезпечення державної служби професійними, патріотичними, 

доброчесними, ефективними, політично неупередженими кадрами й 

визначення стратегічного бачення розвитку механізму формування нового 

покоління державних службовців. 

 



 

 

174

3.2 Особливості та структура правовідносин у сфері кадрового 

забезпечення державної служби України 

 

До аналізу питання особливостей правовідносин у сфері кадрового 

забезпечення державної служби України ми вже частково звертались при 

розгляді дефініцій понять «правовідносини» та «трудові правовідносини». Із 

цього можна зробити висновок про те, що особливості правовідносин у 

сфері кадрового забезпечення державної служби України фактично 

становлять дві категорії взаємопов’язаних ознак: 

1. Загальнотеоретична та трудоправова категорія ознак. Для 

правовідносин у сфері кадрового забезпечення державної служби України є 

характерними ознаки правовідносин загалом, тому на дане питання варто 

звернути увагу першочергово. Окрім того, правовідносини у сфері кадрового 

забезпечення державної служби України – це специфічний різновид трудових 

правовідносин. Разом з тим, у процесі аналізу позицій науковців щодо 

визначення поняття «трудові правовідносини» нами встановлено, що 

переважна більшість ознак трудових правовідносин не є характерними для 

правовідносин у сфері кадрового забезпечення державної служби України, 

оскільки в їх основі перебуває трудовий договір як підстава виникнення 

відносин між суб’єктами. 

2. Спеціальна категорія ознак – особливості, обумовлені специфікою 

правовідносин у сфері кадрового забезпечення державної служби України та 

нормами Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII 

[59], а саме розділу IV, Програми кадрового забезпечення державної служби, 

затвердженої Указом Президента України від 10 листопада 1995 року 

№ 1035/95 [105], Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки 

[113], Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби 

[60], Положення про Національне агентство України з питань державної 

служби [136], Положення про систему підготовки, спеціалізації та 

підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого 
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самоврядування [202], нормативно-правових актів з питань державної 

служби Національного агентства України з питань державної служби. 

Звертаючись до загальнотеоретичної категорії ознак, проаналізуємо 

позиції окремих вітчизняних авторів. Так, Г.В. Кикоть виділяє наступні 

особливості правовідносин: 1) вони є різновидом соціальних відносин, 

механізм виникнення й реалізації яких підкоряється загальним 

закономірностям установлення і здійснення таких відносин; 2) їх сторонами 

можуть бути тільки особи, які мають якості суб’єкта права; 3) їх змістом 

виступає взаємодія сторін, форма якої регламентована юридичними 

нормами; 4) тільки в їх рамках відбувається юридичний захист суб’єктивних 

прав і свобод, виконання юридичних обов’язків; 5) у громадянському 

суспільстві вони є одним із найбільш ефективних і поширених легітимних 

шляхів досягнення людиною мети, реалізації нею інтересів і потреб у межах 

правопорядку й законності; 6) їх відрізняє тісний зв’язок з юридичними 

нормами, що містять загальну модель певної дії, вони вказують на способи й 

механізм захисту від порушень цієї моделі [210, с. 38]. Відзначимо, що у 

контексті об’єкта нашого дослідження деякі із зазначених ознак не є 

доцільними, оскільки стосуються саме правовідносин у їх загальному 

вираженні. До таких ознак, зокрема, відноситься юридичний захист 

суб’єктивних прав і свобод, виконання юридичних обов’язків, спосіб 

досягнення людиною мети шляхом вступу до правовідносин тощо. Деякі з 

ознак є тотожними до виділених нами раніше у процесі аналізу позицій 

науковців. Наприклад, ознака, яка полягає в тому, що сторонами 

правовідносин можуть бути тільки особи, які мають якості суб’єкта права, 

кореспондує ознаці індивідуалізованого характеру правовідносин, а ознака 

тісного зв’язку з юридичними нормами – ознаці правового характеру 

відносин. Тому зробимо висновок про те, що модель Г.В. Кикотя не є 

достатньо вдалою у контексті нашого дослідження. 

З точки зору С.Д. Гусарєва та О.Д. Тихомирова, правовідносинам 

притаманні такі суттєві ознаки: 1) вони є різновидом суспільних відносин, а 
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саме виникають між людьми, їх об’єднаннями та спільнотами як суб’єктами 

права з приводу соціального блага або забезпечення будь-яких законних 

інтересів; 2) вони є свідомо-вольовими відносинами, оскільки до свого 

виникнення проходять крізь свідомість людей та для їх виникнення 

необхідна воля як мінімум одного з учасників; 3) вони виникають з приводу 

соціального блага або забезпечення будь-яких інтересів, які виступають як 

передумова правовідносин; 4) вони виникають, тривають, змінюються, 

призупиняються, припиняються або відновлюються на основі норм права; 5) 

учасники правовідносин пов’язані між собою суб’єктивними правами та 

юридичними обов’язками, виступають як уповноважені та зобов’язані особи, 

де права й інтереси одних осіб можуть бути реалізовані через виконання 

обов’язків іншими особами; 6) вони охороняються державою і в разі потреби 

забезпечуються силою державного примусу [204, с. 194-195]. Дана концепція 

загалом фактично не відрізняється від попередньої та дублює ті висновки, які 

були зроблені нами у процесі аналізу дефініцій поняття «правовідносини» у 

вітчизняній правовій доктрині. Наприклад, ми звертали увагу на ознаки 

свідомо-вольового характеру, виникнення, зміни та припинення на основі 

норм права, кореспондуючого характеру відносин суб’єктів та ознаку 

державного примусу. При цьому відзначимо, що ознака державного примусу 

у цілому не є характерною для досліджуваного виду правовідносин, адже 

процедура кадрового забезпечення державної служби України передбачає 

чіткі вимоги до суб’єктів, недотримання яких спричиняє припинення 

правовідносин.  

Щодо трудоправової категорії ознак, Ю.П. Дмитренко виділяє 

наступні особливості трудових правовідносин: 1) наявність спеціального 

суб’єкта ( робітники та службовці, не є суб’єктами трудових правовідносин 

військовослужбовці та ін.); 2) наявність специфічного об’єкта (виконання 

трудових обов’язків з певної спеціальності, кваліфікації, на конкретній 

посаді); 3) відносини опосередковують включення працівника у трудовий 

колектив i участь його у трудовому процесі (за винятком роботи в 
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роботодавця-фізичної особи); 4) підпорядкування працівника режиму роботи 

та правилам внутрішнього трудового розпорядку підприємства, установи, 

організації; 5) двосторонність; 6) відплатність; 7) продовжувальний 

(тривалий) характер у більшості випадків, (можуть існувати постійно з 

моменту працевлаштування до факту смерті працівника, за винятком 

законодавчих обмежень); 8) особистий характер (працівник не має права без 

дозволу керівника передоручати роботу іншому працівникові); 

9) визначеність норм праці; 10) складність правовідносин –  включають ряд 

елементів: груп прав i обов’язків, які мають майновий i немайновий характер, 

пов’язані з оплатою праці, пересуванням по службі, захистом честі та 

гідності тощо [208, с. 121-122]. Хоча правовідносини у сфері кадрового 

забезпечення державної служби України за своєю сутністю є трудовими 

правовідносинами, переважна більшість із перерахованих ознак не є 

характерними для них. Погодимось із ознакою наявності спеціального 

суб’єкта (Національного агентства України з питань державної служби та 

осіб, які претендують на вступ на державну службу), ознакою наявності 

специфічного об’єкта (власне кадрового забезпечення державної служби 

України), ознакою двосторонності та особистого характеру (яка у даному 

випадку має дещо інше вираження). Разом із тим ознаки, пов’язані із 

трудовим процесом, трудовим колективом, оплатністю, нормами праці тощо, 

не можуть бути характерними для правовідносин у сфері кадрового 

забезпечення державної служби України із огляду на їхній характер. 

М.І. Іншин до ознак трудових правовідносин як окремого виду 

суспільних відносин відносить: 1) виникнення між працівниками та 

роботодавцем; 2) виникнення, зміна чи припинення відповідно до правових 

норм, які впливають на поведінку суб’єктів трудових правовідносин і через 

неї реалізуються; 3) суб’єкти трудових відносин пов’язані між собою 

суб’єктивними правами і юридичними обов’язками, а сторони в трудових 

правовідносинах виступають відносно одна одної як правоуповноважені та 

правозобов’язані особи, де права й інтереси одних можуть бути реалізовані 
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тільки через виконання обов’язків інших; 4) взаємна поведінка суб’єктів 

трудових відносин індивідуалізована і чітко визначена, а права і обов’язки 

персоніфіковані в локальних нормативно-правових актах; 5) вольовий 

характер – трудові відносини не можуть виникати і функціонувати, а 

особливо реалізовуватися, без волевиявлення хоча б одного суб’єкта; 

6) забезпечення нормами трудового законодавства; 7) охорона державою 

[209, с. 198]. Відзначимо, що така концепція є близькою до 

загальнотеоретичної, а отже, не погодимось із трудоправовим характером 

низки ознак. Більшість із них уже була нами проаналізована, наприклад, 

виникнення, зміна чи припинення відповідно до правових норм, 

індивідуалізований та вольовий характер, зв’язки між суб’єктами 

правовідносин тощо. Деякі ознаки, зокрема щодо суб’єктного складу, 

потребують уточнення спеціального характеру. Тому в цілому відзначимо, 

що запропоновані М.І. Іншиним ознаки трудових правовідносин у сфері 

кадрового забезпечення державної служби України потребують або уточнень 

спеціального характеру, або ж уже були нами проаналізовані як 

загальноправові. 

В.В. Юровська до ознак трудових правовідносин віднесла наступні: 

1) укладення лише на добровільній основі; 2) регулювання нормами 

трудового права України; 3) сторонами відносин обов’язково є працівник та 

роботодавець; 4) тривалість у часі; 5) виникнення у результаті укладання 

трудового договору; 6) сторони наділені суб’єктивними права і мають певні 

обов’язки; 7) відплатний характер; 8) кожен з учасників відносин несе 

відповідальність за порушення норм законодавства, що регулює трудові 

правовідносини [211, с. 69-70]. У цілому дана позиція характеризується тими 

ж позитивними та негативними аспектами, що й попередньо проаналізовані. 

Принагідно відзначимо, що більша частина вказаних ознак вже була раніше 

проаналізована нами. До особливих авторських ознак віднесемо 

добровільний характер трудових правовідносин, в той час як всі інші в тій чи 

іншій мірі виділялися й іншими науковцями. 
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Підсумовуючи дослідження ознак трудових правовідносин, звернемо 

увагу на те, що із урахуванням специфіки правовідносин у сфері кадрового 

забезпечення державної служби України більшість із них не є характерними 

для даного виду правовідносин. Разом з тим, низка ознак загальноправового 

характеру знаходить своє виявлення і в трудових правовідносинах. Саме 

тому пропонується виділити наступні загальнотеоретичні та трудоправові 

ознаки правовідносин у сфері кадрового забезпечення державної служби 

України: 1) правовий характер відносин, який обумовлює їх виникнення, 

зміну та припинення на основі норм права; 2) свідомо-вольовий характер, 

який полягає у тому, що суб’єкти правовідносин свідомо та самостійно 

управляють своїми діями для досягнення поставлених цілей; 

3) індивідуалізований характер правовідносин, який виражається у тому, що 

до правовідносин вступає визначене коло осіб, які наділяються правами та 

обов’язками, характерними виключно для них та для природи самих 

відносин між суб’єктами; 4) кореспондуючий характер відносин суб’єктів, 

який має вираз у наділенні учасників суб’єктивними правами та юридичними 

обов’язками, причому права й інтереси одних осіб можуть бути реалізовані 

через виконання обов’язків іншими особами. 

Ознака правового характеру правовідносин у сфері кадрового 

забезпечення державної служби України полягає в тому, що вони виникають, 

змінюються та припиняються на основі норм Закону України «Про державну 

службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [59] та інших перерахованих раніше 

нормативно-правових актів. Наприклад, виникнення правовідносин у сфері 

кадрового забезпечення державної служби України може пов’язуватись із 

оприлюдненням інформації про вакантну посаду державної служби та 

оголошенням про проведення конкурсу. Кожна особа, яка бажає взяти участь 

у конкурсі на зайняття вакантної посади, що відповідає вимогам, 

передбаченим у статті 20 Закону України «Про державну службу» від 

10.12.2015 № 889-VIII [59], може подати документи для участі в конкурсі та, 

відповідно, взяти участь у ньому. Припиняються відповідні правовідносини 
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після складення особою Присяги державного службовця та набуття нею 

статусу державного службовця у порядку, передбаченому статтею 36 Закону 

України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [59]. Зміна 

даного різновиду правовідносин також пов’язується із нормами зазначеного 

нормативно-правового акта, наприклад із обмеженнями щодо призначення на 

посаду, повторним конкурсом тощо. 

Ознака свідомо-вольового характеру полягає у тому, що суб’єкти 

правовідносин у сфері кадрового забезпечення державної служби України 

свідомо та самостійно управляють своїми діями, спрямованими на 

досягнення поставлених цілей. Іншими словами, для виникнення 

правовідносин у сфері кадрового забезпечення державної служби України 

необхідна, зокрема, воля компетентних осіб відповідних державних органів 

щодо відкриття вакансії державної служби, а також воля кандидатів на 

посаду державної служби для участі у відповідному конкурсі. За таких умов 

правовідносини у сфері кадрового забезпечення державної служби України 

набувають своєї актуальності. 

Індивідуалізований характер правовідносин проявляється у тому, що 

до них вступає визначене коло осіб, які наділяються правами та обов’язками, 

характерними виключно для цієї конкретної ситуації та для природи самих 

відносин між суб’єктами. У випадку із правовідносинами у сфері кадрового 

забезпечення державної служби України дана ознака означає, що державний 

орган, в якому проводиться конкурс на зайняття вакантної посади державної 

служби, Національне агентство України з питань державної служби та особи, 

які претендують на вступ на державну службу, наділяються спеціальним 

обсягом правомочностей, характерним лише їм та їх правовому статусу у 

відповідних відносинах. 

Кореспондуючий характер відносин суб’єктів полягає в наділенні 

учасників суб’єктивними правами та юридичними обов’язками, причому 

права й інтереси одних осіб можуть бути реалізовані через виконання 

обов’язків іншими особами. Так, праву особи, яка претендує на вступ на 
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державну службу, кореспондує обов’язок державного органу провести 

конкурс у разі наявності вакантної посади державної служби. Відповідно, 

обов’язку особи, яка бажає взяти участь у конкурсі, подати в установленому 

порядку до конкурсної комісії документи, кореспондує право Національного 

агентства України з питань державної служби відмовити такій особі в участі 

у конкурсі на підставі невідповідності поданих документів вимогам, 

встановленим у частині 1 статті 25 Закону України «Про державну службу» 

від 10.12.2015 № 889-VIII [59]. Крім того, відзначимо, що дана ознака все ж 

має дещо специфічний вияв, оскільки у більшості випадків права й інтереси 

Національного агентства України з питань державної служби можуть бути 

реалізовані лише через виконання обов’язків особами, які бажають взяти 

участь у конкурсі. Основний інтерес Агентства полягає у забезпеченні 

державної служби професійними, патріотичними, доброчесними, 

ефективними, політично неупередженими кадрами. Відповідно, для 

задоволення даного інтересу від особи, яка бажає взяти участь у конкурсі, 

вимагається: по-перше, відповідати законодавчо встановленим вимогам;            

по-друге, подати документи для участі в конкурсі; по-третє, успішно скласти 

іспит; по-четверте, пройти випробування за необхідності; по-п’яте, скласти 

Присягу державного службовця [59]. Тобто ознака кореспондуючого 

характеру прав та обов’язків суб’єктів є характерною і для відносин органу 

державної влади чи місцевого самоврядування, у якому наявна вакантна 

посада державної служби, Національного агентства України з питань 

державної служби, особи, яка бажає взяти участь у конкурсі, державного 

службовця, проте має дещо специфічний характер. 

Спеціальна категорія ознак обумовлена специфікою правовідносин у 

сфері кадрового забезпечення державної служби України та нормами Закону 

України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [59], а саме 

розділу IV, Програми кадрового забезпечення державної служби, 

затвердженої Указом Президента України від 10 листопада 1995 року 

№ 1035/95 [105], Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки 
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[113], Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби 

[60], Положення про Національне агентство України з питань державної 

служби [136], Положення про систему підготовки, спеціалізації та 

підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого 

самоврядування [202], нормативно-правових актів з питань державної 

служби Національного агентства України з питань державної служби. 

Враховуючи, що на науковому рівні дослідження даного питання наразі не 

здійснювалось, спеціальні ознаки виділимо, відштовхуючись від попередньо 

здійсненого аналізу та норм вищеперерахованих нормативно-правових актів. 

Зробимо висновок, що особливості правовідносин у сфері кадрового 

забезпечення державної служби України характеризуються наступними 

спеціальними ознаками: 

1) виникають з приводу відкриття вакантної посади державної служби;  

2) забезпечуються нормами спеціального законодавства, а саме Закону 

України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII, Програми 

кадрового забезпечення державної служби, затвердженої Указом Президента 

України від 10 листопада 1995 року № 1035/95, Стратегії державної кадрової 

політики на 2012-2020 роки, Порядку проведення конкурсу на зайняття посад 

державної служби, Положення про Національне агентство України з питань 

державної служби, Положення про систему підготовки, спеціалізації та 

підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого 

самоврядування, нормативно-правових актів з питань державної служби 

Національного агентства України з питань державної служби; 

3) мають особливий суб’єктний склад, який включає, у першу чергу, 

органи державної влади та місцевого самоврядування, у яких наявна 

вакантна посада державної служби, Національне агентство України з питань 

державної служби, осіб, які претендують на вступ на державну службу, та 

державні службовців, які претендують на просування по службі та 

підвищення рівня професійної компетентності. 
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Ознака виникнення з приводу відкриття вакантної посади 

державної служби полягає у тому, що зазначена підстава є найпоширенішою 

у контексті виникнення правовідносин у сфері кадрового забезпечення 

державної служби України. На відміну від інших видів правовідносин, у 

даній сфері не має значення погодження сторін для вступу до правовідносин. 

Для цього необхідна низка як суб’єктивних, так і об’єктивних чинників, 

основним із яких є наявність вакантної посади, внаслідок чого з метою 

добору осіб, здатних професійно виконувати посадові обов’язки, 

проводиться конкурс на зайняття вакантної посади державної служби  

відповідно до норм Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 

№ 889-VIII [59] та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад 

державної служби [60]. Добір може здійснюватись як за рахунок нових 

кадрів для державної служби, так і внаслідок просування державного 

службовця по службі. Проте в обох випадках необхідною є наявність 

вакантної посади та участь у конкурсі. 

Ознака забезпечення нормами спеціального законодавства, а саме 

Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII, 

Програми кадрового забезпечення державної служби, затвердженої 

Указом Президента України від 10 листопада 1995 року № 1035/95, 

Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки, Порядку 

проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, Положення 

про Національне агентство України з питань державної служби, 

Положення про систему підготовки, спеціалізації та підвищення 

кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого 

самоврядування [202],  нормативно-правових актів з питань державної 

служби Національного агентства України з питань державної служби 

полягає у тому, що в даній сфері норми законодавства про працю не 

застосовуються. У той же час, вітчизняним законодавцем прийнято низку 

нормативно-правових актів із метою врегулювання кадрового забезпечення 

державної служби України. Так, нормами Закону України «Про державну 
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службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [59] регламентуються загальні умови 

вступу на державну службу, порядок проведення конкурсу на зайняття 

вакантної посади державної служби та порядок призначення на посаду 

державної служби. Програма кадрового забезпечення державної служби, 

затверджена Указом Президента України від 10 листопада 1995 року 

№ 1035/95 [105], прийнята з метою проведення єдиної державної кадрової 

політики, наукового обґрунтування потреби державних органів та їх апарату 

у фахівцях, розробки ефективної системи підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації державних службовців. Стратегія державної 

кадрової політики на 2012-2020 роки [113] визначає мету, основні цілі, 

першочергові завдання, на реалізацію яких має бути спрямована державна 

кадрова політика. Порядок проведення конкурсу на зайняття посад державної 

служби [60] встановлює процедуру проведення конкурсу на зайняття 

вакантної посади державної служби, метою якого є добір осіб, здатних 

професійно виконувати посадові обов’язки. Положення про Національне 

агентство України з питань державної служби [136] врегульовує основні 

питання функціонування даного органу як центрального органу 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). Положення про систему підготовки, спеціалізації та 

підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого 

самоврядування [202] встановлює правове регулювання процедур, що 

дозволяють задовольнити потреби центральних та місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інших органів і 

організацій, на які поширюється дія Законів України «Про державну службу» 

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

та висококультурних працівниках, здатних компетентно і відповідально 
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виконувати управлінські функції, впроваджувати новітні соціальні 

технології, сприяти інноваційним процесам. 

Нормативно-правові акти з питань державної служби Національного 

агентства України з питань державної служби надають формального 

характеру управлінським рішенням посадових осіб центрального органу 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику 

у сфері державної служби. 

Ознака особливого суб’єктного складу полягає у тому, що він 

включає державу в особі Національного агентства України з питань 

державної служби, орган державної влади чи місцевого самоврядування, у 

якому наявна вакантна посада, та осіб, які бажають взяти участь у конкурсі 

на зайняття вакантної посади державної служби, або ж державних 

службовців. На відміну від трудових правовідносин, у яких сторонами є 

працівник та власник, у даному випадку суб’єктами можуть бути особи, які 

ще не вступили до трудових правовідносин, а також орган, із яким інший 

суб’єкт безпосередньо не пов’язаний трудовими відносинами. Винятком є 

чинні державні службовці у правовідносинах щодо підвищення кваліфікації, 

перепідготовки чи просування по державній службі. Їх правовий статус 

відповідає правовому статусу працівників як суб’єктів трудових відносин. 

Проте у інших, перерахованих вище випадках, суб’єктний склад 

правовідносин у сфері кадрового забезпечення державної служби України 

суттєво відрізняється від суб’єктного складу трудових правовідносин. 

Наступне питання, яке необхідно розкрити, – структура правовідносин 

у сфері кадрового забезпечення державної служби України. У Великому 

тлумачному словнику сучасної української мови термін «структура» 

трактується як устрій, організація чого-небудь [129, с. 1405]. Іншими 

словами, структура правовідносин – це сукупність складових частин 

(елементів), які забезпечують їх функціонування.  

Аналіз наукової літератури засвідчив наявність на сьогоднішній день 

двох груп позицій науковців щодо структури правовідносин. 
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Представники першої групи  вважають, що у ній наявні три елементи: 

суб’єкт правовідносин, об’єкт та зміст (В.С. Ківалов та Л.Р. Біла [212, с. 14-

16]. С.С. Алексєєв [201, с. 100]). Така концепція є класичною та 

загальноприйнятою для більшості галузей вітчизняної юридичної науки. 

Друга група науковців є прихильниками структури правовідносин, яка 

містить чотири елементи: суб’єкт правовідносин, об’єкт, зміст та юридичні 

факти (підстави виникнення, зміни і припинення правовідносин). Зазначену 

точку зору висловлюють О.Ф. Скакун [141, с. 525], К.Г. Волинка [148, с. 154-

155], С.Д. Гусарєв і О.Д. Тихомиров [204, с. 198] та інші. 

Ми підтримуємо саме другу концепцію, оскільки нею оперує більшість 

сучасних дослідників, а також тому, що юридичні факти є невід’ємною 

частиною правовідносин, враховуючи, що їх наявність чи відсутність є саме 

тією обставиною, із якою пов’язується виникнення, зміна або припинення 

правових відносин, тобто їх включення до елементного складу правовідносин 

у сфері кадрового забезпечення державної служби України необхідне. 

Виходячи з вищезазначеного, зробимо висновок про те, що структуру 

правовідносин у сфері кадрового забезпечення державної служби 

України складають: 

1) суб’єкти правовідносин у сфері кадрового забезпечення державної 

служби України, якими, як нами встановлено дещо раніше у даній роботі, є 

держава у особі Національного агентства України з питань державної 

служби, орган державної влади чи місцевого самоврядування, у якому наявна 

вакантна посада державної служби, та особи, які бажають взяти участь у 

конкурсі на зайняття вакантної посади державної служби, або ж державні 

службовці; 

2) об’єкт правовідносин у сфері кадрового забезпечення державної 

служби України. У юридичній літературі визначається, що об’єктом 

правовідносин є те, на що спрямовані інтереси суб’єктів та з приводу чого 

вони вступають у правові відносини [148, с. 154]. Тобто це певні блага, із 

якими пов’язується виникнення прав і обов’язків учасників правовідносин. 
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Як відзначають Ю.В. Ковбасюк, О.Ю. Оболенський та С.М. Серьогін, 

об’єктом державної кадрової політики є те, на що спрямована предметно-

практична діяльність суб’єкта: кадри, їх окремі категорії та групи, трудові 

ресурси, кадрові відносини, кадрові процеси та механізми управління ними 

[82, с. 158-159]. Тобто об’єктом правовідносин у сфері кадрового 

забезпечення державної служби України з боку держави виступає, передусім, 

забезпечення державної служби професійними, патріотичними, 

доброчесними, ефективними, політично неупередженими кадрами; 

3) зміст правовідносин у сфері кадрового забезпечення державної 

служби України. Змістом правовідносин у юридичній науці прийнято 

вважати сукупність суб’єктивних прав та юридичних обов’язків сторін. 

Отже, зміст правовідносин у сфері кадрового забезпечення державної служби 

України становлять суб’єктивні права та юридичні обов’язки органів 

державної влади та місцевого самоврядування, у яких наявна вакантна посада 

державної служби, Національного агентства України з питань державної 

служби, осіб, які претендують на вступ на державну службу, та державних 

службовців, які претендують на підвищення рівня професійної 

компетентності; 

4) юридичні факти, що обумовлюють виникнення, зміну і припинення 

правовідносин у сфері кадрового забезпечення державної служби України. 

Підсумовуючи дослідження поняття, особливостей та структури 

правовідносин у сфері кадрового забезпечення державної служби України, 

варто відзначити, що даний вид суттєво відрізняється від інших різновидів 

правовідносин, у тому числі й трудових. Специфіка правовідносин у сфері 

кадрового забезпечення державної служби України полягає, у першу чергу, в 

особливому правовому характері правовідносин, специфічному суб’єктному 

складі, а також спеціальному законодавстві, що врегульовує дане питання. 

Дослідження поняття правовідносин у сфері кадрового забезпечення 

державної служби України засвідчило низький рівень наукової уваги до 

даного питання, а також несхожість наукових концепцій визначення сутності 



 

 

188

трудових правовідносин загалом та трудових правовідносин у даній сфері. 

Встановлення особливостей правовідносин у сфері кадрового забезпечення 

державної служби України дозволило здійснити порівняльний аналіз даного 

різновиду із загальним розумінням правовідносин та баченням на науковому 

рівні специфіки трудових правовідносин. Результати проведеного 

дослідження дозволяють стверджувати, що поряд із загальнотеоретичними 

властивостями правовідносинам у сфері кадрового забезпечення державної 

служби України притаманна низка властивих лише їм ознак. Встановлення 

структури правовідносин у сфері кадрового забезпечення державної служби 

України продемонструвало багатогранність даного явища, а також 

необхідність комплексного дослідження його елементів. 

 

 

3.3 Сторони, зміст та складові елементи правовідносин у сфері 

кадрового забезпечення державної служби України 

 

Аналіз будь-яких спроб удосконалення державної служби України у 

різні періоди розвитку нашої держави свідчить про те, що без належного 

забезпечення їх кадровими ресурсами, наділеними відповідними якостями та 

властивостями, що відповідають сучасним вимогам часу, відповідне 

реформування є просто неможливим. Окрім того, складність питання щодо 

забезпечення державної служби професійними, патріотичними, 

доброчесними, ефективними, політично неупередженими кадрами полягає у 

тому, що воно охоплює низку дуже важливих та одночасно складних понять, 

які ще не до кінця знайшли своє теоретичне висвітлення. Одним із таких 

питань є структура правовідносин у сфері кадрового забезпечення державної 

служби України, яка, передусім. Включає сторони, зміст, а також інші 

складові елементи, серед яких об’єкт та юридичні факти, що обумовлюють 

виникнення, зміну і припинення правовідносин у сфері кадрового 

забезпечення державної служби України. Саме тому в сучасних умовах 
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гострою є потреба в якісному поліпшенні кадрового складу органів 

державної влади та місцевого самоврядування, що, у свою чергу, видається 

неможливим без встановлення і належної наукової підтримки правового 

статусу суб’єкта відповідних правовідносин, об’єкта, змісту та юридичних 

фактів, на підставі яких вони виникають, змінюються і припиняються. 

Як нами вже встановлено у даній роботі, питання, пов’язані із 

правовідносинами, є одними із найбільш дискусійних у сучасній юридичній 

науці. І наразі відсутня єдина думка щодо визначення їх поняття, змісту, 

структури, елементів тощо. Більше того, при дослідженні загальних понять у 

теорії правовідносин і на сьогодні не вироблено чітких уявлень про те, які із 

розглянутих особливостей є загальними для усіх без винятку різновидів 

правовідносин, а які притаманні лише тому чи іншому типу правовідносин. 

Тому комплексні дослідження різних типів правовідносин із метою 

встановлення особливостей їхньої структури все ще залишаються 

актуальними. У даному контексті не є винятком специфіка сторін, змісту та 

складових елементів правовідносин у сфері кадрового забезпечення 

державної служби України. 

Необхідність дослідження структури правовідносин у сфері кадрового 

забезпечення державної служби України та кожного її структурного 

елементу обумовлена важливістю розробки єдиного науково-теоретичного 

підходу до розуміння сутності цих правовідносин. Окрім того, склад цих 

правовідносин має значення і для правильного встановлення правових норм, 

які повинні застосовуватися із метою врегулювання правовідносин у сфері 

кадрового забезпечення державної служби України у тій чи іншій ситуації на 

практиці. Відсутність відповідних спеціальних комплексних досліджень, 

присвячених структурі правовідносин у сфері кадрового забезпечення 

державної служби України призводить до суттєвих проблем при розумінні їх 

сутності. Отже, дослідження структури правовідносин у сфері кадрового 

забезпечення державної служби України є актуальним і для науки трудового 
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права, і для подальшого удосконалення суб’єктного складу органів державної 

влади та місцевого самоврядування.  

Сторони, зміст та складові елементи правовідносин у сфері кадрового 

забезпечення державної служби України є предметом дослідження науки 

трудового права і врегульовані спеціальним законодавством. На сьогодні 

важливим видається дослідження поглядів науковців щодо структури таких 

правовідносин, аналіз вітчизняного законодавства із даного питання та 

обґрунтування авторської позиції щодо наявних спірних питань. Наукові 

розробки стосовно структури правовідносин досить широко представлені у 

правовій науці нашої держави, при цьому особливості структури певних 

видів правовідносин визначаються в кожній окремій галузі права. Проте 

визначення структури правовідносин у сфері кадрового забезпечення 

державної служби є новим питання для наукової доктрини України і воно 

досліджувалось на сьогодні лише фрагментарно. Серед дослідників даного 

питання заслуговують на увагу такі вчені: В.Б. Авер’янов, Ю.П. Битяк, 

Т.Ю. Витко, Л.О. Воронько, Т.В. Гаман, Л.М. Гогіна, М.І. Іншин, 

Т.Є. Кагановська, Ю.В. Ковбасюк, Л.В. Лазоренко, К.Б. Левченко, 

В.Я. Малиновський, А.А. Манжула, І.М. Мельник, О.Ю. Оболенський, 

Л.В. Романюк, Г.М. Руденко, О.В. Ткаченко та інші. Проте і наразі відсутні 

комплексні дослідження структури правовідносин у сфері кадрового 

забезпечення державної служби України, що й обумовлює доцільність 

наукової розробки даного питання. 

Як нами було встановлено у даній роботі, структуру правовідносин у 

сфері кадрового забезпечення державної служби України складають: 

1) суб’єкти правовідносин у сфері кадрового забезпечення державної 

служби України. До них належать: держава в особі Національного агентства 

України з питань державної служби, орган державної влади чи місцевого 

самоврядування, у якому наявна вакантна посада державної служби, особи, 

які бажають взяти участь у конкурсі на зайняття вакантної посади державної 

служби, або ж державні службовці; 
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2) об’єкт правовідносин у сфері кадрового забезпечення державної 

служби України; 

3) зміст правовідносин у сфері кадрового забезпечення державної 

служби України, який включає суб’єктивні права та юридичні обов’язки 

органів державної влади та місцевого самоврядування, у яких наявна 

вакантна посада державної служби, Національного агентства України з 

питань державної служби, осіб, які претендують на вступ на державну 

служби та державних службовців, які претендують на підвищення рівня 

професійної компетентності; 

4) юридичні факти, що обумовлюють виникнення, зміну і припинення 

правовідносин у сфері кадрового забезпечення державної служби України та 

які, втім, потребують більш масштабної уваги в рамках нашого дослідження. 

Так, суб’єктом правовідносин у сфері кадрового забезпечення 

державної служби України є носій гарантованих державою на 

законодавчому рівні прав та обов’язків, який у тій чи іншій мірі виступає 

учасником кадрових процесів. Ю.В. Ковбасюк, О.Ю. Оболенський та 

С.М. Серьогін визначають суб’єктів державної кадрової політики як носіїв 

визначених повноважень, прав та обов’язків, які здійснюють стратегічну 

діяльність з цілевизначення і програмного забезпечення формування й 

розвитку людських, трудових, кадрових ресурсів як головної передумови 

побудови демократичної, правової, соціальної держави [82, с. 156]. «Суб’єкт 

правовідносин у сфері кадрового забезпечення державної служби України» 

все ж значно вужче поняття, аніж вищенаведене, оскільки, по-перше, 

стосується виключно сфери державної служби, по-друге, має чіткіше 

визначений суб’єктний склад й цілі своєї діяльності у рамках конкретних 

правовідносин. Суб’єкт правовідносин у сфері кадрового забезпечення 

державної служби України, безумовно, є носієм визначених законодавством 

компетенцій (прав та обов’язків), що стосуються кадрового забезпечення 

державної служби, та активним учасником таких кадрових процесів. Він 

також може виступати як суб’єкт, з приводу задоволення інтересів якого 
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виникають такі правовідносини, або ж як суб’єкт, що забезпечує 

функціонування відповідних процедур. Як нами встановлено у даній роботі, 

кожен суб’єкт наділяється своїм персональним обсягом функцій та 

повноважень, що визначаються його правовим статусом у правовідносинах 

та цілями участі у них.  

Держава як суб’єкт правовідносин у сфері кадрового забезпечення 

державної служби України реалізовує свою компетенцію через органи 

державної влади та місцевого самоврядування. Причому держава 

представлена у таких правовідносинах і як суб’єкт, у структурі якого 

відкрито вакантну посаду державної служби, і як суб’єкт, наділений 

специфічними повноваженнями у сфері кадрового забезпечення державної 

служби України. У досліджуваній сфері таким органом є Національне 

агентство України з питань державної служби.  

Згідно з пунктом 1 Положення про Національне агентство України з 

питань державної служби [136] Національне агентство України з питань 

державної служби є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого 

спрямовується i координується Кабінетом Мiнiстрiв України та який 

забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері державної 

служби, здійснює функціональне управління державною службою в органі 

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

Завданнями Національного агентства України з питань державної служби у 

сфері кадрового забезпечення державної служби України є забезпечення 

формування і реалізації державної політики у сфері державної служби та з 

питань управління персоналом у державних органах, а також здійснення 

функціонального управління державною службою. Зокрема згідно з пунктом 

4 Положення [136] Національне агентство України з питань державної 

служби відповідно до покладених на нього завдань здійснює функції, які 

можна умовно розподілити на наступні стратегічні напрямки: 

1) інформаційно-обліковий. У рамках цього напрямку Національне 

агентство України з питань державної служби веде, зокрема, облік 
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кількісного складу державних службовців міністерств, інших центральних та 

місцевих органів виконавчої влади, проводить аналіз такого складу, за 

результатами якого готує пропозиції щодо підвищення ефективності 

управління персоналом, проводить перевірку поданих державними органами 

наказів (розпоряджень) про оголошення конкурсу на зайняття вакантної 

посади та його умови на відповідність вимогам законодавства з питань 

державної служби та в разі відсутності зауважень узагальнює і розміщує 

подану інформацію на своєму офіційному веб-сайті, забезпечує формування і 

оприлюднення єдиного переліку вакантних посад державної служби в 

державних органах та переможців конкурсів тощо. Тобто у межах даного 

напрямку Національне агентство України з питань державної служби 

здійснює функції, пов’язані із підсумуванням статистичної інформації 

стосовно кадрового забезпечення державної служби України, її 

оприлюднення та аналізу можливих шляхів покращення чинного стану 

кадрового забезпечення; 

2) методичний – здійснює методичну підтримку служб управління 

персоналом державних органів, розроблення та впровадження методики 

управління персоналом, проведення оцінки персоналу та забезпечення його 

розвитку. Це, у свою чергу, сприяє підвищенню рівня фахової підготовки 

персоналу, який перебуває на державній службі на даний момент;  

3) суддівський – розглядає у встановленому порядку скарги учасників 

конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» і «В» 

щодо рішень конкурсної комісії. Оскільки Національне агентство України з 

питань державної служби є безпосереднім суб’єктом процедури конкурсного 

відбору на державну службу, окремі його функції пов’язані саме із даним 

процесом. Зазначені функції полягають у розгляді скарг на рішення комісії 

від осіб, які претендують на вступ на державну службу або ж на просування 

державного службовця по службі; 

4) навчальний – забезпечує формування та функціонування системи 

професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого 
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самоврядування, сприяє розвитку системи навчальних закладів, що надають 

освітні послуги з підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації 

державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, 

організовує та координує підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім 

ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та 

адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та 

підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого 

самоврядування, зокрема з питань, пов’язаних із запобіганням корупції, за 

державним замовленням, здійснює в межах повноважень, передбачених 

законом, контроль за якістю професійного навчання тощо. Дана група 

функцій є наймасштабнішою за об’ємом. Крім того, функції Національного 

агентства України з питань державної служби пов’язуються з підвищенням 

рівня професійної компетентності не лише чинних державних службовців, а 

й потенційних, які ще проходять навчання за відповідними спеціальностями 

та напрямками. Існування даного напрямку є свідченням того, що кадрове 

забезпечення державної служби України не обмежується виключно вступом 

на державну службу зацікавлених осіб, а являє собою комплексний інститут, 

який також включає підвищення рівня професійної компетентності 

державних службовців та організацію й координацію підготовки здобувачів 

вищої освіти. 

Таким чином, Національне агентство України з питань державної 

служби як суб’єкт правовідносин у сфері кадрового забезпечення державної 

служби України виконує інформаційно-облікові, методичні, суддівські та 

навчальні функції у відповідних правовідносинах. Тобто даний орган у 

більшій мірі сприяє кадровому забезпеченню, аніж безпосередньо бере 

участь у відповідних процедурах. 

При кадровому забезпеченні державної служби України у зв’язку із 

наявністю вакантної посади суб’єктом відповідних правовідносин з боку 

держави виступають органи державної влади та місцевого самоврядування, у 

яких проводиться конкурс. Так, згідно із статтею 23 Закону України «Про 
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державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [59] «інформація про вакантну 

посаду державної служби оприлюднюється на офіційних веб-сайтах 

державного органу, в якому проводиться конкурс, та центрального органу 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику 

у сфері державної служби, відповідно до Закону і Порядку проведення 

конкурсу». Тобто, як нами вже встановлено, Національне агентство України з 

питань державної служби як суб’єкт правовідносин у сфері кадрового 

забезпечення державної служби України здійснює у більшій мірі 

організаційні, інформаційні та аналітичні функції. У свою чергу, на 

відповідний державний орган, окрім власне організації та проведення 

конкурсу, додатково покладено обов’язок формування конкурсної комісії. 

Згідно з пунктом 15 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад 

державної служби [60] до складу  конкурсної комісії, яка утворюється у 

складі не менше п’яти осіб, можуть входити представники служби 

управління персоналом, юридичної служби, окремих структурних підрозділів 

та інші працівники державного органу, в якому проводиться конкурс. 

Відповідно, рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який 

підписується присутніми на засіданні членами комісії, не пізніше ніж 

протягом трьох календарних днів після його проведення і зберігається в 

державному органі, в якому проводився конкурс, протягом п’яти 

років. Інформація про переможця конкурсу оприлюднюється на офіційних 

веб-сайтах центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, та 

державного органу, в якому проводився конкурс, не пізніше наступного 

робочого дня після підписання протоколу засідання конкурсної комісії. 

Відповідно до частини 5 статті 31 Закону України «Про державну службу» 

від 10.12.2015 № 889-VIII [59] служба управління персоналом у день 

призначення особи на посаду державної служби організовує складення 

Присяги державного службовця особою, яка вперше призначена на посаду 

державної служби, а також ознайомлює державного службовця під підпис із 
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правилами внутрішнього службового розпорядку та посадовою інструкцією. 

Також до функцій державного органу, в якому проводиться конкурс, варто 

віднести оформлення акта про призначення на посаду та призначення 

випробування у разі необхідності. 

Окрім функцій у сфері вступу працівників на державну службу, органи 

державної влади та місцевого самоврядування як суб’єкти правовідносин у 

сфері кадрового забезпечення державної служби України також наділені 

окремими повноваженнями у сфері підвищення рівня професійної 

компетентності державних службовців. Так, відповідно до статті 48 Закону 

України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [59] такі органи в 

особі їх керівників у межах витрат, передбачених на утримання відповідного 

державного органу, забезпечують організацію професійного навчання 

державних службовців, підвищення кваліфікації державних службовців на 

робочому місці або в інших установах (організаціях), а також мають право 

відповідно до закону закуповувати послуги, необхідні для забезпечення 

підвищення кваліфікації державних службовців, у підприємств, установ та 

організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб. Необхідність 

такого навчання державного службовця визначається самим керівником та 

службою управління персоналом державного органу за результатами 

оцінювання службової діяльності, причому таким чином забезпечуються як  

державні службовці, вперше призначені на посаду державної служби, так і ті, 

що володіють досвідом державної служби. 

Отже, органи державної влади та місцевого самоврядування як суб’єкти 

правовідносин у сфері кадрового забезпечення державної служби України 

виконують наступні функції: 

1. У сфері вступу на державну службу у зв’язку із наявністю вакантних 

посад: 

1) розміщення інформації про вакантну посаду державної служби; 

2) проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби; 

3) формування конкурсної комісії; 
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4) оформлення та оприлюднення результатів конкурсу; 

5) організацію складення Присяги державним службовцем; 

6) оформлення акта про призначення на посаду та призначення 

випробування у разі необхідності. 

2. У сфері підвищення рівня професійної компетентності державних 

службовців: 

1) організацію професійного навчання державних службовців; 

2) підвищення кваліфікації державних службовців на робочому місці або 

в інших установах (організаціях); 

3) закуповування послуг, необхідних для забезпечення підвищення 

кваліфікації державних службовців. 

Окрім вищезазначених органів, які є обов’язковими суб’єктами 

правовідносин у сфері кадрового забезпечення державної служби України, 

факультативним суб’єктом, що представляє державу у таких 

правовідносинах, є, зокрема, Національна академія державного управління 

при Президентові України як вищий навчальний заклад з особливими 

умовами навчання, які визначаються Кабінетом Міністрів України, та інші 

вищі навчальні заклади, які здійснюють підготовку магістрів за 

спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 

«Публічне управління та адміністрування», центри перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, 

заклади післядипломної освіти. Згідно із статтею 48 Закону України «Про 

державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [59] та Положенням про 

систему підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних 

службовців і посадових осіб місцевого самоврядування [202] дані органи 

здійснюють науково-методичне забезпечення діяльності системи підготовки, 

перепідготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних служб.  

Іншою категорією суб’єктів правовідносин у сфері кадрового 

забезпечення державної служби України є претенденти на зайняття вакантної 
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посади державної служби, а також державні службовці, що виявили бажання, 

а також мають право на просування по службі, оскільки дана процедура 

також здійснюється з урахуванням професійної компетентності шляхом 

зайняття вищої посади за результатами конкурсу, а також на підвищення 

рівня професійної компетентності. 

Так, першочергово претендент на вступ до державної служби повинен 

відповідати низці вимог щодо громадянства, освіти, віку, несудимості, 

наявності права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій 

держави тощо. Такі вимоги закріплені у нормах статей 19 та 20 Закону 

України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [59], при цьому 

до загальних вимог, окрім вищенаведених, додатково встановлені конкретні 

вимоги до професійної компетентності у залежності від посади, яку бажає 

зайняти особа.  

Вступ на державну службу, як нами неодноразово відзначалось раніше, 

здійснюється за результатами конкурсу. Для участі у конкурсі особа, що 

відповідає вищезазначеним вимогам, подає до конкурсної комісії документи, 

серед яких звернемо увагу на такі, як письмова заява, в якій повідомляється 

про те, що до цієї особи не застосовуються заборони, визначені Законом 

України «Про очищення влади», та надається згода на проходження 

перевірки й оприлюднення відомостей стосовно неї, посвідчення атестації 

щодо вільного володіння державною мовою, а також декларація про доходи 

за попередній рік. На відміну від осіб, які вперше претендують на зайняття 

посади державної служби, державні службовці державного органу, у якому 

проводиться конкурс, які бажають взяти участь у конкурсі із метою 

просування по службі, подають лише заяву про участь у конкурсі. У разі 

позитивного висновку за результатами перевірки документів такі особи 

допускаються до участі у конкурсі [60]. Кандидати, які одержали позитивну 

оцінку за результатами конкурсу, проходять співбесіду, а членами комісії 

складається рейтинг кандидатів, які успішно пройшли конкурс. 
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Результати конкурсу оприлюднюються, оформляються протоколом, а 

після спливу строків їх комісія приймає акт про призначення на посаду 

державної служби, який є підставою для складання Присяги державного 

службовця. Також у акті може встановлюватись вимога випробування з 

метою перевірки відповідності державного службовця займаній посаді. У 

такому разі Присяга складається за умови успішних результатів його 

проходження. Присяга державного службовця є кінцевим етапом процедури 

вступу на державну службу у рамках правовідносин у сфері кадрового 

забезпечення державної служби України, оскільки його подальша діяльність 

пов’язується із проходженням державної служби. 

Ще одним різновидом правовідносин у сфері кадрового забезпечення 

державної служби України, у яких беруть участь державні службовці, є 

підвищення рівня професійної компетентності. Згідно із статтею 48 Закону 

України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [59] державним 

службовцям створюються умови для підвищення рівня професійної 

компетентності шляхом професійного навчання, яке проводиться постійно. 

Дана процедура частково аналізувалась нами при дослідженні функцій 

органів державної влади та місцевого самоврядування як суб’єктів 

правовідносин у сфері кадрового забезпечення державної служби України. 

До підвищення рівня професійної компетентності Законом віднесено 

професійне навчання через систему підготовки, перепідготовки, спеціалізації 

та підвищення кваліфікації або ж одержання послуг, необхідних для 

забезпечення підвищення кваліфікації. 

Отже, для претендентів на зайняття вакантної посади державної служби, 

а також державних службовців, що виявили бажання, а також мають право на 

просування по службі як суб’єкти правовідносин у сфері кадрового 

забезпечення державної служби України, характерні у правовідносинах у 

сфері кадрового забезпечення державної служби України наступні функції: 

1) участь у конкурсі на зайняття вакантної посади державної служби; 

2)  просування державних службовців по службі; 
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3) підвищення державним службовцем рівня професійної 

компетентності. 

Національна академія державного управління при Президентові України 

й інші вищі навчальні заклади, які здійснюють підготовку магістрів за 

спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 

«Публічне управління та адміністрування», центри перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, 

заклади післядипломної освіти у правовідносинах у сфері кадрового 

забезпечення державної служби України виконують факультативну роль, 

оскільки їх участь згідно з нормами Закону України «Про державну службу» 

від 10.12.2015 № 889-VIII [59] та Положення про систему підготовки, 

спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових 

осіб місцевого самоврядування [202] зводиться до науково-методичного 

забезпечення діяльності системи підготовки, перепідготовки, спеціалізації та 

підвищення кваліфікації державних службовців. 

Підсумовуючи дослідження суб’єктів правовідносин у сфері 

кадрового забезпечення державної служби України як їх важливих 

елементів, відзначимо, що їх складають дві групи сторін, одна із яких, у 

свою чергу, також поділяється на підгрупи. 

1. Основні суб’єкти:  

1) суб’єкти, що представляють в правовідносинах у сфері кадрового 

забезпечення державної служби України державу: органи державної влади та 

місцевого самоврядування, у яких наявна вакантна посада державної служби, 

Національне агентство України з питань державної служби; 

2) суб’єкти, які беруть участь в правовідносинах у сфері кадрового 

забезпечення державної служби України, представляючи власні інтереси: 

особи, які претендують на вступ на державну службу, державні службовці, 

які претендують на підвищення рівня професійної компетентності. 
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2. Факультативні суб’єкти. До них належать такі, які беруть участь у 

правовідносинах у сфері кадрового забезпечення лише у незначній мірі, 

сприяючи функціонуванню їх окремих елементів. До таких суб’єктів нами, 

зокрема, було віднесено Національну академію державного управління при 

Президентові України як вищий навчальний заклад з особливими умовами 

навчання, що здійснює науково-методичне забезпечення діяльності системи 

підготовки, перепідготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації 

державних служб, й інші вищі навчальні заклади, які здійснюють підготовку 

магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі 

знань «Публічне управління та адміністрування», центри перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, 

заклади післядипломної освіти. 

Наступним елементом правовідносин у сфері кадрового забезпечення 

державної служби України є об’єкт. У науковій літературі об’єкт 

правовідносин тлумачиться як те, на що спрямовані інтереси суб’єктів та з 

приводу чого вони вступають у правові відносини. При цьому різними 

науковцями відзначається, що об’єктом правовідносин можуть бути різні 

матеріальні та нематеріальні блага, задля одержання, передачі або 

використання яких виникають права і обов’язки учасників правовідносин  

[148, с. 154; 4, с. 343]. Іншими словами, об’єкт правовідносин у сфері 

кадрового забезпечення державної служби України має бути комплексним, 

оскільки їх сторони від самого початку вступають у правовідносини, 

переслідуючи різні цілі. Об’єктом правовідносин у сфері кадрового 

забезпечення державної служби України є спрямування інтересів основних 

та факультативних суб’єктів, які позначають із приводу чого вони вступають 

в правові відносини та які виступають у формі матеріальних і нематеріальних 

благ, задля одержання, передачі або використання котрих виникають права і 

обов’язки учасників відповідних правовідносин. 
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Згідно з Програмою кадрового забезпечення державної служби, 

затвердженою Указом Президента України від 10 листопада 1995 року 

№ 1035/95 [105] першочерговим завдання кадрового забезпечення державної 

служби є її комплектування висококваліфікованими кадрами, спроможними 

забезпечити економічний і соціальний розвиток держави. Також, як нами вже 

було встановлено у даній роботі, відповідно до частини 2 Стратегії державної 

кадрової політики на 2012-2020 роки [113] метою державної кадрової 

політики є забезпечення всіх сфер життєдіяльності держави кваліфікованими 

кадрами, необхідними для реалізації національних інтересів у контексті 

розвитку України як демократичної, соціальної держави з розвинутою 

ринковою економікою. Із цього можна зробити висновок, що держава 

вступає у правовідносини у сфері кадрового забезпечення державної служби 

України з метою її комплектування висококваліфікованими кадрами, 

необхідними для реалізації національних інтересів та спроможними 

забезпечити економічний і соціальний розвиток України як демократичної, 

соціальної держави з розвинутою ринковою економікою, що, в свою чергу, і 

становить об’єкт правовідносин. 

Відповідно, особи, які претендують на вступ на державну службу, та 

державні службовці, які претендують на підвищення рівня професійної 

компетентності, вступають у правовідносини у сфері кадрового забезпечення 

державної служби України з іншою метою. Державна служба для таких осіб 

є, передусім, місцем роботи, тому для встановлення об’єкта правовідносин у 

сфері кадрового забезпечення державної служби України для таких осіб 

варто звернутись до відповідних норм Основного Закону, що закріплюють 

трудові гарантії громадян. 

 У статті 43 Конституції України [62] проголошено, що кожен має право 

на працю, яка включає можливість заробляти собі на життя працею, яку 

особа вільно обирає або на яку вільно погоджується. Держава створює умови 

для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні 

можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує 
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програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки 

кадрів відповідно до суспільних потреб. Кожен має право на належні, 

безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної 

законом [62]. Із положень даної статті можна зробити висновок, що особи, 

які претендують на вступ на державну службу, та державні службовці, які 

претендують на підвищення рівня професійної компетентності, вступають у 

правовідносини у сфері кадрового забезпечення державної служби України з 

метою реалізації таких своїх прав: на працю, що включає можливість 

заробляти собі на життя працею, яку такі особи обирають або на яку вільно 

погоджуються; на повне здійснення права на працю, що означає рівні 

можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, право на 

професійно-технічне навчання, підготовку і перепідготовку осіб, які 

претендують на вступ на державну службу, та державних службовців, які 

претендують на підвищення рівня професійної компетентності; на належні, 

безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної 

законом. 

Отже, якщо об’єктом правовідносин є спрямування інтересів суб’єктів, 

які вказують на те, із приводу чого вони вступають у правові відносини, то 

об’єкт правовідносин у сфері кадрового забезпечення державної служби 

України варто виразити комплексно, враховуючи інтереси усіх суб’єктів. 

Тому зробимо висновок, що об’єктом правовідносин у сфері кадрового 

забезпечення державної служби України є:  

1) комплектування державної служби висококваліфікованими кадрами, 

необхідними для реалізації національних інтересів та спроможними 

забезпечити економічний і соціальний розвиток України як демократичної, 

соціальної держави з розвинутою ринковою економікою;  

2) реалізація особами, які претендують на вступ на державну службу, та 

державними службовцями, які претендують на підвищення рівня професійної 

компетентності, своїх прав, а саме: на працю, що включає можливість 

заробляти собі на життя працею, яку такі особи обирають або на яку вільно 
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погоджуються; на повне здійснення права на працю, що означає рівні 

можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, на професійно-

технічне навчання, підготовку і перепідготовку осіб, які претендують на 

вступ на державну службу, та державних службовців, які претендують на 

підвищення рівня професійної компетентності; на належні, безпечні і здорові 

умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом. 

Ще один елемент правовідносин у сфері кадрового забезпечення 

державної служби України – їх зміст. У юридичній науці він розглядається як 

сукупність суб’єктивних прав та юридичних обов’язків сторін [4, с. 336; 204, 

с. 204; 148, с. 155]. Фактично усі позиції науковців у вітчизняній літературі 

зводяться до такого розуміння, тому аналіз питання змісту правовідносин у 

сфері кадрового забезпечення державної служби України варто здійснювати 

із урахуванням даних основ. Таким чином, зміст правовідносин у сфері 

кадрового забезпечення державної служби України складають 

суб’єктивні права та юридичні обов’язки суб’єктів. 

Під суб’єктивним правом розуміють встановлену нормами права міру 

можливої поведінки уповноваженої особи для задоволення її інтересів і 

потреб, яка забезпечується відповідними юридичними обов’язками інших 

(зобов’язаних) осіб [204, с. 204-205]. Суб’єктивні права завжди трактуються в 

конкретному значенні – право на життя, працю, освіту тощо. У теорії 

держави і права виділяють наступні елементи змісту суб’єктивних прав [204, 

с. 205; 4, с. 345; 148, с. 155]:  

1) праводія, тобто право поводити себе відповідним чином, самостійно 

визначати лінію своєї поведінки (право на свої дії);  

2) правовикористання, тобто можливість користуватись відомим 

соціальним благом;  

3) правовимога, тобто право вимагати відповідної поведінки, передусім 

позитивної, від інших суб’єктів, як мають юридичні обов’язки (право на чужі 

дії);  
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4) праводомагання, тобто право звертатися до держави за захистом свого 

суб’єктивного права або якщо право не може бути реалізоване без 

державного втручання, в тому числі і використання міжнародного захисту 

конвенційних прав і свобод людини. 

Прикладом праводії у правовідносинах у сфері кадрового забезпечення 

державної служби України є норма частини 1 статті 19 Закону України «Про 

державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [59], згідно з якою право на 

вступ на державну службу мають повнолітні громадяни України, які вільно 

володіють державною мовою та яким присвоєно ступінь вищої освіти не 

нижче: 1) магістра – для посад категорій «А» і «Б»; 2) бакалавра, молодшого 

бакалавра – для посад категорії «В»». Тобто особи, які відповідають даним 

критеріям реалізовують право на свої дії шляхом виконання відповідних 

вимог закону, необхідних для вступу до державної служби. 

Іншим прикладом праводії у правовідносинах у сфері кадрового 

забезпечення державної служби України є частина 1 статті 25 Закону України 

«Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [59]. Нормою даної статті 

особі надається право поводити себе відповідним чином та самостійно 

визначати лінію своєї поведінки у межах зазначеної норми. Відповідно, дія у 

даному випадку виявляється у тому, що особі надається відповідне право і 

вона його реалізовує шляхом власної діяльності стосовно підготовки та 

надання документів комісії. 

Приклади правовикористання вже наводились нами у даному підрозділі. 

Це гарантовані статтею 43 Конституції України [62] право на працю, що 

включає можливість заробляти собі на життя працею, яку особа вільно 

обирає або на яку вільно погоджується, право на рівні можливості у виборі 

професії та роду трудової діяльності, право на професійно-технічне 

навчання, підготовку і перепідготовку відповідно до суспільних потреб, 

право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не 

нижчу від визначеної законом. Право на захист від незаконного звільнення, 

право на своєчасне одержання винагороди за працю тощо. Кожному із 
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зазначених прав кореспондують обов’язки держави, представленої органами 

державної влади та місцевого самоврядування, у яких наявна вакантна посада 

державної служби, та Національним агентством України з питань державної 

служби. Так, право на працю, що включає можливість заробляти собі на 

життя працею, яку особа вільно обирає або на яку вільно погоджується, є 

загальновідомим правом, правом на використання якого наділяються особи, 

які претендують на вступ на державну службу, та державні службовці, які 

претендують на підвищення рівня професійної компетентності. 

Правовимогою можна вважати правила, встановлені у статті 20 Закону 

України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [59]. Так, у ній, 

зокрема, зазначено, що вимогами до осіб, які претендують на вступ на 

державну службу, є вимоги до їхньої професійної компетентності, які 

складаються із загальних та спеціальних вимог. До загальних вимог 

віднесено наступні: 1) для посад категорії «А»: а) загальний стаж роботи не 

менше семи років; б) досвід роботи на посадах державної служби категорій 

«А» чи «Б» або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в 

органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах у 

відповідній сфері не менш як три роки; в) вільне володіння державною 

мовою, володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради 

Європи; 2) для посад категорії «Б»: а) досвід роботи на посадах державної 

служби категорій «Б» чи «В» у державному органі, юрисдикція якого 

поширюється на всю територію України, та його апараті або досвід служби в 

органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах 

підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 

двох років; б) вільне володіння державною мовою тощо. Відповідно, 

спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної 

служби категорій «Б» і «В», визначаються суб’єктом призначення з 

урахуванням вимог спеціальних законів, що регулюють діяльність 

відповідного державного органу, в порядку, затвердженому Національним 

агентством України з питань державної служби. У даному випадку органи 
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державної влади та місцевого самоврядування, у яких наявна вакантна посада 

державної служби, та Національне агентство України з питань державної 

служби наділяють правом вимагати відповідної поведінки від інших 

суб’єктів, як мають юридичні обов’язки. У такий спосіб реалізовується право 

Національного агентства України з питань державної служби та органів 

державної влади й місцевого самоврядування на дії інших суб’єктів 

правовідносин у сфері кадрового забезпечення державної служби України.  

До прикладів праводомагання можна віднести право учасника конкурсу, 

який не пройшов конкурсний відбір, закріплене частиною 5 статті 28 Закону 

України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [59], яке 

передбачає можливість оскаржити рішення конкурсної комісії щодо 

конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «А» до 

суду, а щодо конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби 

категорій «Б» і «В» – до центрального органу виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної 

служби, тобто до Національного агентства України з питань державної 

служби або до суду. Іншими словами, якщо особи, які претендують на вступ 

на державну службу, та державні службовці, які бажають просування по 

службі, вважають, що рішенням конкурсної комісії були порушені їх 

суб’єктивні права, їм надано можливість захистити такі права шляхом 

втручання держави у правовідносини у сфері кадрового забезпечення 

державної служби України. 

Таким чином, суб’єктивне правом учасника правовідносин у сфері 

кадрового забезпечення державної служби України складають наступні 

елементи: 

1) праводія, тобто право поводити себе відповідним чином, самостійно 

визначати лінію своєї поведінки (право на свої дії). Наприклад, право на 

вступ до державної служби та право на участь у конкурсі на зайняття 

вакантної посади державної служби;  
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2) правовикористання – можливість користуватись відомим соціальним 

благом: правом на працю, що включає можливість заробляти собі на життя 

працею, яку особа вільно обирає або на яку вільно погоджується; правом на 

рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності; правом на 

професійно-технічне навчання, підготовку і перепідготовку відповідно до 

суспільних потреб; правом на належні, безпечні і здорові умови праці, на 

заробітну плату, не нижчу від визначеної законом; правом на захист від 

незаконного звільнення; правом на своєчасне одержання винагороди за 

працю тощо;  

3) правовимога, тобто право вимагати відповідної поведінки, передусім 

позитивної, від інших суб’єктів, як мають юридичні обов’язки (право на чужі 

дії). Це право вимоги до осіб, які претендують на вступ на державну службу, 

зокрема вимоги до їхньої професійної компетентності, які складаються із 

загальних та спеціальних вимог;  

4) праводомагання, тобто право звертатися до держави за захистом свого 

суб’єктивного права, якщо право не може бути реалізоване без державного 

втручання, в тому числі і використання міжнародного захисту конвенційних 

прав і свобод людини. Наприклад, право учасника конкурсу, який не 

пройшов конкурсний відбір, оскаржити рішення конкурсної комісії  до суду 

або у встановлених законом випадках до центрального органу виконавчої 

влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 

державної служби, тобто до Національного агентства України з питань 

державної служби. 

Юридичний обов’язок визначається у теорії держави і права як вид і 

міра належної поведінки, встановлена законом [4, с. 345]. Різниця між 

суб’єктивним правом та юридичним обов’язком полягає у тому, що, якщо в 

основу суб’єктивного права покладено юридичне забезпечення можливості, 

то основу юридичного обов’язку становить закріплення необхідності; носієм 

можливої поведінки виступає уповноважена особа, а носієм обов’язку –  
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зобов’язана особа; уповноважена особа має право здійснювати певні дії, а 

зобов’язана  повинна виконувати і забезпечувати їх.  

Як і у випадку із суб’єктивним правом, юридичний обов’язок також 

складається із таких чотирьох елементів [204, с. 205-206; 4, с. 345-346; 148, 

с. 155]:  

1) необхідності здійснення певних дій або утримання від їх здійснення 

(зобов’язання дією); 

2) необхідності для зобов’язаної особи відреагувати на законні вимоги, 

звернені до неї уповноваженою особою (зобов’язання виконанням); 

3) необхідності нести відповідальність за невиконання цих вимог, у тому 

числі у разі відмови від виконання юридичних обов’язків або несумлінного їх 

виконання (зобов’язання позбавленням); 

4) необхідності не перешкоджати контрагенту користуватися тим 

благом, на яке він має право (зобов’язання необхідною поведінкою). 

Зобов’язанням дією осіб, які претендують на вступ на державну службу, 

та державних службовців, які претендують на підвищення рівня професійної 

компетентності, є, зокрема, обов’язок скласти Присягу державного 

службовця, передбачений статтею 36 Закону України «Про державну 

службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [59]. Зобов’язання дією органу державної 

влади чи місцевого самоврядування, у якому відкрито вакантну посаду, у 

тому числі розкривається і у статті 30 Закону України «Про державну 

службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [59]. Так, якщо встановлено факт 

порушення умов конкурсу під час його проведення, яке могло вплинути на 

його результати, якщо за результатами конкурсу не визначено кандидата на 

зайняття вакантної посади, виявлено за результатами спеціальної перевірки 

обмеження щодо вступу на державну службу переможця конкурсу та 

відсутній другий за результатами конкурсу кандидат на зайняття вакантної 

посади державної служби, проводиться повторний конкурс на зайняття 

вакантної посади державної служби. Тобто за наявності вищенаведених 
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обставин орган державної влади чи місцевого самоврядування, у якому 

відкрито вакантну посаду, зобов’язаний провести конкурс повторно.  

Також до зобов’язань дією органу державної влади чи місцевого 

самоврядування, у якому відкрито вакантну посаду, належить, зокрема, 

обов’язок формування конкурсної комісії, що передбачено пунктом 14 

Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби [60]. Так, 

конкурс на зайняття посади керівника та заступника керівника 

територіального органу міністерства, іншого центрального органу виконавчої 

влади та іншого державного органу, юрисдикція якого поширюється на 

територію однієї або кількох областей, міста Києва або міста Севастополя, 

який утворений як юридична особа публічного права, проводиться у 

відповідному міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади та 

іншому державному органі конкурсною комісією, утвореною суб’єктом 

призначення. Із цього можна зробити висновок, що формування конкурсної 

комісії є обов’язком відповідного органу, причому зобов’язанням дією.  

Якщо вести мову про зобов’язання виконанням, то згідно із статтею 35 

Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [59] в акті 

про призначення на посаду суб’єкт призначення може встановити 

випробування з метою перевірки відповідності державного службовця 

займаній посаді із зазначенням його строку. При призначенні особи на 

посаду державної служби вперше встановлення випробування є 

обов’язковим. Тобто на осіб, які претендують на вступ на державну службу, 

та державних службовців, які претендують на підвищення рівня професійної 

компетентності, може бути покладено обов’язок здійснення таких дій і їх 

необхідно виконати за будь-яких умов. 

До зобов’язань виконанням органу державної влади чи місцевого 

самоврядування, у якому відкрито вакантну посаду, варто віднести 

обов’язок, передбачений частиною 3 статті 23 Закону України «Про 

державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [59]. Так, у разі невідповідності 

наказу (розпорядження) про оголошення конкурсу та його умов вимогам 
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законодавства з питань державної служби, Національне агентство України з 

питань державної служби не пізніше наступного робочого дня з дня 

надходження наказу (розпорядження) повідомляє про це відповідного 

суб’єкта призначення або керівника державної служби для приведення його у 

відповідність до законодавства. Іншими словами, Національним агентством 

України з питань державної служби як уповноваженим суб’єктом у даній 

сфері,може бути покладено зобов’язання на виконання певних дій суб’єктом 

призначення, який у даному випадку перебуває у його підпорядкуванні. 

Зобов’язання позбавленням є притаманним правовідносинам у сфері 

кадрового забезпечення державної служби України, зокрема, у питанні 

обмеження щодо призначення на посаду. Так, частиною 1 статті 32 Закону 

України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [59] встановлено, 

що призначення на посаду державної служби особи, яка буде прямо 

підпорядкована близькій особі або якій будуть прямо підпорядковані близькі 

особи, не допускається. У разі виникнення обставин, що призводять до 

порушення цих вимог, відповідні особи, близькі їм особи зобов’язані 

повідомити про це керівника державної служби та вжити заходів до усунення 

таких обставин. Якщо ця вимога порушується, керівник державної служби 

зобов’язаний понести відповідальність, встановлену законом. 

Зобов’язання необхідною поведінкою не є характерними для 

правовідносин у сфері кадрового забезпечення державної служби України. 

Таким чином, юридичний обов’язок учасника правовідносин у сфері 

кадрового забезпечення державної служби України складається із трьох 

елементів:  

1) необхідності здійснення певних дій або утримання від їх здійснення 

(зобов’язання дією). Наприклад, обов’язок скласти Присягу державного 

службовця, обов’язок органу державної влади чи місцевого самоврядування, 

у якому відкрито вакантну посаду, провести конкурс повторно у 

встановлених законом випадках, обов’язок органу державної влади чи 
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місцевого самоврядування, у якому відкрито вакантну посаду, сформувати 

конкурсну комісію тощо; 

2) необхідності для зобов’язаної особи відреагувати на законні вимоги, 

звернені до неї уповноваженою особою (зобов’язання виконанням). 

Наприклад, покладення суб’єктом призначення обов’язку випробування з 

метою перевірки відповідності державного службовця займаній посаді, 

обов’язку органу державної влади чи місцевого самоврядування, у якому 

відкрито вакантну посаду, привести наказ (розпорядження) про оголошення 

конкурсу та його умови у відповідність до законодавства;  

3) необхідності нести відповідальність за невиконання цих вимог, у тому 

числі у разі відмови від виконання юридичних обов’язків або несумлінного їх 

виконання (зобов’язання позбавленням). Наприклад, обов’язок керівника 

державної служби понести відповідальність, встановлену законом, за 

призначення на посаду державної служби особи, яка буде прямо 

підпорядкована близькій особі або якій будуть прямо підпорядковані близькі 

особи. 

Підсумовуючи дослідження суб’єктів, об’єкта та змісту правовідносин у 

сфері кадрового забезпечення державної служби України як їх складових 

елементів, варто зробити висновок про те, що даний вид правовідносин 

характеризується суттєвою специфікою, характерною лише їй. Суб’єктами 

даних правовідносин є держава в особі її органів та особи, які виявили 

бажання на зайняття вакантної посади державної служби або просування по 

службі. Об’єкт правовідносин у сфері кадрового забезпечення державної 

служби України є комплексним та індивідуальним для кожної із сторін і 

полягає у комплектуванні державної служби висококваліфікованими 

кадрами, необхідними для реалізації національних інтересів для суб’єктів, що 

представляють державу у правовідносинах, та в реалізації особами, які 

претендують на вступ на державну службу, та державними службовцями, які 

претендують на підвищення рівня професійної компетентності, своїх прав на 

працю. У свою чергу, зміст правовідносин у сфері кадрового забезпечення 
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державної служби України також є нетиповим. Суб’єктивні права учасників 

пов’язуються як із правом на вступ до державної служби та правом на участь 

у конкурсі на зайняття вакантної посади державної служби, так і з 

можливістю оскарження рішення конкурсної комісії до суду чи до 

Національного агентства України з питань державної служби. У свою чергу, 

спектр юридичних обов’язків не менш масштабний та складається із 

обов’язку скласти Присягу державного службовця, обов’язку органу 

державної влади чи місцевого самоврядування, у якому відкрито вакантну 

посаду, сформувати конкурсну комісію, обов’язку керівника державної 

служби з понести відповідальність тощо. 

 

3.4 Особливості виникнення, розвитку та припинення 

правовідносин у сфері кадрового забезпечення державної служби 

України 

 

Внаслідок прийняття Закону України «Про державну службу» від 

10.12.2015 № 889-VIII [59] правовідносини у сфері кадрового забезпечення 

державної служби України отримали суттєвий стимул для розвитку. Даний 

нормативно-правовий акт значно деталізував вимоги до осіб, які бажають 

взяти участь у конкурсі на зайняття вакантної посади державної служби, 

удосконалив процедуру проведення конкурсу на зайняття вакантних посад 

державної служби, змінив порядок визначення відповідності кандидатів 

умовам конкурсу тощо. Як наслідок, сьогоднішня процедура кадрового 

забезпечення є максимально наближеною до європейських зразків, проте все 

ще недостатньо дослідженою на науковому рівні. Одними із питань, які не 

отримали достатнього доктринального висвітлення, є особливості 

виникнення, розвитку та припинення правовідносин у сфері кадрового 

забезпечення державної служби України як ще один їх масштабний елемент. 

Правовідносини будь-якої галузі постійно перебувають у розвитку, що 

свідчить про можливість охарактеризувати кожні конкретні суспільні 
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відносини, врегульовані нормами права, із огляду на специфічні та 

притаманні виключно для них особливості виникнення, розвитку та 

припинення. Для цього важливим є існування особливих підстав та умов, 

відповідно до яких і відбувається виникнення, розвиток та припинення 

правовідносин. Юридичні факти мають місце при вчиненні усіх дій 

сторонами правовідносин, вони виступають обов’язковою умовою їх 

виникнення, припинення та розвитку. 

Юридичні факти мають важливе значення і для правовідносин у сфері 

кадрового забезпечення державної служби України, оскільки, закріплюючи їх 

у гіпотезах норм права, держава визначає умови, обставини та факти, які 

визнаються значимими для виникнення, розвитку та припинення відповідних 

правовідносин. Юридичний факт упорядковує соціальні зв’язки між 

суб’єктами правовідносин у сфері кадрового забезпечення державної служби 

України, визначає чинність прав і обов’язків органів державної влади та 

місцевого самоврядування, у яких наявна вакантна посада державної служби, 

Національного агентства України з питань державної служби, осіб, які 

претендують на вступ на державну службу, та державних службовців, які 

претендують на підвищення рівня професійної компетентності, а також 

наслідки їх дотримання. Низький рівень наукової уваги до даного питання, а 

також все вищезазначене обумовлюють актуальність встановлення 

особливостей виникнення, розвитку та припинення правовідносин у сфері 

кадрового забезпечення державної служби України. 

Для вітчизняної юридичної науки особливості виникнення, розвитку та 

припинення правовідносин у сфері кадрового забезпечення державної 

служби України є новим питанням, оскільки воно до нинішнього часу 

розглядалось лише фрагментарно в межах більш загальних питань. Серед 

дослідників, які звертали хоча б часткову увагу на дане питання, виділимо 

таких, як В.Б. Авер’янов, О.О. Акімов, Н.Ф. Артеменко, Ю.В. Баскакова, 

Ю.П. Битяк, Т.Ю. Витко, Т.К. Гречко, М.І. Іншин, Т.Є. Кагановська, 

Н.М. Колісніченко, Н.А. Липовська, А.В. Мазак, Н.М. Неумивайченко, 
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О.І. Пархоменко-Куцевіл, Л.В. Романюк та інші. Все це свідчить про 

необхідність проведення комплексного дослідження  вищезазначених 

проблем. 

Так, концепцію виникнення, розвитку та припинення правовідносин на 

підставі юридичних фактів у юридичній науці підтримують фактично усі 

теоретики науки держави і права [4, с. 346; 204, с. 208; 148, с. 160; 213, с. 

447]. М.В. Цвік та О.В. Петришин розглядають юридичні факти як конкретні 

життєві обставини (дії та події), з якими норми права пов’язують настання 

певних правових наслідків – виникнення, зміну або припинення правових 

відносин. З точки зору вчених, ознаками юридичних фактів є: 1) життєві 

обставини, які полягають у наявності або відсутності певних явищ 

матеріального світу; 2) конкретний зміст, існують у певному місці і часі; 

3) життєві обставини, які несуть інформацію про стан суспільних відносин, 

що входять до предмета правового регулювання; 4) зовнішній вираз; 5) пряме 

або опосередковане передбачення нормами права; 6) фіксація у встановленій 

законодавством процесуальній формі; 7) передбачені нормами права [4, 

с. 346]. Майже ідентичну дефініцію пропонує і К.Г. Волинка [148, с. 160]. 

Першочергово звернемо увагу на те, що юридичні факти поділяються на дії 

та події. Діями у сфері кадрового забезпечення державної служби України 

можуть бути вчинки суб’єктів (наприклад, подача документів до конкурсної 

комісії), акти державних органів (зокрема акт про призначення на посаду), 

які пов’язані із волевиявленням суб’єктів правовідносин. У свою чергу, події 

не залежать від волі і свідомості людини. Подіями є, наприклад, досягнення 

певного віку, народження, смерть тощо. Враховуючи сутність та специфіку 

досліджуваного інституту,  можна зробити висновок про те, що виникнення, 

зміна або припинення правовідносин у сфері кадрового забезпечення 

державної служби України відбувається внаслідок дій суб’єктів. 

Відштовхуючись від того, що об’єктом відповідних правовідносин є 

комплектування державної служби висококваліфікованими кадрами, 

необхідними для реалізації національних інтересів, та використання особами, 
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які претендують на вступ на державну службу, й державними службовцями, 

які претендують на підвищення рівня професійної компетентності, права на 

працю, виникнення, зміна або припинення правовідносин у зв’язку із 

настанням обставин, які не залежить від волі і свідомості людини, є 

малоймовірним. Це можна пояснити тим, що згідно з позицією М.В. Цвіка та 

О.В. Петришина до ознак юридичних фактів відноситься пряме або 

опосередковане передбачення нормами права, фіксація у встановленій 

законодавством процесуальній формі, юридичні наслідки, передбачені 

нормами права. Проте аналіз Закону України «Про державну службу» від 

10.12.2015 № 889-VIII [59], Програми кадрового забезпечення державної 

служби, затвердженої Указом Президента України від 10 листопада 1995 

року № 1035/95 [105], Стратегії  державної кадрової політики на 2012-2020 

роки [113], Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної 

служби [60], Положення про Національне агентство України з питань 

державної служби [136], Положення про систему підготовки, спеціалізації та 

підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого 

самоврядування [202], засвідчив відсутність таких норм. 

С.Д. Гусарєв та О.Д. Тихомиров визначають юридичний факт як 

конкретні соціальні обставини, які мають значення для суб’єкта права у 

зв’язку з реалізацією його потреб та інтересу, властивості яких описано в 

нормі права як знання про умови, що викликають юридичні наслідки [204, 

с. 208]. Дана дефініція, у порівнянні із попередньо проаналізованою, 

характеризується низкою відмінностей. По-перше, словосполучення «життєві 

обставини» замінено на «соціальні обставини», проте дана відмінність не є 

суттєвою, оскільки «соціальний» – це, у тому числі, й пов’язаний із життям 

та відносинами людей у суспільстві. По-друге, дана дефініція більш 

акцентовано розкриває рух правовідносин від зародження («у зв’язку з 

реалізацією його потреб та інтересу») до досягнення кінцевої цілі 

(«викликають юридичні наслідки»). По-третє, у даній дефініції 

підтверджується юридичний характер фактів («властивості описано в нормі 
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права», «викликають юридичні наслідки»). Тому, враховуючи 

вищезазначене, вважаємо дану дефініцію значно досконалішою, аніж 

попередньо проаналізовану. 

Н.М. Оніщенко та О.В Зайчук розглядають юридичні факти як 

сформульовані у гіпотезах правових норм життєві обставини, з якими 

правові норми пов’язують настання юридичних наслідків. Окрім того, 

дослідники виділили такі особливості юридичних фактів: 1) вони являють 

собою різні життєві обставини, умови і факти; 2) вони визначаються у 

нормах права, точніше у гіпотезах; 3) вони слугують неодмінною умовою 

виникнення, зміни чи припинення правовідносин; 4) вони тягнуть за собою 

суб’єктивні права і юридичні обов’язки учасників правовідносин; 5) вони 

забезпечуються державним примусом [213, с. 447]. Дана дефініція є 

близькою до попередньої. По-перше, науковці, як і С.Д. Гусарєв та О.Д. 

Тихомиров, роз’яснюють сутність юридичних фактів із огляду на їх 

юридичний характер. Це проявляється у тому, що, з точки зору вчених, 

юридичні факти формулюються саме у гіпотезах правових норм, тобто у 

частині норми, в якій закріплюються умови, обставини, з настанням котрих 

можна або необхідно здійснювати її диспозицію, а саме елемент правової 

норми, в якій зазначаються права або обов’язки суб’єктів. По-друге, 

виникнення, розвиток та припинення правовідносин розглядаються як 

юридичні наслідки.  

Оскільки правовідносини у сфері кадрового забезпечення державної 

служби України є трудовими, доцільно звернутись і до позицій вітчизняних 

науковців щодо тлумачення юридичних фактів у трудовому праві. 

Наприклад, Л.В. Солодовник тлумачить юридичні факти у трудовому праві 

як конкретні обставини реальної дійсності, з якими норми права пов’язують 

настання юридичних наслідків, тобто виникнення, зміну, припинення 

трудових та суміжних з ними правовідносин, встановлення інших правових 

наслідків [214, с. 11]. Дана дефініція по суті не відрізняється від попередніх, 

проаналізованих нами, за винятком оперування автором термінологією, 
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характерною для галузі трудового права (наприклад, суміжні та трудові 

правовідносини). В усіх інших аспектах дана позиція є аналогічною до уже 

розглянутих визначень. Із цього можна зробити висновок, що сутність та 

значення юридичних фактів є однаковими в усіх галузях права. А отже, 

характеризуючи особливості виникнення, розвитку та припинення 

правовідносин у сфері кадрового забезпечення державної служби України, 

можна використовувати вищенаведені позиції. 

Підводячи підсумок зробленого аналізу, зазначимо, що юридичними 

фактами є конкретні життєві обставини (дії та події), які мають значення для 

суб’єкта права у зв’язку з реалізацією його потреб та інтересів, властивості 

яких сформульовані у гіпотезах правових норм як умови, що викликають 

юридичні наслідки у формі виникнення, зміни або припинення правових 

відносин. Із цієї дефініції, позицій науковців та здійсненого аналізу можна 

вивести наступні характерні особливості юридичних фактів: 1) вони являють 

собою різні життєві обставини (дії, події); 2) мають зовнішнє вираження на 

практиці; 3) фіксуються у встановленій законодавством процесуальній формі 

в гіпотезах норм права; 4) з настанням конкретних юридичних фактів 

пов’язується здійснення прав та обов’язків суб’єктів правовідносин; 

5) існують у вигляді виникнення, зміни чи припинення правовідносин. 

Також зробимо висновок про те, що при аналізі юридичних фактів як 

підстав виникнення, розвитку та припинення правовідносин у сфері 

кадрового забезпечення державної служби України варто керуватись 

специфікою даного інституту, встановленою нами у даній роботі, та нормами 

Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [59], 

Програми кадрового забезпечення державної служби, затвердженої Указом 

Президента України від 10 листопада 1995 року № 1035/95 [105], Стратегії  

державної кадрової політики на 2012-2020 роки [113], Порядку проведення 

конкурсу на зайняття посад державної служби [60], Положення про 

Національне агентство України з питань державної служби [136], Положення 
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про систему підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних 

службовців і посадових осіб місцевого самоврядування [202] тощо. 

Таким чином, юридичними фактами як підставою виникнення, 

розвитку та припинення правовідносин у сфері кадрового забезпечення 

державної служби України є конкретні життєві обставини (дії та події), які 

мають значення для органів державної влади та місцевого самоврядування, у 

яких наявна вакантна посада державної служби, Національного агентства 

України з питань державної служби, осіб, які претендують на вступ на 

державну службу, та державних службовців, які претендують на підвищення 

рівня професійної компетентності у зв’язку з реалізацією їхніх потреб та 

інтересів, властивості яких сформульовані у гіпотезах норм Закону України 

«Про державну службу» та низки підзаконних нормативно-правових актів як 

умови, що викликають юридичні наслідки у формі виникнення, зміни або 

припинення правових відносин. 

Виникнення правовідносин у сфері кадрового забезпечення 

державної служби України варто аналізувати одразу на декількох рівнях. 

Загалом, трудові правовідносини державних службовців виникають за 

фактом прийняття на державну службу, яке у переважній більшості можна 

розглядати як складний юридичний факт, що включає сукупність декількох 

юридично значущих дій [205, с.18]. Прийняття на державну службу та 

кадрове забезпечення не варто ототожнювати, оскільки останнє є значно 

ширшим за значенням і, окрім власне прийняття на державну службу, 

включає, у тому числі, й просування державного службовця по службі та 

підвищення рівня його професійної компетентності. Тому під юридичним 

фактом, що спричиняє виникнення правовідносин у сфері кадрового 

забезпечення державної служби України, варто розуміти конкретну 

обставину, наявність якої дає підставу вважати, що правовідносини виникли і 

можуть продовжуватися, змінюватися чи припинятися тільки у відповідності 

з нормами тієї сфери, предмет якої вони становлять, тобто кадрового 

забезпечення державної служби. 
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Аналізуючи правовідносини у сфері кадрового забезпечення державної 

служби України, у кожному окремому випадку варто виділяти 

індивідуальний юридичний факт, що його обумовлює. Так, основними 

напрямами кадрового забезпечення Державної служби України є: 1) зайняття 

вакантних посад державної служби особами, які виявили бажання до вступу 

на державну службу; 2) просування державного службовця по службі; 

3) підвищення рівня професійної компетентності державних службовців. 

Пропонуємо здійснити аналіз виникнення правовідносин у сфері кадрового 

забезпечення державної служби України, виходячи саме з такого порядку 

викладу зазначених напрямів.  

7) Виникнення правовідносин у сфері кадрового забезпечення державної служби 

України при зайнятті вакантних посад державної служби особами, які 

виявили бажання до вступу на державну службу. 

Так, моментом виникнення правовідносин у сфері кадрового 

забезпечення державної служби України при зайнятті вакантних посад 

державної служби особами, які виявили бажання до вступу на державну 

службу, є подача документів в установленому порядку до конкурсної комісії 

для участі у конкурсі. Оскільки однією з умов існування правовідносин є 

наявність не менше двох суб’єктів права як їх учасників, у даному випадку 

вважаємо юридичним фактом вступ другого суб’єкта, передбачений статтею 

25 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [59]. 

Як нами вже відзначалось у даній роботі, особа, яка бажає взяти участь у 

конкурсі, подає у встановленому порядку до конкурсної комісії такі 

документи: 1) копію паспорта громадянина України; 2) письмову заяву про 

участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади 

державної служби, до якої додається резюме у довільній формі; 3) письмову 

заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені 

частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення 

влади», та надає згоду на проходження перевірки і на оприлюднення 

відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону; 4) копію (копії) 
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документа (документів) про освіту; 5) посвідчення атестації щодо вільного 

володіння державною мовою; 6) заповнену особову картку встановленого 

зразка; 7) у разі проведення закритого конкурсу, інші документи для 

підтвердження відповідності умовам конкурсу; 8) декларацію особи, 

уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, за минулий рік. Момент подачі даних документів означає, 

що така особа вступила у правовідносини кадрового забезпечення Державної 

служби України і з цього моменту вони є такими, що виникли. 

Варто зазначити, що моменту виникнення правовідносин передує низка 

дій з боку органів державної влади та місцевого самоврядування, у яких 

наявна вакантна посада державної служби, та Національного агентства 

України з питань державної служби, які включають наступні етапи: 

1) відкриття вакантної посади державної служби в органі державної 

влади чи місцевого самоврядування; 

2) оприлюднення інформації про вакантну посаду державної служби та 

оголошення про проведення конкурсу (стаття Закону України «Про державну 

службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [59]), яке у свою чергу включає: 

а) передачу Національному агентству України з питань державної служби 

наказу (розпорядження) про оголошення конкурсу та його умови; 

б) перевірку наказу (розпорядження) Національним агентством України з 

питань державної служби та його умов на відповідність вимогам 

законодавства з питань державної служби; в) у разі відсутності зауважень, 

оприлюднення оголошення на офіційних веб-сайтах державного органу, в 

якому проводиться конкурс, та Національного агентства України з питань 

державної служби, у якому зазначається  найменування і місцезнаходження 

державного органу, назва посади, посадові обов’язки, умови оплати праці, 

вимоги до професійної компетентності кандидата на посаду, інформація 

щодо строковості чи безстроковості призначення на посаду, вичерпний 

перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання, 

дата і місце проведення конкурсу, прізвище, номер телефону та адреса 
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електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань 

проведення конкурсу; 

3) формування конкурсної комісії (стаття 27 Закону України «Про 

державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [59], пункти 13-18 Порядку 

проведення конкурсу на зайняття посад державної служби [60]). 

Таким чином, підготовкою виникнення правовідносин у сфері 

кадрового забезпечення державної служби України при зайнятті вакантних 

посад державної служби особами, які виявили бажання до вступу на 

державну службу, займаються органи державної влади та місцевого 

самоврядування, у яких наявна вакантна посада державної служби, та 

Національне агентство України з питань державної служби. Особи, які 

виявили бажання до вступу на державну службу, подаючи документи для 

участі в конкурсі, надають даній процедурі статусу правовідносин і з цього 

моменту є їх суб’єктом. 

2. Виникнення правовідносин у сфері кадрового забезпечення 

державної служби України при просуванні державного службовця по службі. 

Момент виникнення правовідносин у сфері кадрового забезпечення 

державної служби України при просуванні державного службовця по службі 

є аналогічним – подача документів в установленому порядку до конкурсної 

комісії для участі у конкурсі. Принципові відмінності для державних 

службовців розкриваються у двох моментах: 

1) згідно з частиною 4 статті 25 Закону України «Про державну 

службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [59] державні службовці державного 

органу, в якому проводиться конкурс, які бажають взяти участь у конкурсі, 

подають лише заяву про участь у конкурсі. Тобто із зазначеного раніше 

переліку документів державний службовець для участі у конкурсі подає 

лише один; 

2) можливість просування державного службовця по службі не за 

результатами конкурсу виключена. Про це свідчить, зокрема, частина 1 

статті 40 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII 
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[59], у якій йдеться про те, що просування державного службовця по службі 

здійснюється з урахуванням професійної компетентності шляхом зайняття 

вищої посади за результатами конкурсу відповідно до цього Закону. У разі 

виявлення призначення на посаду державної служби особи, яка буде прямо 

підпорядкована близькій особі або якій будуть прямо підпорядковані близькі 

особи, допускається переведення державного службовця за його згодою на 

іншу рівнозначну вакантну посаду державної служби в цьому державному 

органі або до іншого державного органу. При цьому переведення державного 

службовця здійснюється без обов’язкового проведення конкурсу, проте 

підкреслимо, що посада має бути рівнозначною. Крім того, згідно з частиною 

1 статті 41 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-

VIII [59] державний службовець з урахуванням його професійної підготовки 

та професійної компетентності може бути переведений без обов’язкового 

проведення конкурсу за рішенням керівника державної служби на іншу 

рівнозначну або нижчу вакантну посаду в тому самому державному органі, у 

тому числі в іншій місцевості (в іншому населеному пункті), або на 

рівнозначну або нижчу вакантну посаду в іншому державному органі, у тому 

числі в іншій місцевості (в іншому населеному пункті). Відповідно до 

частини 1 статті 41 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 

№ 889-VIII [59] державний службовець, призначений на посаду без конкурсу, 

не може бути переведений на вищу посаду державної служби без проведення 

конкурсу. 

Отже, момент виникнення правовідносин у сфері кадрового 

забезпечення державної служби України при просуванні державного 

службовця по службі є аналогічним до виникнення правовідносин у сфері 

кадрового забезпечення державної служби України при зайнятті вакантних 

посад державної служби особами, які виявили бажання до вступу на 

державну службу. Ним є подача документів до конкурсної комісії. Для 

державних службовців участь у правовідносинах спрощується шляхом 

потреби подавати до комісії значно меншої кількості документів. При цьому 
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будь-які можливості просування державного службовця по службі не за 

загальним конкурсним порядком виключені чинним законодавством. 

3. Виникнення правовідносин у сфері кадрового забезпечення 

державної служби України при підвищенні рівня професійної компетентності 

державних службовців. 

Оскільки згідно з пунктом 8 Положення про систему підготовки, 

спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових 

осіб місцевого самоврядування [202] та статтями 48 та 49 Закону України 

«Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [59]  підвищення 

кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого 

самоврядування є безперервним процесом, момент виникнення 

правовідносин у сфері кадрового забезпечення державної служби України 

при підвищенні рівня професійної компетентності державних службовців 

визначається прийняттям відповідного рішення органом, у якому працює 

державний службовець чи посадова особа місцевого самоврядування. 

До особливостей виникнення правовідносин у сфері кадрового 

забезпечення державної служби України у даному випадку віднесемо 

наступні: 

1) професійне навчання державних службовців проводиться за рахунок 

коштів Державного бюджету та інших джерел, не заборонених 

законодавством (частина 2 статті 148 Закону України «Про державну 

службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [59]); 

2) організацію професійного навчання державних службовців, 

підвищення кваліфікації державних службовців на робочому місці або в 

інших установах здійснює керівник державної служби. Ним же визначається  

необхідність професійного навчання державного службовця (частини 4-5 

статті 148 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII 

[59]). 

Таким чином, момент виникнення правовідносин підвищення рівня 

професійної компетентності державних службовців пов’язується із 
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прийняттям рішення керівництвом державної служби. Підвищення 

кваліфікації державного службовця – безперервний процес на протязі усієї 

служби, проте у кожному конкретному випадку саме рішення керівництва є 

тим самим юридичним фактом, на підставі якого дана процедура набуває 

ознак правовідносин. 

Підсумовуючи дослідження виникнення правовідносин у сфері 

кадрового забезпечення державної служби України, виділимо наступні 

юридичні факти, що його обумовлюють: 

1) подача документів у встановленому порядку до конкурсної комісії 

для участі у конкурсі особою, яка бажає взяти участь в ньому, з метою 

зайняття вакантної посади державної служби, та державним службовцем, 

який  виявив бажання до просування по службі;  

2) прийняття рішення органом, у якому працює державний службовець 

чи посадова особа місцевого самоврядування, про строк та форму 

підвищення кваліфікації з метою підвищення рівня професійної 

компетентності державних службовців. 

Розвиток правовідносин у сфері кадрового забезпечення державної 

служби України відбувається внаслідок дії правозмінюючих юридичних 

фактів, які відіграють особливу роль у динаміці правовідносин у сфері 

кадрового забезпечення державної служби України. Зміна правовідносин 

відбувається під час їх реалізації на практиці у проміжку між виникненням та 

припиненням та пов’язується, зокрема, із переінакшенням початкових умов, 

прийнятих обома сторонами. Зміна правовідносин може як обумовлювати 

зміну прав і обов’язків суб’єктів, так і не передбачати цього. Саме тому у 

загальному розумінні зміною правовідносин варто вважати внесення нового 

у зміст правовідносин у порівнянні з їх типовою моделлю. Аналіз 

правозмінюючих юридичних фактів варто здійснювати за тим самим, 

попередньо визначеним нами планом: 1) розвиток правовідносин у сфері 

кадрового забезпечення державної служби України при зайнятті вакантних 

посад державної служби особами, які виявили бажання до вступу на 
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державну службу; 2) розвиток правовідносин у сфері кадрового забезпечення 

державної служби України при просуванні державного службовця по службі. 

При цьому відзначимо, що зміна правовідносин при підвищенні рівня 

професійної компетентності державних службовців фактично не 

відбувається, оскільки вона: а) здійснюється за індивідуальною програмою 

підвищення рівня професійної компетентності; б) не має декларативного 

характеру, так як усі умови підвищенні рівня професійної компетентності 

державних службовців обговорюються з керівником. Тому у такому 

різновиді правовідносин відсутня потреба у їх змінах. 

Разом з тим варто відзначити, що у частині зміни правовідносин у сфері 

кадрового забезпечення державної служби України правовий статус 

державного службовця, який виявив бажання до просування по службі, не 

має відмінностей від правового статусу осіб, які виявили бажання до вступу 

на державну службу. Єдиний виняток стосується переведення державного 

службовця на іншу рівнозначну або нижчу вакантну посаду, втім дану 

категорію прийнятно аналізувати комплексно. 

На відміну від юридичних фактів, які обумовлюють виникнення 

правовідносин у сфері кадрового забезпечення державної служби України та 

які переважно представлені одним фактом, правозмінюючих юридичних 

фактів стосовно кожного із напрямів може бути одразу декілька. Так, аналіз 

вітчизняного законодавства засвідчує, що зміна правовідносин у сфері 

кадрового забезпечення державної служби України є можливою у наступних 

випадках: 

1) у разі оскарження рішення конкурсної комісії учасником, що не 

пройшов відбір (стаття 28 Закону України «Про державну службу» від 

10.12.2015 № 889-VIII [59]). У пункті 5 зазначеної статті встановлено, що для 

оскарження конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби 

категорії «А» кандидат може звернутись до суду, а конкурсу на зайняття 

вакантної посади державної служби категорій «Б» і «В» –  до Національного 

агентства України з питань державної служби або до суду. При цьому 
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учасник конкурсу зобов’язаний повідомити про це відповідну конкурсну 

комісію з наданням копії скарги. На час її розгляду оформлення та 

оприлюднення результатів конкурсу призупиняється; 

2)  якщо встановлено факт порушення умов конкурсу під час його 

проведення, яке могло вплинути на його результати, якщо за результатами 

конкурсу не визначено кандидата на зайняття вакантної посади або за умови 

виявлення за результатами спеціальної перевірки обмежень щодо вступу на 

державну службу переможця конкурсу та відсутності другого за 

результатами конкурсу кандидата на зайняття вакантної посади державної 

служби, конкурсною комісією може бути оголошено проведення повторного 

конкурсу (стаття 30 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 

№ 889-VIII [59],); 

3) у разі призначення на посаду державної служби особи, яка буде 

прямо підпорядкована близькій особі або якій будуть прямо підпорядковані 

близькі особи, відповідні особи, близькі їм особи зобов’язані повідомити про 

це керівника державної служби та вжити заходів до усунення таких обставин 

у 15-денний строк. Якщо в зазначений термін такі обставини добровільно не 

усунуто, керівник державної служби повинен вжити у місячний строк заходів 

до їх усунення (стаття 32 Закону України «Про державну службу» від 

10.12.2015 № 889-VIII [59]); 

4) згідно з пунктом 1 статті 41 Закону України «Про державну службу» 

від 10.12.2015 № 889-VIII [59] державний службовець з урахуванням його 

професійної підготовки та професійної компетентності може бути 

переведений на іншу рівнозначну або нижчу вакантну посаду в тому самому 

державному органі, у тому числі в іншій місцевості (в іншому населеному 

пункті), за рішенням керівника державної служби або ж на рівнозначну, або 

нижчу вакантну посаду в іншому державному органі, у тому числі в іншій 

місцевості (в іншому населеному пункті), за рішенням керівника державної 

служби в державному органі, з якого переводиться державний службовець, та 
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керівника державної служби в державному органі, до якого переводиться 

державний службовець. 

Із цього зробимо висновок, що у сторін правовідносин в сфері 

кадрового забезпечення державної служби України обмаль варіантів щодо їх 

зміни. Аналіз норм Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 

№ 889-VIII [59] засвідчив, що основною причиною зміни правовідносин є 

недотримання одним із учасників передбачених законом вимог. За цих 

обставин в іншої сторони з’являється можливість отримати певні переваги. 

Проте вона достатньо обмежена.  

Підсумовуючи дослідження розвитку правовідносин у сфері 

кадрового забезпечення державної служби України, виділимо наступні 

юридичні факти, що його обумовлюють: 

1) оскарження рішення конкурсної комісії учасником, що не пройшов 

відбір для зайняття вакантної посади державної служби, та державним 

службовцем, який виявив бажання до просування по службі;  

2) встановлення факту порушення умов конкурсу під час його 

проведення, яке могло вплинути на його результати – для зайняття вакантних 

посад державної служби особами, які виявили бажання до вступу на 

державну службу та просування державного службовця по службі; 

3) призначення на посаду державної служби особи, яка буде прямо 

підпорядкована близькій особі або якій будуть прямо підпорядковані близькі 

особи – для зайняття вакантних посад державної служби особами, які 

виявили бажання до вступу на державну службу та просування державного 

службовця по службі; 

4) переведення державного службовця з урахуванням його професійної 

підготовки та професійної компетентності на іншу рівнозначну або нижчу 

вакантну посаду в тому самому державному органі, у тому числі в іншій 

місцевості. 

У трудовому праві за загальним правилом припинення трудового 

договору тягне за собою і припинення трудових правовідносин працівника з 
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роботодавцем. Проте у даному контексті правовідносини у сфері кадрового 

забезпечення державної служби України суттєво відрізняються від усіх 

інших різновидів правовідносин. Оскільки всі підстави припинення трудових 

правовідносин закріплені у нормах трудового законодавства, для 

встановлення юридичних фактів, внаслідок дії яких відбувається 

припинення правовідносин у сфері кадрового забезпечення державної 

служби України, пропонується звернутись до норм Закону України «Про 

державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [59] та Положення про систему 

підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців і 

посадових осіб місцевого самоврядування [202] за раніше запропонованим 

планом: 1) припинення правовідносин у сфері кадрового забезпечення 

державної служби України при зайнятті вакантних посад державної служби 

особами, які виявили бажання до вступу на державну службу; 2) припинення 

правовідносин у сфері кадрового забезпечення державної служби України 

при просуванні державного службовця по службі; 3) припинення 

правовідносин у сфері кадрового забезпечення державної служби України 

при підвищенні рівня професійної компетентності державних службовців.  

7) Припинення правовідносин у сфері кадрового забезпечення державної служби 

України при зайнятті вакантних посад державної служби особами, які 

виявили бажання до вступу на державну службу.  

За загальним правилом припинення правовідносин у сфері кадрового 

забезпечення державної служби України при зайнятті вакантних посад 

державної служби особами, які виявили бажання до вступу на державну 

службу, відбувається внаслідок складення такою особою Присяги 

державного службовця, передбаченої статтею 36 Закону України «Про 

державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [59]. Для осіб, які не зайняли 

вакантну посаду державної служби за результатами конкурсу, припинення 

правовідносин у сфері кадрового забезпечення державної служби України 

відбувається у момент отримання рішення про відмову у призначенні на 

посаду державної служби. 
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Також дострокове припинення правовідносин у сфері кадрового 

забезпечення державної служби України при зайнятті вакантних посад 

державної служби особами, які виявили бажання до вступу на державну 

службу, може відбутись у наступних випадках: 

1) у разі незгоди особи з рішенням про встановлення випробування, 

вона вважається такою, що відмовилася від зайняття посади державної 

служби. Проте у такому випадку застосовується відкладене право другого за 

результатами конкурсу кандидата на зайняття вакантної посади державної 

служби. Тобто припинення правовідносин у сфері кадрового забезпечення 

державної служби України відбувається лише стосовно одного суб’єкта 

правовідносин (частина 4 статті 35 Закону України «Про державну службу» 

від 10.12.2015 № 889-VIII [59]); 

2) у разі відмови особи від складення Присяги державного службовця, 

вона вважається такою, що відмовилася від зайняття посади державної 

служби, і акт про її призначення на посаду скасовується суб’єктом 

призначення. У такому випадку також застосовується відкладене право 

другого за результатами конкурсу кандидата на зайняття вакантної посади 

державної служби (частина 4 статті 36 Закону України «Про державну 

службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [59]); 

3) суб’єкт призначення має право звільнити державного службовця з 

посади до закінчення строку випробування у разі встановлення 

невідповідності державного службовця займаній посаді. Тобто припинення 

правовідносин у сфері кадрового забезпечення державної служби України 

при зайнятті вакантних посад державної служби може відбутись не лише з 

причин порушення норм чинного законодавства, а й внаслідок встановлення 

службової невідповідності обраного кандидата (частина 6 статті 35 Закону 

України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [59]).  

Загалом зазначимо, що юридичні факти, які встановлюють припинення 

правовідносин у сфері кадрового забезпечення державної служби України 

при зайнятті вакантних посад державної служби особами, які виявили 
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бажання до вступу на державну службу, можна умовно розподілити на три 

групи: 1) юридичні факти, обумовлені набуттям особою статусу державного 

службовця; 2) юридичні факти, пов’язані із порушенням особою вимог 

Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [59]. 

Особливість цієї групи полягає у тому, що відповідні правовідносини не 

припиняються взагалі, а один суб’єкт в них замінюється іншим, тобто 

припинення відбувається лише стосовно окремої особи; 3) юридичні факти, 

пов’язані із встановленням службової невідповідності обраного кандидата. 

2. Припинення правовідносин у сфері кадрового забезпечення 

державної служби України при просуванні державного службовця по службі. 

Стосовно державних службовців, які виявили бажання до просування 

по службі, припинення правовідносин у сфері кадрового забезпечення 

державної служби України має лише одну особливість – відносно таких осіб 

відсутній обов’язок щодо складення Присяги державного службовця. Таким 

чином, правовідносини із ними припиняються шляхом прийняття у вигляді 

указу, постанови, наказу (розпорядження) рішення про призначення на 

посаду.  

3. Припинення правовідносин у сфері кадрового забезпечення 

державної служби України при підвищенні рівня професійної компетентності 

державних службовців. Для таких осіб згідно з Положенням про систему 

підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців і 

посадових осіб місцевого самоврядування [202] припинення правовідносин у 

сфері кадрового забезпечення державної служби України відбувається при 

отриманні документа про підвищення рівня професійної компетентності. 

Таким чином, юридичними фактами, що обумовлюють припинення 

правовідносин у сфері кадрового забезпечення державної служби 

України є: 

1) складення Присяги державного службовця – для осіб, які виявили 

бажання до вступу на державну службу; 
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2) отримання рішення про відмову у призначенні на посаду державної 

служби – для осіб, які виявили бажання до вступу на державну службу, та 

для державних службовців, які виявили бажання просування по службі та які 

не зайняли вакантну посаду державної служби за результатами конкурсу; 

3) незгода особи з рішенням про встановлення випробування, внаслідок 

чого вона вважається такою, що відмовилася від зайняття посади державної 

служби – для осіб, які виявили бажання до вступу на державну службу, та 

для державних службовців, які виявили бажання просування по службі; 

4) відмова особи від складення Присяги державного службовця, 

внаслідок чого вона вважається такою, що відмовилася від зайняття посади 

державної служби, і акт про її призначення на посаду скасовується суб’єктом 

призначення – для осіб, які виявили бажання до вступу на державну службу; 

5) звільнення державного службовця з посади до закінчення строку 

випробування – для осіб, які виявили бажання до вступу на державну 

службу, та для державних службовців, які виявили бажання просування по 

службі; 

6) прийняття у вигляді указу, постанови, наказу (розпорядження), 

рішення про призначення на посаду – для державних службовців, які виявили 

бажання просування по службі; 

7) отримання документа про підвищення рівня професійної 

компетентності – для державних службовців, які підвищили рівень 

професійної компетентності.  

Таким чином, юридичні факти відіграють важливу роль у розумінні 

змісту правовідносин [215, с. 126; 216, с. 281; 217, с. 41; 218, с. 35; 219, с. 

192]. Дослідження особливостей виникнення, розвитку та припинення 

правовідносин у сфері кадрового забезпечення державної служби України 

засвідчило низький рівень наукової уваги до даного питання, а також його 

масштабність [220, с. 36], зумовлену широким колом суб’єктів даних 

правовідносин, та дозволило виокремити три загальних напрями, за якими 

відбувається їх розвиток. 
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Так, в даній роботі нами встановлено, що виникнення, розвиток та 

припинення правовідносин у сфері кадрового забезпечення державної 

служби України відбувається на підставі юридичних фактів. Юридичні 

факти, що обумовлюють виникнення правовідносин у сфері кадрового 

забезпечення державної служби України, характеризуються як виникненням 

внаслідок волі осіб, які виявили бажання до вступу на державну службу та 

просування по ній, так і рішенням органом, у якому працює державний 

службовець чи посадова особа місцевого самоврядування. Юридичні факти, 

що обумовлюють розвиток правовідносин у сфері кадрового забезпечення 

державної служби України виникають внаслідок порушення учасником 

вимог законодавства. Відповідно, юридичні факти, що обумовлюють 

припинення правовідносин у сфері кадрового забезпечення державної 

служби України, варто розглянути як наймасштабнішу групу обставин, яку 

складають факти, пов’язані із призначенням особи на посаду, із відмовою у 

призначенні та підвищенням рівня професійної компетентності державних 

службовців. 
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Висновки до Розділу 3 

1. Правовідносини у сфері кадрового забезпечення Державної служби 

України - це індивідуалізовані специфічні вольові суспільні відносини, 

передбачені нормами Закону України «Про державну службу» й 

підзаконними нормативно-правовими актами, учасники яких пов’язані 

кореспондуючими гарантованими суб’єктивними правами і юридичними 

обов’язками, пов’язаними із призначенням на посаду державної служби, та 

які виникають з метою забезпечення державної служби професійними, 

патріотичними, доброчесними, ефективними, політично неупередженими 

кадрами, й визначення стратегічного бачення розвитку механізму 

формування нового покоління державних службовців. 

2. Особливості правовідносин у сфері кадрового забезпечення 

Державної служби України становлять дві категорії взаємопов’язаних ознак: 

- Загальнотеоретична та трудоправова категорія ознак – для 

правовідносин у сфері кадрового забезпечення Державної служби України є 

характерними ознаки правовідносин загалом, тому на дане питання варто 

звернути увагу першочергово. Окрім того, правовідносини у сфері кадрового 

забезпечення Державної служби України є специфічним різновидом 

трудових правовідносин. У процесі аналізу позицій науковців щодо 

визначення поняття «трудові правовідносини» нами встановлено, що 

переважна більшість ознак трудових правовідносин не є характерними для 

правовідносин у сфері кадрового забезпечення Державної служби України, 

оскільки в їх основі перебуває трудовий договір як підстава виникнення 

відносин між суб’єктами: 1) правовий характер відносин, який обумовлює їх 

виникнення, зміну та припинення на основі норм права; 2) свідомо-вольовий 

характер, який полягає у тому, що суб’єкти правовідносин свідомо та 

самостійно управляють своїми діями для досягнення поставлених цілей; 3) 

індивідуалізований характер правовідносин, який полягає у тому, що до 

правовідносин вступає визначене коло осіб, які наділяються правами та 

обов’язками, характерними виключно для них та для природи самих 
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відносин між суб’єктами; 4) кореспондуючий характер відносин суб’єктів, 

який полягає в наділенні учасників суб’єктивними правами та юридичними 

обов’язками, при чому права й інтереси одних осіб можуть бути реалізовані 

через виконання обов’язків іншими; 

- Спеціальна категорія ознак – особливості, обумовлені специфікою 

правовідносин у сфері кадрового забезпечення Державної служби України, та 

нормами Розділу IV Закону України «Про державну службу», Програми 

кадрового забезпечення державної служби, затвердженої Указом Президента 

України від 10 листопада 1995 року № 1035/95; Стратегії державної кадрової 

політики на 2012-2020 роки; Порядку проведення конкурсу на зайняття посад 

державної служби; Положення про Національне агентство України з питань 

державної служби; Положення про систему підготовки, спеціалізації та 

підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого 

самоврядування; нормативно-правових актів з питань державної служби 

Національного агентства України з питань державної служби: 1) виникнення 

з приводу відкриття вакантної посади державної служби; 2) забезпечення 

нормами спеціального законодавства, а саме Закону України «Про державну 

службу» від 10.12.2015 № 889-VIII, Програми кадрового забезпечення 

державної служби, затвердженої Указом Президента України від 10 

листопада 1995 року № 1035/95; Стратегії державної кадрової політики на 

2012-2020 роки; Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної 

служби; Положення про Національне агентство України з питань державної 

служби; Положення про систему підготовки, спеціалізації та підвищення 

кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого 

самоврядування; нормативно-правових актів з питань державної служби 

Національного агентства України з питань державної служби; 3) виникнення 

з приводу відкриття вакантної посади державної служби; 

2) забезпечення нормами спеціального законодавства, а саме Закону 

України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII, Програми 

кадрового забезпечення державної служби, затвердженої Указом Президента 
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України від 10 листопада 1995 року № 1035/95; Стратегії державної кадрової 

політики на 2012-2020 роки; Порядку проведення конкурсу на зайняття посад 

державної служби; Положення про Національне агентство України з питань 

державної служби; Положення про систему підготовки, спеціалізації та 

підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого 

самоврядування; нормативно-правових актів з питань державної служби 

Національного агентства України з питань державної служби; 

3) особливий суб’єктний склад, який становлять у першу чергу органи 

державної влади та місцевого самоврядування, у яких наявна вакантна посада 

державної служби, Національне агентство України з питань державної 

служби, особи, які претендують на вступ на державну службу, та державні 

службовці, які претендують на просування по службі та підвищення рівня 

професійної компетентності. 

3. Структуру правовідносин у сфері кадрового забезпечення Державної 

служби України становлять: 

1) Суб’єкти правовідносин у сфері кадрового забезпечення Державної 

служби України; 

2) Об’єкт правовідносин у сфері кадрового забезпечення Державної 

служби України; 

3) Зміст правовідносин у сфері кадрового забезпечення Державної 

служби України ті; 

4) Юридичні факти, що обумовлюють виникнення, зміну і припинення 

правовідносин у сфері кадрового забезпечення Державної служби України. 

4. Суб’єкти правовідносин у сфері кадрового забезпечення Державної 

служби України, як їх важливий елемент, складають дві групи сторін, одна із 

яких в свою чергу також поділяється на підгрупи: 

1) Основні суб’єкти - суб’єкти, що представляють в правовідносинах у 

сфері кадрового забезпечення Державної служби України державу: органи 

державної влади та місцевого самоврядування, у яких наявна вакантна посада 

державної служби, та Національне агентство України з питань державної 
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служби; суб’єкти, які беруть участь в правовідносинах у сфері кадрового 

забезпечення Державної служби України, представляючи власні інтереси: 

особи, які претендують на вступ на державну службу, та державні службовці, 

які претендують на підвищення рівня професійної компетентності; 

2) Факультативні суб’єкти – такі, які беруть участь в правовідносинах у 

сфері кадрового забезпечення лише у незначній мірі, сприяючи 

функціонуванню їх окремих елементів. До таких суб’єктів нами зокрема було 

віднесено Національну академію державного управління при Президентові 

України, як вищий навчальний заклад з особливими умовами навчання, що 

здійснює науково-методичне забезпечення діяльності системи підготовки, 

перепідготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних служб й 

інші вищі навчальні заклади, які здійснюють підготовку магістрів за 

спеціальністю «Публічне управління та адміністрування галузі знань 

«Публічне управління та адміністрування», центри перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій; 

заклади післядипломної освіти. 

5. Об’єктом правовідносин у сфері кадрового забезпечення Державної 

служби України є:  

1) комплектування державної служби висококваліфікованими кадрами, 

необхідними для реалізації національних інтересів та спроможними 

забезпечити економічний і соціальний розвиток держави та розвиток України 

як демократичної, соціальної держави з розвинутою ринковою економікою;  

2) реалізація особами, які претендують на вступ на державну службу, та 

державними службовцями, які претендують на підвищення рівня професійної 

компетентності, своїх прав: на працю, що включає можливість заробляти собі 

на життя працею, яку такі особи обирають або на яку вільно погоджуються; 

на повне здійснення права на працю, що означає рівні можливості у виборі 

професії та роду трудової діяльності, право на професійно-технічне 

навчання, підготовку і перепідготовку осіб, які претендують на вступ на 
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державну службу, та державних службовців, які претендують на підвищення 

рівня професійної компетентності; на належні, безпечні і здорові умови 

праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом. 

6. Зміст правовідносин у сфері кадрового забезпечення Державної 

служби України складають суб’єктивні права та юридичні обов’язки 

суб’єктів.  

7. Суб’єктивним правом учасника правовідносин у сфері кадрового 

забезпечення Державної служби України є встановлена нормами права міра 

можливої поведінки уповноваженої особи для задоволення її інтересів і 

потреб, яка забезпечується відповідними юридичними обов’язками інших 

(зобов’язаних) осіб. Суб’єктивне правом учасника правовідносин у сфері 

кадрового забезпечення Державної служби України складають наступні 

елементи: 

1) праводія, тобто право поводити себе відповідним чином, самостійно 

визначати лінію своєї поведінки (право на свої дії) – наприклад, право на 

вступ до державної служби та право на участь в конкурсі на заняття 

вакантної посади державної служби;  

2) правовикористання, тобто можливість користуватись відомим 

соціальним благом - право на працю, що включає можливість заробляти собі 

на життя працею, яку особа вільно обирає або на яку вільно погоджується; 

право на рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності; 

право на професійно-технічне навчання, підготовку і перепідготовку 

відповідно до суспільних потреб; право на належні, безпечні і здорові умови 

праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом; право на захист 

від незаконного звільнення; право на своєчасне одержання винагороди за 

працю тощо;  

3) правовимога, тобто право вимагати відповідної поведінки, передусім 

позитивної, від інших суб’єктів, як мають юридичні обов’язки (право на чужі 

дії) – право вимоги до осіб, які претендують на вступ на державну службу, 
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зокрема до вимоги до їхньої професійної компетентності, які складаються із 

загальних та спеціальних вимог;  

4) праводомагання, тобто право звертатися до держави за захистом свого 

суб’єктивного права або якщо право не може бути реалізоване без 

державного втручання, в тому числі і використання міжнародного захисту 

конвенційних прав і свобод людини – наприклад, право учасника конкурсу, 

який не пройшов конкурсний відбір оскаржити рішення конкурсної комісії  

до суду, або у встановлених законом випадках до центрального органу 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику 

у сфері державної служби, тобто до Національного агентства України з 

питань державної служби. 

8. Юридичний обов’язок учасника правовідносин у сфері кадрового 

забезпечення Державної служби України – це вид і міра його належної 

поведінки, встановлена законом. Юридичний обов’язок учасника 

правовідносин у сфері кадрового забезпечення Державної служби України 

складається із трьох елементів:  

1) необхідність здійснення певних дій або утримання від їх здійснення 

(зобов’язання дією) – наприклад, обов’язок скласти Присягу державного 

службовця; обов’язок органу державної влади чи місцевого самоврядування, 

у якому відкрито вакантну посаду, провести конкурс повторно у 

встановлених законом випадках; обов’язок органу державної влади чи 

місцевого самоврядування, у якому відкрито вакантну посаду, сформувати 

конкурсну комісію тощо; 

2) необхідність для зобов’язаної особи відреагувати на законні вимоги, 

звернені до неї уповноваженою особою (зобов’язання виконанням) – 

наприклад, покладення суб’єктом призначення обов’язку випробування з 

метою перевірки відповідності державного службовця займаній посаді; 

обов’язок органу державної влади чи місцевого самоврядування, у якому 

відкрито вакантну посаду, привести наказ (розпорядження) про оголошення 

конкурсу та його умови у відповідність із законодавством;  
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3) необхідність нести відповідальність за невиконання цих вимог, у тому 

числі у разі відмови від виконання юридичних обов’язків або несумлінного їх 

виконання (зобов’язання позбавленням) – наприклад, обов’язок керівника 

державної служби зобов’язаний понести відповідальність, встановлену 

законом за призначення на посаду державної служби особи, яка буде прямо 

підпорядкована близькій особі або якій будуть прямо підпорядковані близькі 

особи. 

9. Юридичні факти як підстава виникнення, розвитку та припинення 

правовідносин у сфері кадрового забезпечення Державної служби України – 

це конкретні життєві обставини (дії та події), які мають значення для органів 

державної влади та місцевого самоврядування, у яких наявна вакантна посада 

державної служби, Національного агентства України з питань державної 

служби, осіб, які претендують на вступ на державну службу, та державних 

службовців, які претендують на підвищення рівня професійної 

компетентності у зв’язку з реалізацією їхніх потреб та інтересів, властивості 

яких сформульовані у гіпотезах норм Закону України «Про державну 

службу» та низки підзаконних нормативно-правових актів як умови, що 

викликають юридичні наслідки у формі виникнення, зміни або припинення 

правових відносин. 

10. Юридичні факти, що обумовлюють виникнення правовідносин у 

сфері кадрового забезпечення Державної служби України: 

1) подача документів в установленому порядку до конкурсної комісії 

для участі у конкурсі особою, яка бажає взяти участь в ньому – для зайняття 

вакантних посад державної служби особами, які виявили бажання до вступу 

на державну службу та просування державного службовця по службі;  

2) прийняття рішення органом, у якому працює державний службовець 

чи посадова особа місцевого самоврядування про строк та форму підвищення 

кваліфікації – для підвищення рівня професійної компетентності державних 

службовців. 
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11. Юридичні факти, що обумовлюють розвиток правовідносин у сфері 

кадрового забезпечення Державної служби України: 

1) оскарження рішення конкурсної комісії учасником, що не пройшов 

відбір - для зайняття вакантних посад державної служби особами, які 

виявили бажання до вступу на державну службу та просування державного 

службовця по службі;  

2) встановлення факту порушення умов конкурсу під час його 

проведення, яке могло вплинути на його результати - для зайняття вакантних 

посад державної служби особами, які виявили бажання до вступу на 

державну службу та просування державного службовця по службі; 

3) призначення на посаду державної служби особи, яка буде прямо 

підпорядкована близькій особі або якій будуть прямо підпорядковані близькі 

особи - для зайняття вакантних посад державної служби особами, які 

виявили бажання до вступу на державну службу та просування державного 

службовця по службі; 

4) переведення державного службовця з урахуванням його професійної 

підготовки та професійної компетентності на іншу рівнозначну або нижчу 

вакантну посаду в тому самому державному органі, у тому числі в іншій 

місцевості. 

12. Юридичними фактами, що обумовлюють припинення 

правовідносин у сфері кадрового забезпечення Державної служби України є: 

1) складення Присяги державного службовця – для осіб, які виявили 

бажання до вступу на державну службу; 

2) момент отримання рішення про відмову у призначенні на посаду 

державної служби – для осіб, які виявили бажання до вступу на державну 

службу та для державних службовців, які виявили бажання просування по 

службі та які не зайняли вакантну посаду державної служби за результатами 

конкурсу; 

3) незгода особи з рішенням про встановлення випробування, внаслідок 

чого вона вважається такою, що відмовилася від зайняття посади державної 
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служби -  для осіб, які виявили бажання до вступу на державну службу та для 

державних службовців, які виявили бажання просування по службі; 

4) відмова особи від складення Присяги державного службовця, 

внаслідок чого вона вважається такою, що відмовилася від зайняття посади 

державної служби, і акт про її призначення на посаду скасовується суб’єктом 

призначення - для осіб, які виявили бажання до вступу на державну службу; 

5) звільнення державного службовця з посади до закінчення строку 

випробування – для осіб, які виявили бажання до вступу на державну службу 

та для державних службовців, які виявили бажання просування по службі; 

6) прийняття у вигляді указу, постанови, наказу (розпорядження), 

рішення про призначення на посаду - для державних службовців, які виявили 

бажання просування по службі; 

7) отримання документу про підвищення рівня професійної 

компетентності - для підвищення рівня професійної компетентності 

державних службовців. 
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РОЗДІЛ 4 

ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ КАДРОВОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

 

4.1 Проблеми забезпечення та реалізації трудового потенціалу кадрів 

державної служби України 

 

Дослідження забезпечення та реалізації трудового потенціалу кадрів 

державної служби України як складного багатоаспектного актуального 

явища передбачає встановлення його динаміки, ознак, виявлення шляхів 

розвитку тощо. Разом із тим, формування розуміння сутності даних процесів 

є неможливим без аналізу проблем, які існують на сьогоднішній день. Наразі 

Україна є державою, у якій наявні несприятливі умови щодо збереження і 

відтворення людських ресурсів та людського потенціалу, а також існує 

проблема постійного відтоку з держави якісного складу працівників 

різноманітних сфер. Причин цьому безліч: війна, негативні соціально-

економічні умови, відсутність умов для розвитку, недостатній рівень 

забезпечення права громадян на працю та вільного вибору професії й роду 

трудової діяльності, незацікавленість держави у розвитку якісного трудового 

потенціалу, старіння та вимирання населення, незатребуваність 

висококваліфікованих кадрів тощо. Як наслідок, сучасний стан кадрового 

потенціалу в Україні є надзвичайно актуальною проблемою, що потребує 

негайного розв’язання. Враховуючи глобальність цієї проблеми у 

вітчизняних умовах, можемо зазначити, що вона не могла не вплинути і на 

забезпечення та реалізацію трудового потенціалу кадрів державної служби 

України. Його стан потребує вироблення науково обґрунтованої державної 

кадрової політики, що відповідатиме сучасним завданням і викликам, які 

стоять перед українським суспільством, та державних цільових програм, що, 

відзначимо, і здійснюється вітчизняним законодавцем останніми роками.  



 

 

244

На сьогодні в Україні, на жаль, все ще не створено належного 

кадрового потенціалу в державній службі. Це можна пояснити 

неефективними діями законодавця, малим хронологічним проміжком з 

моменту останньої реформи державної служби, а також недостатністю 

наявного теоретико-методологічного забезпечення даного питання. Як 

свідчить практика, існуючі проблеми та вчинені помилки у кадрових 

процесах можна пояснити наявністю невеликої кількості актуальних 

теоретичних розробок у даній сфері. Незважаючи на те, що питання, 

пов’язані із кадровим забезпеченням державної служби постійно 

перебувають у колі зору вітчизняних науковців, більшість існуючих праць 

втратили свою актуальність через постійний розвиток законодавства про 

державну службу. Серед науковців, які зробили найбільший внесок у 

вирішення проблем даного інституту, виділимо таких: В.І. Барко [221], Ю.В. 

Баскакова [222], А.Б. Бернацький [223], С.Т. Гончарук [224], Т.В. Грубі [225], 

О.В. Губар [226], О.В. Гулак [227], А.Ю. Гурик [228], О.А. Гусар [229], Ю.С. 

Даниленко [230], Г.А. Дивнич [231], О.І. Добровольський [232], В.С. 

Драгомерецький [233], О.Ю. Дрозд [234], В.С. Жигиреєва [235], Л.В. 

Заболотна [236], А.Ф. Загородній [237], Н.І. Зінкевич [238], В.Л. Зьолка [239], 

В.А. Ільяшенко [240], М.І. Іншин [241], А.В. Кірмач [242], З.Р. Кісіль [243], 

Ю.В. Ковальчук [244], О.В. Когут [245], І.Є. Лєскіна [246], Н.А. Литвин 

[247], В.І. Литвиненко [248], У.І. Ляхович [249], П.В. Макушев [250], О.О. 

Марценюк [251], Ю.О. Матвєєва [252], Р. Мельник [253], Т.П. Мороз [254], 

М.М. Новікова [255], В.М. Павліченко [256], О.І. Прекрасна [257], Г.О. 

Сандюк [258], О.М. Смірнова [259], О.А. Соколова [260], Н.Г. Сорокіна 

[261], А.І. Стеценко [262], Г.Д. Стратієнко [263], Н.М. Ткаченко [264], О.В. 

Ткаченко [265], Г.В. Топорович [266], В.В. Черняхівська [267], Є.О. Яковенко 

[268], М.С. Ятчук [269] та ін. Зазначимо, що на аналіз проблем забезпечення 

та реалізації трудового потенціалу кадрів державної служби України суттєво 

впливають наступні фактори: 1) постійна еволюція законодавства про 

державну службу; 2) не усі із виділених вищезазначеними авторами 
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проблеми були вирішені; 3) розвиток України як демократичної держави, що 

ставить перед нею нові задачі. Сукупність зазначених факторів свідчить про 

те, що проблеми забезпечення та реалізації трудового потенціалу кадрів 

державної служби України залишаються актуальним питанням для 

дослідження.  

                 У науковій літературі серед проблем кадрового потенціалу 

виділено їх величезну кількість. Так, авторський колектив наукової доповіді 

«Державна кадрова політика в Україні: стан, проблеми та перспективи 

розвитку» серед негативних факторів називає наступні: 1) несприятливі 

соціально-економічні умови формування трудового потенціалу до 

досягнення людиною працездатного віку; 2) проблеми соціально-економічної 

захищеності працівників; 3) недосконалість законодавства в соціально-

трудовій сфері, нескоординованість його положень із господарським, 

міграційним, податковим, фінансово-бюджетним, цивільним законодавством 

тощо; 4) небезпечне усталення тіньових трудових відносин; 5) значний відтік 

економічно активного, професійно підготовленого населення за межі 

України; 6) зруйнованість системи спадковості передачі трудових навичок і 

досвіду в багатьох галузях суспільного виробництва; 7) неадекватна 

нинішнім умовам система державного управління у цій сфері тощо [118, с. 5-

6]. Безумовно, деякі із зазначених факторів є характерними і для трудового 

потенціалу кадрів державної служби України [270]. Проблеми соціально-

економічної захищеності працівників обумовлюють зацікавленість у 

працевлаштуванні висококваліфікованих кадрів у тих сферах, які 

пропонують кращі умови. Недосконалість законодавства є першочерговою 

проблемою, характерною на сьогодні фактично для усіх сфер суспільного 

життя. Значний відтік економічно активного, професійно підготовленого 

населення за межі України спричиняє зниження загального професійного 

рівня та кількості громадян, які могли б працевлаштуватись на посадах 

державної служби тощо. Втім зрозуміло, що більшість проблем забезпечення 

та реалізації трудового потенціалу кадрів державної служби України 
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спричинені самою природою даного інституту та мають специфічний 

характер.  

              Перш за все відзначимо, що основна проблема полягає у тому, що 

питання розвитку трудового потенціалу кадрів державної служби України за 

часів незалежності мають швидше абстрактний, аніж реальний характер. Так, 

протягом майже трьох десятиліть було прийнято низку програмних та 

стратегічних документів, ступеню реалізації на практиці яких важко дати 

об’єктивну та адекватну оцінку. Лише за останнє десятиліття було прийнято 

постанову Кабінету Міністрів України від 07.07.2010 № 564 «Про 

затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого 

самоврядування» [202], розпорядження Президента України від 09.07.2010 

№ 1017/2010-рп «Про робочу групу з підготовки пропозицій щодо утворення 

та формування Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації»» [271] 

(на сьогодні втратило чинність), Указ Президента України від 09.12.2011 

№ 1110/2011 «Питання реформування Національної академії державного 

управління при Президентові України» [272], Указ Президента України від 

01.02.2012 № 45/2012 «Про Стратегію державної кадрової політики на 2012-

2020 роки» [113], розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.06.2012 

№ 411-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку 

державної служби на період до 2016 року» [273], Указ Президента України 

від 12.01.2015 № 5/2015 «Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» 

[274] та низку інших нормативно-правових актів, втім важливі питання щодо 

вирішення існуючих проблем так і залишаються без необхідного 

забезпечення.  Це знаходить своє підтвердження і в останньому із виділених 

законодавчих актів, Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020, де одним із 

стратегічних індикаторів її реалізації встановлено оновлення кадрового 

складу державних службовців у правоохоронних органах, судах, інших 

державних органах на 70 відсотків [274]. Отже, незважаючи на перманентні 

спроби вирішення проблем забезпечення та реалізації трудового потенціалу 
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кадрів державної служби України, до цих пір існує необхідність не просто 

зміни підходів до забезпечення та реалізації трудового потенціалу кадрів 

державної служби України, а й щодо оновлення вже існуючого кадрового 

складу.  

У Концепції Державної цільової програми розвитку державної служби 

на період до 2016 року до основних причин недостатньої ефективності 

управління людськими ресурсами на державній службі та залучення 

громадян до державної служби було віднесено: 1) невідповідність стандартів 

та процедур управління персоналом на державній службі європейським 

практикам; 2) відсутність взаємозв’язку системи класифікації посад 

державної служби та вимог, що висуваються до професійної компетентності 

для зайняття таких посад; 3) недостатнє застосування наукових підходів, 

результатів наукових досліджень для управління людськими ресурсами на 

державній службі; 4) недостатня відкритість і прозорість системи державної 

служби, слабкий контроль інститутів громадянського суспільства за 

виконанням державних функцій та завдань державними органами, органами 

влади Автономної Республіки Крим [273]. Із сутності зазначеного зробимо 

висновок, що існуючі проблеми забезпечення та реалізації трудового 

потенціалу кадрів державної служби України варто умовно розподілити на 

дві групи: 

             1) ті, які мають законодавче вирішення, тобто проблеми, розв’язання 

яких пов’язане із прийняттям нових нормативно-правових актів та змін до 

вже існуючих (наприклад, невідповідність стандартів та процедур управління 

персоналом на державній службі європейським практикам, що може бути 

вирішено шляхом втілення таких стандартів та процедур у нормах 

вітчизняного законодавства); 

             2) ті, які можуть бути вирішені у інші, окрім законодавчого, способи, 

тобто проблеми, які не є обумовленими недосконалістю чинного 

законодавства про державну службу (наприклад, недостатнє застосування 
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наукових підходів, результатів наукових досліджень для управління 

людськими ресурсами на державній службі). 

                Аналіз наукової літератури дозволив нам виділити наступні 

проблеми забезпечення та реалізації трудового потенціалу кадрів державної 

служби України, на які найчастіше вказується вітчизняними авторами та які і 

на сьогодні не втратили своєї актуальності: 

              1) положення Закону України «Про державну службу» не 

відповідають вимогам сучасності й міжнародним стандартам, а сама система 

державної служби визначалась науковцями як недосконала, застаріла та як 

стримуючий фактор успішного проведення реформ – така проблема 

передусім стосується попередніх редакцій Закону, проте Закон України «Про 

державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [59], як основний нормативно-

правовий акт у даній сфері, повинен належним чином врегульовувати 

досліджувану сферу [275, с. 7; 276, с. 3; 277, с. 7; 278, с. 126; 279, с. 39]; 

             2) політизація державної служби – сюди відноситься повноцінний 

комплекс проблем, який включає нерозмежованість адміністративних і 

політичних посад; прийняття на державну службу членів політичних партій; 

добір кадрів на державну службу на основі особистої відданості конкретній 

особі тощо [276; 280, с. 256; 281, с. 159; 150, с. 303; 118, с. 21-22]; 

                3) проблема недосконалості конкурсного відбору та підготовки –  

відсутність чітких вимог до кандидата на посаду державної служби; практика 

спочатку приймати осіб на посади державної служби, а потім їх навчати; 

недосконалість системи призначення на посади, просування по службі та 

ротації кадрів тощо  [282, с. 378];  

               4) проблеми невиконання вимог до осіб, які претендують на вступ на 

державну службу [280, с. 256; 283, с. 104]. 

             Перша зазначена нами проблема, пов’язана із недосконалістю Закону 

України «Про державну службу», виділяється практично усіма авторами, що 

здійснюють аналіз правового регулювання інститутів державної служби 

України. При цьому, як засвідчує наш аналіз, у правовій доктрині об’єктом 
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критики виступає фактично кожна редакція даного нормативно-правового 

акта. Чинний Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-

VIII [59] у даному контексті є своєрідним інструментом вирішення 

проблемних питань, на які вказували автори у попередні роки. На сьогодні у 

вітчизняній науці існує не так багато праць, датованих після прийняття 

нового законодавства про державну службу, і фактично кожна із них 

присвячена передусім новелам, а не проблемам нового закону. 

             Із цього можна зробити наступні висновки: 

             1)  недосконалість Закону України «Про державну службу» історично 

є головною проблемою, яка обумовлює існування недоліків забезпечення та 

реалізації трудового потенціалу кадрів державної служби України; 

             2) досконалість положень чинного Закону України «Про державну 

службу» є тимчасовою і зберігатиме свою актуальність до моменту зміни 

вектора розвитку державної служби; 

              3) за умови появи нових проблем забезпечення та реалізації 

трудового потенціалу кадрів державної служби України, першочерговим 

методом їх вирішення є прийняття змін до Закону України «Про державну 

службу» або ж розробка його нової редакції. 

            Незважаючи на загальний позитивний ефект від прийняття Закону 

України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [59], деякі інші 

проблеми, які виділяють авторами, не отримали повного вирішення і все ще 

залишаються актуальними. Відповідно, можливі шляхи їх подолання ми 

вбачаємо у законодавчому підході.  

             Наступною виділеною нами проблемою є політизація державної 

служби. Вітчизняні науковці вбачають одразу декілька різноманітних її 

форм. Так, О.В. Тертишна звертає увагу на нерозмежованість 

адміністративних і політичних посад державної служби. Незважаючи на те, 

що праця дослідниці датована 2009 роком, зробимо висновок, що вона все ще 

не втратила своєї актуальності. Науковець відзначає, що на момент її 

дослідження Законом України «Про державну службу» не здійснювався 
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захист державних службовців від втягнення їх у політичну діяльність та від 

примусу до виконання незаконних наказів, а також була відсутня 

стабільність у разі зміни політичного керівництва [276, с. 4]. Аналіз чинного 

Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [59] 

свідчить про те, що заборона прийняття на державну службу членів 

політичних партій є відсутньою і на сьогодні. Так, у частині 2 статті 19 

встановлено вичерпний перелік вимог до особи, згідно з якими її не може 

бути прийнято на державну службу: 1) якщо така особа досягла 

шістдесятип’ятирічного віку; 2) особу в установленому законом порядку 

визнано недієздатною або обмежено дієздатною; 3) особа має не погашену 

або не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення 

умисного злочину; 4) особа відповідно до рішення суду позбавлена права 

займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або 

займати відповідні посади; 5) особа піддавалася адміністративному 

стягненню за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення –   

протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної 

сили; 6) особа має громадянство іншої держави; 7) особа не пройшла 

спеціальну перевірку або не надала згоду на її проведення; 8) особа підпадає 

під заборону, встановлену Законом України «Про очищення влади» від 

16.09.2014 № 1682-VII [284; 285; 286]. Тобто у даній нормі відсутня як 

вимога безпартійності, так і можливість розширення зазначеного переліку. Із 

цього зробимо висновок про те, що член політичної партії відповідно до 

чинного законодавства може зайняти посаду державної служби. 

                Звернемо увагу на статтю 10 Закону України «Про державну 

службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [59]. У ній встановлено, що державний 

службовець не має права демонструвати свої політичні погляди та вчиняти 

інші дії або бездіяльність, що у будь-який спосіб можуть засвідчити його 

особливе ставлення до політичних партій і негативно вплинути на імідж 

державного органу та довіру до влади або становити загрозу для 

конституційного ладу, територіальної цілісності і національної безпеки, для 
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здоров’я та прав і свобод інших людей. Також у частині 3 цієї ж статті 

встановлено заборону членства у політичній партії для державних 

службовців, які займають посаду державної служби категорії «А».  

                 Отже, підсумовуючи аналіз положення Закону України «Про 

державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [59] щодо заборони політизації 

державної служби, можна виділити наступні особливості: 

               1) на державну службу може бути прийнято члена політичної партії; 

               2) членом політичної партії не може бути державний службовець, 

який займає посаду державної служби категорії «А»; 

              3) державний службовець не може демонструвати свої політичні 

погляди та вчиняти будь-які дії чи бездіяльність, що засвідчить його 

особливе ставлення до політичних партій. 

На подібні проблеми звертають увагу й інші науковці (В.Б. Авер’янов  

[150, с. 303], Б.О. Безкоровайний [280, с. 256], К.Ю. Мельник [281, с. 159] та 

інші). Підсумовуючи їх точки зору, звернімо увагу на те, що заборона 

політизації державної служби виведе органи державної влади та місцевого 

самоврядування з-під впливу політичних лідерів. Побудова в Україні 

правової держави, а також забезпечення та реалізація трудового потенціалу 

кадрів державної служби України є неможливими за таких умов, коли 

державні службовці будуть позбавлені можливості об’єктивно та 

неупереджено виконувати посадові обов’язки. Окрім того, це захистить штат 

державних органів загалом від реструктуризації із політичних мотивів. Тобто 

вирішення проблеми політичності державної служби захистить інтереси 

високопрофесійних кадрів від посягань на їх кар’єрні амбіції. Тож зробимо 

висновок, що стабільність забезпечення та реалізації трудового потенціалу 

кадрів державної служби України не можуть бути повністю забезпеченими в 

умовах чинного правового регулювання інституту державної служби.  

Схожим чином роз’яснює дану проблему і авторський колектив 

наукової доповіді «Державна кадрова політика в Україні: стан, проблеми та 

перспективи розвитку» [118, с. 21-22]. Так, вчені звертають увагу на те, що 
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про наявність надмірної політизації свідчить багаторічна практика кадрової 

ситуації. Відзначимо, що особливо поширеною така практика була за 

попередньої влади, ще до Революції гідності, втім наявність прогалин в 

чинному Законі України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII 

[59] свідчить про те, що подібна ситуація є ймовірною і в майбутньому.  

Таким чином, вирішення проблеми політизації трудового потенціалу 

кадрів державної служби України вбачаємо у внесенні змін до Закону 

України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [59]. При цьому 

для формулювання відповідних норм можна керуватись актами вітчизняного 

законодавства, які врегульовують кадрову політику в інших державних 

сферах, близьких до державної служби. Наприклад, у частині 4 статті 54 

Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII 

[287; 288], яка присвячена вимогам щодо несумісності, встановлено, що 

суддя не може належати до політичної партії чи професійної спілки, 

виявляти прихильність до них, брати участь у політичних акціях, мітингах, 

страйках; не може бути кандидатом на виборні посади в органах державної 

влади (крім судової) та органах місцевого самоврядування, а також брати 

участь у передвиборчій агітації. Іншими словами, суддя не може: 1) належати 

до політичної партії; 2) брати участь у політичних акціях та мітингах; 3) бути 

кандидатом на виборні посади. 

             Звертаючись до частини 3 статті 18 Закону України «Про 

прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-VII [289; 290; 291], яка також 

встановлює вимоги щодо несумісності, зазначимо, що нею встановлено, що 

прокурор не може належати до політичної партії, брати участь у політичних 

акціях, мітингах, страйках. 

            У зв’язку із цим вважаємо нелогічною наявність відповідних норм у 

законодавствах про судоустрій і статус суддів та про прокуратуру й 

відсутність їх у законодавстві про державну службу. Для вирішення 

проблеми політизації трудового потенціалу кадрів державної служби України 

пропонуємо доповнити частину 2 статті 19 Закону України «Про державну 
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службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [59] пунктом 9: «…2. На державну службу 

не може вступити особа, яка: …9) є членом політичної партії».  

             Втім такий спосіб вирішує сформульовану нами проблему 

односторонньо та менш досконало, аніж це зроблено законодавцем у нормах 

Законів України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII 

[287] та «Про прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-VII [289]. Тому іншою 

пропозицією є виділення в змісті Закону України «Про державну службу» від 

10.12.2015 № 889-VIII [59] окремої статті «Вимоги щодо несумісності осіб, 

які претендують на вступ на державну службу», у якій деталізувати кожну із 

підстав, за якими особа є несумісною із заняттям посади державної служби. 

У такому разі частина, присвячена аполітичності, може мати наступний 

зміст: «Державний службовець не може належати до політичної партії, 

виявляти прихильність до неї, брати участь у політичних акціях, мітингах, 

страйках, а також брати участь у передвиборчій агітації». 

Наступний недолік правового регулювання, виділений нами із аналізу 

наукової літератури, – проблема недосконалості конкурсного відбору та 

підготовки державних службовців. Дана проблема також є багатоаспектною. 

Передусім звернемо увагу на те, що в частині 1 статті 19 Закону України 

«Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [59] встановлено наступні 

вимоги професійно-кваліфікаційних характеристик до кандидата на посаду 

державної служби: ступінь вищої освіти не нижче магістра – для посад 

категорій «А» і «Б»; бакалавра, молодшого бакалавра – для посад категорії 

«В». При цьому вимоги щодо спеціалізації вищої освіти не зазначаються. Це 

означає, що кандидатом на посаду державної служби може стати особа, 

професійно та кваліфікаційно не сумісна із вакантною посадою. У разі 

проходження такою особою конкурсу, вона потребуватиме додаткової 

підготовки та навчання. На це, зокрема, вказують автори наукової доповіді 

«Державна кадрова політика в Україні: стан, проблеми та перспективи 

розвитку», які відзначають хибною практику прийняття осіб на посади 

державної служби чи служби в органах місцевого самоврядування з їх 
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подальшим навчанням через різні види і форми підготовки. Науковцями 

вбачається очевидним, що спочатку необхідно забезпечити певну професійну 

підготовку фахівця, а потім призначати його на відповідну посаду [118, с. 21-

22; 292; 293; 294]. Тобто наявність у кандидата на зайняття посади державної 

служби вищої освіти ще не є показником готовності до виконання службових 

обов’язків. Кожна особа відповідно до Основного Закону має право на 

працю, передусім на ту, яку людина вільно обирає або на яку погоджується. 

У разі, якщо особа бажає реалізувати дане право на посаді державної служби, 

закон гарантує його для неї. Втім зазначені положення не є гарантією 

ефективності такої особи на займаній посаді, тому відсутність законодавчо 

закріплених освітньо-кваліфікаційних вимог до посад державних службовців 

– швидше недолік, аніж перевага чинного законодавства.  

Вирішення даної проблеми є складним процесом та значно обмежує 

кількість претендентів на заняття вакантних посад державної служби. Він 

полягає у тому, щоб допускати до конкурсу лише тих кандидатів, які 

пройшли освітню підготовку за спеціальністю «Публічне управління та 

адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування». У 

такому разі кожен із кандидатів на момент проходження конкурсу 

володітиме необхідним об’ємом знань для негайного заняття відповідної 

посади. Тому пропонуємо внести зміни до частини 1 статті 19 Закону 

України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [59]: «1. Право на 

державну службу мають повнолітні громадяни України, які вільно володіють 

державною мовою та яким присвоєно ступінь вищої освіти за спеціальністю 

«Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне 

управління та адміністрування» не нижче: 1) магістра – для посад категорій 

«А» і «Б»; 2) бакалавра, молодшого бакалавра – для посад категорії «В»…». З 

іншого боку, реалізація трудового потенціалу кадрів державної служби 

України за таких умов вийде на якісно новий рівень ефективності.  

Ще одна проблема, виділена нами, є комплексною і також стосується 

розмитості вимог до кандидата на державну службу. Одразу зазначимо, що 



 

 

255

дані вимоги вже згадувалися нами у цій роботі, проте у даному контексті ми 

розглянемо їх із дещо іншої сторони. Так, у статті 19 Закону України «Про 

державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [59] виділені основні на 

сьогодні вимоги до кандидата на посаду державної служби: 1) вік від 18 до 

65 років; 2) вільне володіння державною мовою; 3) ступінь освіти; 

4) дієздатність; 5) відсутність непогашених та незнятих судимостей; 

6) наявність права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій 

держави, або займати відповідні посади; 7) відсутність адміністративних 

стягнень за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення протягом 

трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили; 

8) громадянство іншої держави; 9) проходження спеціальної перевірки; 

10) відсутність заборон, встановлених Законом України «Про очищення 

влади» від 16.09.2014 № 1682-VII [284]. Втім загальновідомими є факти, коли 

вже після Революції гідності на державну службу призначались громадяни 

іноземних держав, які: 1) отримували громадянство не на загальних 

підставах, а згідно з Указом Президента України; 2) не відмовлялись від 

громадянства інших держав. Тобто, по суті, норма щодо відсутності 

громадянства іншої держави не виконувалась взагалі. Окрім того, за таких 

умов сумнівним є знання української мови такими особами, а також 

проходження ними конкурсу на зайняття вакантної посади на загальних 

підставах. 

 Також сюди можна віднести проблему наявності подвійного 

громадянства у державних службовців, які приймались на державну службу 

як громадяни України. Чинне законодавство України не встановлює 

зобов’язання повідомляти владу про отримання іншого паспорта, а лише 

залишає за людиною таке право. А тому лише таке повідомлення є підставою 

для припинення громадянства України, але автоматичне припинення не 

відбувається. Можемо зробити висновок, що на сьогодні в нашій державі 

відсутній механізму контролю наявності громадянства іншої держави у 
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кандидатів на посади державної служби. Норми щодо права на державну 

службу виконуються або вибірково, або ж не виконуються взагалі. 

Водночас безсумнівним є те, що у низці сфер Україна потребує 

висококваліфікованих кадрів, які здатні ефективно здійснювати свою роботу. 

Тому досить поширеними є випадки запрошення на різноманітні керівні 

посади іноземних громадян. За цих обставин виникають значні суперечності, 

пов’язані з тим, що державна служба є специфічним видом діяльності, а 

громадяни інших країн, вступаючи на неї, можуть отримати доступ до 

держтаємниці. Тому вирішення існуючої проблеми також є неоднозначним і 

можливим водночас у декількох напрямках. 

Перший – заборонити вступ на державну службу осіб, які мають 

подвійне громадянство. У такому разі пропонується доповнити частину 2 

статті 19 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII 

[59] пунктом «має подвійне громадянство», а частину 1 статті 83 «Підстави 

для припинення державної служби», пунктом «у разі виявлення в державного 

службовця подвійного громадянства». 

Другий напрямок є більш радикальним і передбачає внесення змін до 

Конституції України, зокрема виключення статті 4 «В Україні існує єдине 

громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України 

визначаються законом». У такому разі право на державну службу отримають 

як громадяни України, так і особи, що мають правовий зв’язок одразу із 

декількома державами. Проте у даному випадку варто враховувати, що коло 

суб’єктів конституційної ініціативи є обмеженим, а отже, будь-які зміни до 

Конституції є малоймовірними. Тому даний напрям вирішення існуючих 

проблем забезпечення та реалізації трудового потенціалу кадрів державної 

служби України вважаємо найменш можливим та актуальним. 

Третій напрямок пов’язаний із євроінтеграційними процесами в нашій 

державі. Оскільки з 01 вересня 2017 року набула чинності Угода про 

асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-
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членами, з іншої сторони [295], вважаємо за доцільне розглянути можливість 

надання права громадянам держав-членів Європейської співдружності на 

заняття вакантних посад державної служби України. Можливість таких змін 

підтверджується і на науковому рівні. І.П. Лопушинський зазначає, що у 

країнах Європейського Союзу громадяни з інших держав ЄС мають доступ 

до більшості посад публічної служби. Як приклад, науковець наводить досвід 

Федеративної Республіки Німеччини, у якій державним службовцем може 

стати як громадянин даної держави, так і особа, яка має громадянство однієї з 

держав-членів Європейського Союзу [296, с. 86-87]. Отже, вважаємо, що за 

умови вступу України до Європейського Союзу важливим напрямом 

вирішення проблеми є надання можливості громадянам Європейського 

Союзу брати участь у конкурсах на вступ до державної служби в Україні. 

Проте такий напрямок вирішення проблеми є швидше перспективним, аніж 

стратегічним. 

Четвертий напрямок – варто чітко прописати норми законодавства про 

вступ та вихід із громадянства України, а також розробити схему 

автоматичного позбавлення громадянства. На сьогодні особи, які володіють 

кількома паспортами, у тому числі й державні службовці, не можуть бути 

позбавлені громадянства. Втім у статті 19 Закону України «Про державну 

службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [59] чітко встановлено, що право на 

державну службу мають повнолітні громадяни України. Отже, вирішення 

даної проблеми може полягати у тому числі й у проведенні державою 

паспортної реформи, можливість якої обговорюється вже не перший рік. 

Наступна група проблем, виділена нами, має не законодавче вирішення. 

Такі проблеми, зокрема, встановлені в Концепції Державної цільової 

програми розвитку державної служби на період до 2016 року [273], у якій до 

основних причин недостатньої ефективності управління людськими 

ресурсами на державній службі та залучення громадян до державної служби, 

було віднесено: 1) невідповідність стандартів та процедур управління 

персоналом на державній службі європейським практикам; 2) відсутність 
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взаємозв’язку системи класифікації посад державної служби та вимог, що 

висуваються до професійної компетентності для зайняття таких посад; 

3) недостатнє застосування наукових підходів, результатів наукових 

досліджень для управління людськими ресурсами на державній службі; 4) 

недостатня відкритість і прозорість системи державної служби, слабкий 

контроль інститутів громадянського суспільства за виконанням державних 

функцій та завдань державними органами, органами влади Автономної 

Республіки Крим. Так, проблема невідповідності стандартів та процедур 

управління персоналом на державній службі європейським практикам є 

характерною не лише для забезпечення та реалізації трудового потенціалу 

кадрів державної служби України, а й у цілому для інших вітчизняних 

інститутів. Галузь державної служби постійно еволюціонує із урахуванням 

європейських стандартів, і продовження такої політики є вкрай важливим. 

Імплементація європейських стандартів та процедур управління персоналом 

на державній службі передбачає передусім їх наукове дослідження та 

вивчення із подальшою реалізацією в нормах вітчизняного права. Тобто  

вирішення даної проблеми є складним комплексним хронологічно тривалим 

процесом. 

Проблема відсутності взаємозв’язку системи класифікації посад 

державної служби та вимог, що висуваються до професійної компетентності 

для зайняття таких посад, вже розглядалась нами у даній роботі. Дана 

проблема полягає у тому, що особа, якій присвоєно ступінь вищої освіти, 

може бути некомпетентною в сфері державної служби. Більше того, особи,  

які пройшли освітню підготовку за спеціальністю «Публічне управління та 

адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» 

перебувають у вигідніших умовах щодо інших кандидатів в умовах конкурсу. 

Тому нами запропоновано допускати до конкурсу лише тих кандидатів, які 

пройшли відповідну освітню підготовку. 

Чергова проблема – недостатнє застосування наукових підходів та 

результатів наукових досліджень для управління людськими ресурсами на 
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державній службі. Із даною проблемою можна частково як погодитись, так і 

не погодитись. Передусім звернімо увагу на те, що у вітчизняній науці на 

сьогодні існує величезна кількість праць, присвячених державній службі 

України. При цьому, як засвідчив аналіз, Закон України «Про державну 

службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [59] враховує та вирішує величезну 

кількість проблем, на які вказували вітчизняні дослідники, аналізуючи 

попередні редакції даного нормативно-правового акта. Тобто стверджувати 

про незастосування на практиці та в законодавстві результатів наукових 

досліджень не можна. Втім у Концепції Державної цільової програми 

розвитку державної служби на період до 2016 року [273] мова йде саме про 

«недостатнє застосування», із чим можна погодитись. Кількість проблем все 

ще залишається значною, і, в першу чергу, наука сприяє пошуку підходів до 

їх вирішення. 

Ще одна проблема – недостатня відкритість і прозорість системи 

державної служби, слабкий контроль інститутів громадянського суспільства 

за виконанням державних функцій та завдань державними органами, 

органами влади Автономної Республіки Крим. На її існування вказував не 

один дослідник, і, як свідчить аналіз останніх робіт, вона не була вирішена 

повністю. Із позитивних новел чинного Закону України «Про державну 

службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [59] можна відзначити фактично повне 

виключення керівників державної служби із процедури конкурсного відбору, 

що унеможливлює прийняття ними на службу конкретно визначених 

кандидатів.  Втім, як зазначає Т.Ю. Витко, до цих пір переважно в конкурсі 

перемагає не завжди та особа, яка є найбільш придатною для виконання 

завдань, що висуває вакантна посада, а «потрібний» кандидат» [297, с. 10]. 

У статті 27 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-

VIII [59] визначено, що до складу конкурсної комісії можуть залучатися на 

конкурсній основі представники громадських об’єднань, що діють згідно із 

Законом України «Про громадські об’єднання» від 22.03.2012 № 4572-VI 

[298; 299; 300], відповідно до порядку, затвердженого центральним органом 
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виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику 

у сфері державної служби. Також до роботи конкурсної комісії можуть 

залучатися державні службовці, у тому числі з інших державних органів, 

науковці та експерти у відповідній сфері, а також представник виборного 

органу первинної профспілкової організації (за наявності). Із цього можна 

зробити наступні висновки: 1) такий склад конкурсної комісії обумовлює 

досить високий рівень відкритості і прозорості при проходженні 

кандидатами на заняття посади державної служби конкурсу;  2) у даній 

процедурі відзначимо участь інститутів громадянського суспільства. 

Однак у подальшому роль інститутів громадянського суспільства за 

виконанням державних функцій та завдань державними органами, органами 

влади Автономної Республіки Крим є дійсно незначною. Так, Законом 

України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [59] не 

передбачено такої можливості. Здатність суспільства до контролю над 

владою є ознакою розвиненого громадянського суспільства, яке на сьогодні 

будується в нашій державі. Відповідно, громадський контроль за діяльністю 

державних органів є необхідним інститутом, існування якого сприятиме 

передусім забезпеченню охорони і захисту прав і свобод людини та 

громадянина. У статті 38 Конституції України [62] встановлено, що 

«громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами». 

Це означає наявність передумов для контролю за виконанням державних 

функцій та завдань державними органами, органами влади Автономної 

Республіки Крим. Тому зробимо висновок, що проблема недостатньої 

відкритості та прозорості системи державної служби, слабкого контролю 

інститутів громадянського суспільства за виконанням державних функцій та 

завдань державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим 

обумовлена не так недоліками чинного законодавства (хоча й вони 

безумовно присутні), як іншими, не законодавчими факторами. Відсутність 

відповідних норм у змісті Закону України «Про державну службу» від 

10.12.2015 № 889-VIII [59] не є визначальною передумовою, адже відповідна 



 

 

261

норма міститься в Основному Законі. Головна проблема України – фактична 

відсутність середнього класу, який в усьому світі вважається основною 

рушійною силою громадського контролю. Ще однією передумовою 

існування такого недоліку є відсутність у громадян необхідних знань про свої 

права та можливості безпосередньої участі в управлінні державними 

справами. Тому вирішення даної проблеми є можливим, передусім, в 

економічний та освітній способи. Економічне зростання держави обумовить 

зміцнення середнього класу, який буде зацікавлений у забезпеченні 

прозорості діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування. 

Відповідно, освітній напрям забезпечить формування в свідомості громадян 

важливості їх впливу на відкритість системи державної служби та на питання 

забезпечення й реалізації трудового потенціалу кадрів державної служби 

України. 

Окрім проаналізованих недоліків, на науковому рівні також 

обговорюється проблема недосконалості системи оплати праці державних 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, оскільки середній 

рівень оплати їхньої праці залишається доволі низьким. Проблемами є 

непрозорість, обумовлена низькою часткою посадового окладу порівняно з 

різними доплатами, розрив у заробітній платі керівників І-ІІ категорій посад і 

рядових державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування 

тощо [118, с. 21-22]. На сьогодні згідно зі статтею 50 Закону України «Про 

державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [59] держава забезпечує 

«достатній» рівень оплати праці державних службовців для професійного 

виконання посадових обов’язків. Заробітна плата державного службовця 

складається з: 1) посадового окладу; 2) надбавки за вислугу років; 

3) надбавки за ранг державного службовця; 4) виплати за додаткове 

навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього 

державного службовця у розмірі 50 відсотків посадового окладу тимчасово 

відсутнього державного службовця; 5) виплати за додаткове навантаження у 

зв’язку з виконанням обов’язків за вакантною посадою державної служби за 
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рахунок економії фонду посадового окладу за відповідною посадою; 

6) премії (у разі встановлення). Згідно із абзацом 5 пункту 14 розділу XI 

«Прикінцеві та перехідні положення» Закону мінімальний розмір посадового 

окладу групи 9 у держорганах, юрисдикція яких поширюється на територію 

одного або кількох районів, міст обласного значення, складає з 01 липня 2018 

року – 1,75 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 

встановленого на 01 січня календарного року. У статті 7 Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 № 2246-VIII 

[301], прожитковий мінімум для працездатних осіб встановлено з 01 липня у 

розмірі 1841 гривня. Із цього можна зробити висновок, що посадовий оклад 

державного службовця найнижчого рангу, у якого відсутня надбавка за 

вислугу років, на сьогодні є меншим за законодавчо встановлений рівень 

мінімальної заробітної плати. За таких умов забезпечення та реалізація 

трудового потенціалу кадрів державної служби України є фактично 

неможливим, адже висококваліфіковані кадри переважно не зацікавлені на 

заняття посади державної служби, а самі державні службовці за відсутності 

фінансової мотивації здійснюють свої службові обов’язки недостатньо 

ефективно. Отже, вирішення проблеми недосконалості системи оплати праці 

державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування є 

можливим шляхом суттєвого збільшення її розмірів.  

Таким чином, наше дослідження засвідчило, що до проблем 

забезпечення та реалізації трудового потенціалу кадрів державної 

служби України варто віднести наступні: 

          1) ті, які мають законодавче вирішення: 

а) положення Закону України «Про державну службу» не відповідають 

вимогам сучасності й міжнародним стандартам, а сама система державної 

служби визначалась науковцями як недосконала, застаріла та як стримуючий 

факторів успішного проведення реформ; 

        б) політизація державної служби; 
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        в) проблема недосконалості конкурсного відбору та підготовки 

державних службовців;  

         г) проблема невиконання на практиці вимог до осіб, які претендують на 

вступ на державну службу; 

2) ті, які можуть бути вирішені у інші, окрім законодавчого, способи:  

         а) невідповідність стандартів та процедур забезпечення та реалізації 

трудового потенціалу кадрів державної служби України європейським 

стандартам;  

         б) недостатнє застосування наукових підходів, результатів наукових 

досліджень для забезпечення та реалізації трудового потенціалу кадрів 

державної служби України;  

          в) недостатня відкритість і прозорість системи державної служби, 

слабкий контроль інститутів громадянського суспільства за виконанням 

державних функцій та завдань державної служби України; 

          г) проблема недосконалості системи оплати праці кадрів державної 

служби України. 

             Таким чином, підсумовуючи дослідження проблем забезпечення та 

реалізації трудового потенціалу кадрів державної служби України, зробимо 

висновок про те, що на сьогодні є проблематичним аналіз проблем кадрового 

складу державної служби у відриві від загальних проблем даного інституту. 

Як засвідчило наше дослідження, низка проблем мають комплексне 

вирішення і одночасно стосуються великої кількості суспільних інститутів. 

Прийняття нового Закону України «Про державну службу» мало 

позитивний ефект щодо заповнення законодавчих прогалин, а його зміст 

врахував вирішення низки недоліків, на які вказували вітчизняні автори 

впродовж багатьох років. Проте на сьогодні відсутні підстави стверджувати 

про безпроблемність забезпечення та реалізації трудового потенціалу кадрів 

державної служби України, оскільки основною та наймасштабнішою 

проблемою все ще залишається недосконалість нормативно-правового 

регулювання. Нами відмічено, що низка проблем потребують не 
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законодавчого вирішення, наприклад проблема недостатності застосування 

наукових підходів та результатів наукових досліджень, втім значна частина із 

них може бути вирішена у найкоротші строки шляхом прийняття відповідних 

змін до законодавства. 

 

4.2 Проблеми притягнення до відповідальності працівників державної 

служби України  

 

Юридична відповідальність працівників державної служби України  є 

особливим інститутом, адже її регулювання здійснюється як нормами 

спеціального законодавства – Закону України «Про державну службу» від 

10.12.2015 № 889-VIII [59], так і Кодексом законів про працю України [302], 

Кримінальним кодексом України [303], Кодексом України про 

адміністративні правопорушення [304] тощо. Вирішення проблем 

притягнення до відповідальності працівників державної служби України 

дозволить підвищити рівень праворозуміння у самих державних службовців, 

сприятиме підвищенню суспільної довіри до досліджуваного інституту. Тому 

аналіз проблем даного інституту є важливим для надання аргументованих 

пропозицій та рекомендацій щодо удосконалення правового регулювання 

притягнення до відповідальності працівників державної служби України.  

Дослідження проблем притягнення до відповідальності працівників 

державної служби України не втрачає своєї актуальності також із огляду на 

те, що на даний момент у правовій доктрині нашої держави розроблено не 

так багато праць, присвячених даному питанню у контексті прийняття нового 

законодавства. Це обумовлює існування проблематики як у науковій теорії, 

так і в практичному застосуванні правових норм. Також необхідність 

дослідження даної теми можна пояснити необхідністю пошуку прорахунків 

законодавця у процесі проведення реформи державної служби, оскільки 

зміни до законодавства не обов’язково вирішують усі існуючі проблеми та 

можуть призвести до появи нових. Саме тому питання проблем притягнення 
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до відповідальності працівників державної служби України є доцільним для 

дослідження і на сьогоднішній день. Тож прийняття нового Закону України 

«Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [59], відсутність аналізу 

його проблематики у науковій доктрині України, в цілому невисока увага 

дослідників до проблем  притягнення до відповідальності працівників 

державної служби України у комплексі формують актуальність дослідження 

виділеного нами питання. 

Проблеми притягнення до відповідальності працівників державної 

служби України відповідно до нового законодавства наразі комплексно не 

досліджувались, і спеціальні монографічні роботи даному питанню не 

присвячувались. Втім проблематика юридичної відповідальності державних 

службовців у цілому завжди перебувала у колі зору вітчизняних дослідників, 

і при цьому варто мати на увазі, що нещодавні зміни до законодавства 

обумовили втрату актуальності значної частини ідей та думок науковців. На 

прогалини та недоліки правового регулювання даного інституту в тій чи 

іншій мірі звертали увагу практично всі дослідники відповідальності 

державних службовців. Коло науковців, які в тій чи іншій мірі у своїй 

науковій практиці здійснювали дослідження проблем притягнення до 

відповідальності працівників державної служби України, є не надто 

масштабним, і до нього ми віднесемо в першу чергу таких дослідників, як 

Н.М. Вапнярчук, А.П. Горзов, О.О. Губанов, О.О. Долгий, І.О. Картузова, 

Л.М. Корнута, Б.В. Лавренко, Н.С. Панова, С.М. Сєрьогін, В.В. Скоріков, 

В.П. Тимощук, А.О. Фомінова, В.М. Хомик, А.М. Школик та ін. Втім  

зазначені науковці розглядали дане питання переважно у контексті 

встановлення категоріально-понятійного апарату, а не проблем, та без 

урахування нового законодавства про державну службу, що, в свою чергу, 

вказує на необхідність проведення ґрунтовного вивчення та аналізу. 

У юридичній науці існують різноманітні погляди щодо класифікації 

видів відповідальності державних службовців. Наприклад, В.В. Скоріков 

виділяє юридичну (конституційно-правову, адміністративну, кримінальну, 
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дисциплінарну, матеріальну та цивільно-правову), а також суспільну 

відповідальність (моральну та громадянську) [305, с. 150]. Проте більш 

традиційними є моделі, згідно з якими в юридичній науці виокремлюють такі 

види відповідальності працівників державної служби України: 

дисциплінарна, матеріальна (майнова, за старим законодавством, або ж 

цивільно-правова, як відзначають деякі дослідники), адміністративна, 

кримінальна [306, с. 118]. Останнім часом даний перелік доповнюється 

трудоправовою відповідальністю, саме існування якої все ще є спірним, 

оскільки переважна більшість науковців синонімізують її із дисциплінарною.  

Так, особливої уваги заслуговує дисциплінарна відповідальність державних 

службовців як вид відповідальності, спрямований на забезпечення законності 

в державному управлінні.  

                Загальна дисциплінарна відповідальність регулюється Кодексом 

законів про працю України [302] й правилами внутрішнього трудового 

розпорядку та поширюється на всіх працівників, окрім працівників, для яких 

встановлено спеціальну дисциплінарну відповідальність. Відповідно для 

державних службовців передбачена спеціальна дисциплінарна 

відповідальність, врегульована розділом VII Закону України «Про державну 

службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [59]. Дисциплінарна відповідальність є 

одним із основних видів юридичної відповідальності, яка застосовується до 

публічних службовців та яка безпосередньо пов’язана із виконанням 

службових повноважень й застосовується у межах публічно службових 

відносин [307, с. 121]. Підстава виникнення дисциплінарної відповідальності 

–   дисциплінарний проступок, пов’язаний із невиконанням чи неналежним 

виконанням покладених на особу службових обов’язків.  

Службову дисципліну варто розглядати як елемент службової етики 

публічних службовців. Ще до недавніх пір поняття службової дисципліни в 

законодавстві про державну службу не встановлювалось, але сьогодні 

відповідно до статті 2 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 

№ 889-VIII [59] службова дисципліна – це неухильне додержання Присяги 
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державного службовця, сумлінне виконання службових обов’язків та правил 

внутрішнього службового розпорядку. Варто відзначити, що прийняття 

даного нормативно-правового акта позитивним чином відобразилось на 

правовому регулюванні державних службовців, і низка проблем, які були 

актуальними до його прийняття, знайшли своє вирішення. Тому наразі можна 

виділити не так багато проблемних моментів, пов’язаних із правовим 

регулюванням дисциплінарної відповідальності державних службовців. 

            Національне законодавство не містить прямого визначення поняття 

«дисциплінарний проступок державного службовця», проте у статті 66 

чинного Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII 

[59] визначено, що до державних службовців застосовується один із таких 

видів дисциплінарного стягнення: 1) зауваження; 2) догана; 3) попередження 

про неповну службову відповідність; 4) звільнення з посади державної 

служби. А статтею 65 встановлено вичерпний перелік дисциплінарних 

проступків, які можна умовно розподілити на такі групи: неналежне 

виконання службових обов’язків (невиконання або неналежне виконання 

посадових обов’язків, актів органів державної влади, наказів (розпоряджень) 

та доручень керівників, прийнятих у межах їхніх повноважень; недотримання 

правил внутрішнього службового розпорядку; перевищення службових 

повноважень, якщо воно не містить складу злочину або адміністративного 

правопорушення) тощо, недотримання правил службової етики (порушення 

Присяги державного службовця; порушення правил етичної поведінки 

державних службовців; вияв неповаги до держави, державних символів 

України, Українського народу; дії, що шкодять авторитету державної служби 

тощо), порушення встановлених для державних службовців обмежень та 

заборон (невиконання вимог щодо політичної неупередженості державного 

службовця; подання під час вступу на державну службу недостовірної 

інформації про обставини, що перешкоджають реалізації права на державну 

службу, а також неподання необхідної інформації про такі обставини, що 

виникли під час проходження служби; неповідомлення керівнику державної 
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служби про виникнення відносин прямої підпорядкованості між державним 

службовцем та близькими особами у 15-денний строк з дня їх виникнення 

тощо). Іншими словами, дисциплінарний проступок може виражатися як в 

активних протиправних діях, так і в бездіяльності публічних службовців, а 

наслідком його вчинення є застосування вищеперерахованих заходів 

дисциплінарної відповідальності. Застосування таких заходів повинно носити 

не тільки каральний, але й превентивний характер [306, с. 122]. Якщо, 

наприклад, звільнення з посади державної служби є інструментом покарання 

державного службовця за дисциплінарний проступок, то зауваження, догана 

та попередження про неповну службову відповідність мають на меті 

спонукати державного службовця утриматись від подальшого вчинення 

деструктивної поведінки. Тож із цього можна зробити висновок, що 

дисциплінарна відповідальність застосовується до державного службовця з 

метою: 1) забезпечення належного виконання службових обов’язків; 

2) недопущення повторення дисциплінарних проступків порушником 

службової дисципліни, а також іншими державними службовцями; 

3) усунення негативних наслідків дисциплінарного проступку. 

Аналіз наукової літератури засвідчив, що на сьогодні невирішеними 

залишаються наступні проблеми дисциплінарної відповідальності 

працівників державної служби України: 

1) відсутність Дисциплінарного статуту державного службовця [307, 

с. 66]; 

2) необхідність розширення системи заходів дисциплінарної 

відповідальності публічних службовців [306, с. 121-124]; 

3) у переліку діянь, які можна вважати дисциплінарним проступком, не 

зазначено таких, які можуть бути безпосередньо пов’язані з корупціогенними 

факторами [308, с. 51-52]; 

4) недостатня публічність процесів накладення дисциплінарних 

стягнень [308, с. 52]. 
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Так, щодо першої виділеної проблеми, на нашу думку, на сьогодні вона 

не має першочергового значення. Із прийняттям нового Закону України «Про 

державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [59], питання дисциплінарної 

відповідальності працівників державної служби України набуло належного 

деталізованого рівня правового регулювання. О.О. Губанов у даному 

контексті відзначає, що відносини щодо реалізації заходів дисциплінарної 

відповідальності у державній службі, а також система дисциплінарних 

стягнень та порядок їх застосування мають визначатись кодифікованими 

нормами, які б містилися в одному законодавчому актів із огляду на досвід 

найбільш розвинених держав-членів ЄС. У такому випадку прийняття 

Дисциплінарного статуту державного службовця дозволить встановити 

більш конкретні норми щодо класифікації дисциплінарних проступків в 

залежності від їх тяжкості, класифікацію дисциплінарних стягнень та 

дисциплінарних впливів на державного службовця тощо [307, с. 66]. Аналіз 

такої пропозиції із аспекту наближення вітчизняного законодавства до 

стандартів Європейського Союзу є більш доцільним, оскільки сьогодні у 

вітчизняній правовій системі відбувається масштабна імплементація 

міжнародних стандартів з метою подальшої євроінтеграції нашої держави. 

Тому вирішення даної проблеми вбачаємо у прийнятті 

Дисциплінарного статуту державного службовця України. У даному 

контексті можливими є два варіанти щодо формулювання змісту даного 

документа: 

 1) запозичення європейського досвіду, зокрема використання Статуту 

федерального дисциплінарного права від 20.07.1967 Федеративної 

Республіки Німеччини (Bundesdisziplinargesetz [309]). Проте, слідуючи таким 

напрямком, варто враховувати що державна служба України суттєво 

відрізняється від свого німецького аналогу. Більше того, традиції правового 

регулювання даного інституту в ФРН є значно давнішими, а отже перейняття 

такого досвіду може бути значно ускладненим різноманітними факторами; 
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2) скласти новий Дисциплінарний статут державного службовця 

України на основі норм розділу VII Закону України «Про державну службу» 

від 10.12.2015 № 889-VIII [59], які на досить високому рівні врегульовують 

дисциплінарну відповідальність державних службовців, а також 

дисциплінарних статутів інших сфер, на сьогодні чинних у нашій державі, 

наприклад Дисциплінарного статуту органів внутрішніх справ України від 22 

лютого 2006 року № 3460-IV [310] та Дисциплінарного статуту Збройних 

Сил України від 24.03.1999 № 551-XIV [311]. Даний варіант вбачаємо більш 

реалістичним та доцільним у сучасних реаліях. 

Таким чином, для вирішення проблеми відсутності Дисциплінарного 

статуту державного службовця пропонуємо прийняти такий нормативно-

правовий акт із урахуванням положень розділу VII Закону України «Про 

державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [59], Дисциплінарного статуту 

органів внутрішніх справ України від 22 лютого 2006 року № 3460-IV [310], 

Дисциплінарного статуту Збройних Сил України від 24.03.1999 № 551-XIV 

[311], а також досвіду більш розвинених держав, у тому числі Федеративної 

Республіки Німеччини. Структуру такого нормативно-правового акта бачимо 

наступною: 1) загальні положення – розкривається поняття службової 

дисципліни, дисциплінарного проступку, дисциплінарного стягнення, 

дисциплінарного провадження тощо; 2) підстави для притягнення 

державного службовця до дисциплінарної відповідальності – перелік підстав,  

розкриття сутності кожної із них тощо; 3) дисциплінарні стягнення – види, 

суб’єкти, уповноважені накладати дисциплінарні стягнення, порядок 

накладання дисциплінарних стягнень, обставини, що пом’якшують або 

обтяжують дисциплінарну відповідальність, строки накладання 

дисциплінарних стягнень, виконання та зняття дисциплінарних стягнень, 

правові наслідки накладання дисциплінарних стягнень, співвідношення між 

підставами для притягнення державного службовця до дисциплінарної 

відповідальності та видами дисциплінарних стягнень; 4) суб’єкти, 

уповноважені ініціювати дисциплінарні провадження та застосовувати 
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дисциплінарні стягнення, – поняття, статус та повноваження таких суб’єктів  

дисциплінарних провадженнях; дисциплінарна комісія з розгляду 

дисциплінарних справ та її повноваження; загальні збори (конференція) 

державних службовців державного органу; 5) дисциплінарне провадження – 

проведення службового розслідування, відсторонення державного службовця 

від виконання посадових обов’язків, дисциплінарна справа, гарантії прав 

державних службовців під час застосування дисциплінарного стягнення, 

пояснення державного службовця, право на ознайомлення з матеріалами 

дисциплінарної справи, рішення про накладення дисциплінарного стягнення 

чи закриття дисциплінарного провадження; 6) оскарження дисциплінарних 

стягнень – порядок подання та розгляду скарг, порядок оскарження 

дисциплінарних стягнень, строки оскарження дисциплінарних стягнень, 

зняття дисциплінарного стягнення. При цьому варто зазначити, що у разі 

прийняття такого нормативно-правового акта необхідно виключити із змісту 

Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [59] 

розділ VII з метою уникнення подальший правових колізій. 

Наступною виділеною нами проблемою є необхідність розширення 

системи заходів дисциплінарної відповідальності публічних службовців. 

Дана проблема впродовж багатьох років є дискусійною. Навіть у порівнянні 

із попереднім Законом України «Про державну службу» від 17.11.2011 

№ 4050-VI [59] система дисциплінарних стягнень у черговий раз зазнала 

змін. В.П. Тимощук та А.М. Школик звертають увагу на те, що в Україні 

доцільно розширити систему заходів дисциплінарної відповідальності 

державних службовців, адже це сприятиме точнішій диференціації 

дисциплінарних стягнень залежно від дисциплінарних проступків. Так, 

дослідниками пропонується передбачити в законодавстві про державну 

службу наступні види дисциплінарних стягнень, які, на їх думку, забезпечать 

більшу ефективність впливу на порушників дисципліни: 1) зауваження; 

2) догану; 3) затримку до одного року у присвоєнні чергового рангу; 

4) попередження про неповну службову відповідність; 5) звільнення з 
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публічної служби [306, с. 121-124]. Відзначимо, що у порівнянні із чинним 

переліком, закріпленим у нормах Закону України «Про державну службу» від 

10.12.2015 № 889-VIII [59], відмінність полягає у одному єдиному стягненні, 

запропонованому вченими, – затримці до одного року у присвоєнні 

чергового рангу. Вважаємо можливість передбачення такого стягнення 

цілком виправданою, оскільки досить суперечливою є спроможність 

просування по службі працівника, який скоїв дисциплінарний проступок, 

пов’язаний із невиконанням чи неналежним виконанням покладених на 

особу службових обов’язків. Для порівняння, у статті 49 Закону України 

«Про прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-VII [289] передбачено наступні 

види дисциплінарних стягнень: 1) догану, 2) заборону на строк до одного 

року на переведення до органу прокуратури вищого рівня чи на призначення 

на вищу посаду в органі прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду (крім 

Генерального прокурора), 3) звільнення з посади в органах прокуратури; а 

щодо суддів у статті 109 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 

02.06.2016 № 1402-VIII [287] визначено наступні дисциплінарні стягнення: 

1) попередження, 2) догану, 3) сувору догану, 4) подання про тимчасове (від 

одного до шести місяців) відсторонення від здійснення правосуддя. 

5) подання про переведення судді до суду нижчого рівня, 6) подання про 

звільнення судді з посади. Тобто, у обох наведених випадках особи, що 

здійснюють свої службові обов’язки від імені та в інтересах держави, при 

вчиненні дисциплінарного проступку можуть нанести суттєву шкоду своїй 

службовій кар’єрі. Тому вважаємо чинну систему заходів дисциплінарної 

відповідальності державних службовців такою, що потребує доповнення. 

Для вирішення даної проблеми пропонуємо доповнити частину 1 статті 

66 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [59] 

пунктами «5) затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу та 

6) присвоєння державному службовцю нижчого рангу». 

А.П. Горзов та О.О. Долгий звернули увагу на те, що у переліку діянь, 

які можна вважати дисциплінарним проступком, не зазначено таких, які 
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можуть бути безпосередньо пов’язані з корупціогенними факторами [308, 

с. 51-52]. У пункті 1.3 Методології проведення антикорупційної експертизи 

[313] зазначено, що «корупціогенний фактор – це здатність нормативно-

правової конструкції (окремого нормативного припису чи їх сукупності) 

самостійно чи у взаємодії з іншими нормами сприяти вчиненню чи 

збільшенню корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з 

корупцією» [313]. Цією ж Методологією визначено наступні корупціогенні 

фактори: 1) нечітке визначення функцій, прав, обов’язків і відповідальності 

органів державної влади та місцевого самоврядування, осіб, уповноважених 

на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; 2) створення 

надмірних обтяжень для одержувачів адміністративних послуг; 3) відсутність 

або нечіткість адміністративних процедур; 4) відсутність чи недоліки 

конкурсних (тендерних) процедур. Враховуючи високу актуальність протидії 

корупційним правопорушенням та необхідність попередження й усунення 

корупціогенних факторів, А.П. Горзов та О.О. Долгий пропонують 

переглянути перелік діянь, які можна вважати дисциплінарним проступком 

[308, с. 52]. Ми погоджуємося із такою думкою науковців, оскільки проблема 

корупції є однією із найгостріших у сфері державної служби. Однак далеко 

не кожен корупційний проступок можна визначити як злочин. Наприклад, 

створення надмірних обтяжень для одержувачів адміністративних послуг 

варто кваліфікувати як злочин у тому випадку, якщо за усунення таких 

перешкод було отримано хабар. У разі, якщо обтяження є наслідком 

професійної халатності, такі дії чи бездіяльність державного службовця 

можна кваліфікувати як дисциплінарний проступок. Інші корупціогенні 

фактори не можуть бути підставою притягнення державного службовця до 

дисциплінарної відповідальності, оскільки не пов’язані із виконанням 

службових повноважень. 

Таким чином, для вирішення даної проблеми пропонуємо доповнити 

частину 2 статті 65 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 

№ 889-VIII [59] пунктом 16 «створення надмірних обтяжень для одержувачів 
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адміністративних послуг, якщо такі дії не містять складу злочину або 

адміністративного правопорушення». 

Останньою проблемою дисциплінарної відповідальності працівників 

державної служби України, виділеною нами, є недостатня публічність 

процесів накладення дисциплінарних стягнень, яка також була 

сформульована у роботі А.П. Горзова та О.О. Долгого [308, с. 52]. Дійдемо 

до згоди із авторами у тому, що на сьогодні в нормах Закону України «Про 

державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [59] фактично не висвітлено 

питання публічності процесів накладення дисциплінарних стягнень. Втім 

державна служба передбачає публічність особи і необхідність доведення до 

населення інформації щодо діяльності державних службовців. Доведення до 

громадськості інформації щодо дисциплінарної відповідальності державних 

службовців може бути позитивним чинником підвищення дисципліни 

відповідних службовців та зростання довіри населення до влади в цілому. 

А.П. Горзов та О.О. Долгий звертають увагу на те, що при забезпеченні 

публічності процесів накладення дисциплінарних стягнень не можна 

допустити, щоб на підставі виключно публічних інтересів порушувалися 

права та законні інтереси (щодо охорони честі, гідності, ділової репутації) 

самих державних службовців, адже це може мати негативні наслідки – від 

зниження мотивації і до падіння престижності державної служби в країні 

[308, с. 52]. Тому вирішення даної проблеми може мати одночасно і 

позитивні, і негативні наслідки.  

Таким чином, для вирішення проблеми недостатньої публічності 

процесів накладення дисциплінарних стягнень пропонуємо доповнити розділ 

VIII Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [59] 

статтею «Оприлюднення інформації про притягнення державного службовця 

до дисциплінарної відповідальності» наступного змісту: «1. Інформація про 

притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності 

оприлюднюється на офіційних веб-сайтах державного органу, в якому він 

здійснює службу, та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 
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формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, 

відповідно до цього Закону. 2. Рішення про накладення дисциплінарного 

стягнення приймає суб’єкт призначення протягом 10 календарних днів з дня 

отримання пропозицій Комісії, подання дисциплінарної комісії у державному 

органі. Рішення оформляється відповідним актом суб’єкта призначення. 

3. Суб’єкт призначення або керівник державної служби забезпечує 

оприлюднення та передачу центральному органу виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної 

служби, рішення про накладення дисциплінарного стягнення в електронній 

формі не пізніше наступного робочого дня з дня підписання відповідного 

рішення. 4. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування 

та реалізує державну політику у сфері державної служби, здійснює перевірку 

рішення і в разі відсутності зауважень, не пізніше наступного робочого дня з 

дня їх надходження, розміщує його на своєму офіційному веб-сайті. 5. В 

оприлюдненому рішенні зазначаються: 1) найменування і місцезнаходження 

державного органу; 2) назва посади; 3) посадові обов’язки; 4) сутність 

дисциплінарного проступку; 5) вид дисциплінарного стягнення». 

Наступним різновидом відповідальності працівників державної служби 

України є матеріальна, яка виконує правовідновлюючу функцію та настає за 

службові проступки, які спричинили матеріальну шкоду. Чинний Закон 

України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [59] врегульовує 

питання матеріальної відповідальності нормами його глави 3 розділу VIII. 

Так, матеріальна та моральна шкода, заподіяна фізичним та юридичним 

особам незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю державних 

службовців під час здійснення ними своїх повноважень, відшкодовується за 

рахунок держави, що підтверджується зокрема статтею 56 Конституції 

України [62]. Приватна особа вступає у правовідносини саме з органом 

публічної влади, а не конкретним державним службовцем, а отже, вважаємо 

існування даної норми виправданим. Разом із тим у визначених законом 

випадках держава в особі суб’єкта призначення має право регресної вимоги 
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до правопорушника у розмірі та порядку, визначених законом. Причому 

регресна вимога може бути застосована як до державного службовця, який 

заподіяв шкоду, так і до посадової особи, винної у незаконному звільненні, 

відстороненні або переведенні державного службовця чи іншого працівника 

на іншу посаду, щодо відшкодування матеріальної та моральної шкоди, 

заподіяної державному органу у зв’язку з оплатою часу вимушеного прогулу 

або часу виконання нижчеоплачуваної роботи. Державний службовець несе 

матеріальну відповідальність виключно за шкоду, умисно заподіяну його 

протиправними діями або бездіяльністю внаслідок неналежного виконання 

ним посадових обов’язків.  

Під час визначення розміру відшкодування враховуються майнове 

становище державного службовця, співвідношення розміру заподіяної шкоди 

до його заробітної плати, ризик виникнення шкоди, досвід державної служби, 

надані державному службовцю накази (розпорядження), а також інші 

обставини, у зв’язку з якими повне відшкодування державним службовцем 

шкоди буде необґрунтованим. Порядок відшкодування шкоди є доволі 

простим: керівник державної служби вносить державному службовцю 

письмову пропозицію, в якій зазначаються розмір, порядок і строки 

відшкодування шкоди, а також обставини, що стали підставою для 

відшкодування, а державний службовець повинен дати письмову відповідь.  

У разі ненадання державним службовцем відповіді на пропозицію про 

добровільне відшкодування шкоди, відмови від відшкодування шкоди чи 

невідшкодування шкоди до зазначеного у пропозиції строку керівник 

державної служби може звернутися з позовом про таке відшкодування до 

суду [59]. У даному контексті підкреслимо, що першочергово державному 

службовцю надається можливість добровільної компенсації завданої шкоди. 

При цьому вважаємо справедливим врахування майнового становища 

державного службовця та співвідношення розміру заподіяної шкоди до його 

заробітної плати. 
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Відзначимо, що основною проблемою матеріальної відповідальності 

працівників державної служби України довгий час вважалась саме 

відсутність механізмів відшкодування в позасудовому порядку шкоди, 

заподіяної органами державної влади, органами місцевого самоврядування, 

їх посадовими і службовими особами. На існування такої проблеми 

вказували В.П. Тимощук та А.М. Школик [306, с. 124-125]. Проте прийняття 

нового Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII 

[59] вирішило її в повному обсязі.  

Серед чинних проблем матеріальної відповідальності працівників 

державної служби України виділимо передусім дві: 

1) відсутність єдиної процедури розгляду заяви про відшкодування 

шкоди, на яку вказав зокрема О.О. Губанов [307, с. 67]; 

2) відсутність механізмів визначення граничного розміру суми 

компенсації.  

Так, щодо першої проблеми, то аналіз глави 3 розділу VIII Закону 

України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [59] не дає 

відповіді на запитання, у який саме спосіб особа може повідомити орган 

державної влади чи місцевого самоврядування по матеріальну та моральну 

шкоду, заподіяну фізичним і юридичним особам незаконними рішеннями, 

діями чи бездіяльністю державних службовців під час здійснення ними своїх 

повноважень. Глава присвячена виключно основам матеріальної 

відповідальності та порядку відшкодування шкоди. У правовій системі нашої 

держави прийнято відповідний Закон, який стосується виключно шкоди, 

завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють 

оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, 

прокуратури і суду [314]. Тому для вирішення проблеми відсутності єдиної 

процедури розгляду заяви про відшкодування шкоди пропонуємо два шляхи: 

1) прийняти Закон України «Про порядок відшкодування шкоди, 

завданої громадянинові незаконними діями органів», взявши за основу Закон 

України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові 
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незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову 

діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду» від 

01.12.1994 № 266/94-ВР [314], у якому передбачити статті, що врегульовують 

наступні питання: а) перелік випадків, за яких шкода, завдана громадянинові 

підлягає відшкодуванню; б) перелік випадків, за яких виникає право на 

відшкодування шкоди; в) які саме кошти можуть бути відшкодовані; г) за 

рахунок яких коштів відбувається відшкодування; г) спадкоємність обов’язку 

відшкодувати шкоду; д) граничний розмір відшкодування; е) процедура 

розгляду заяви про відшкодування шкоди; є) оскарження рішення про 

відшкодування шкоди тощо;  

2) внести зміни до Закону України «Про порядок відшкодування 

шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють 

оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, 

прокуратури і суду» від 01.12.1994 № 266/94-ВР [314] та поширити його дію 

на службових осіб органів державної влади й місцевого самоврядування. У 

такому разі у зазначеному нормативно-правовому акті варто змінити назву, а 

сам зміст кожної статті доповнити формулюванням «…та державні 

службовці». 

Стосовно проблеми відсутності механізмів визначення граничного 

розміру суми компенсації звернімось до праці В.П. Тимощука та 

А.М. Школика, які, аналізуючи законодавство Литви та Естонії, вказують на 

те, що в статті 32 Закону Литви «Про публічну службу» встановлено, що 

сума, яку необхідно компенсувати державному службовцю за шкоду, не 

може перевищувати шістьох середніх зарплат державного службовця, а 

частина некомпенсованої шкоди стягується в судовому порядку, при цьому 

сума стягнення не може перевищувати 20 відсотків зарплатні, що 

виплачується державному службовцю щомісяця [306, с. 124-125]. Такий 

підхід вважаємо більш логічним, аніж існуючий, із огляду на те, що в статті 

81 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [59] не 

встановлено чітких механізмів щодо визначення вини, розміру шкоди та 
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порядку виплат. Існуюче нормативно-правове регулювання надає керівнику 

державної служби широке право одноосібного встановлення вини службовця 

і прийняття рішення про вирахування коштів із зарплати особи. Такі 

обставини створюють умови для зловживань з боку керівника. З іншого боку, 

державний службовець наділяється правом оскаржити дії керівництва в 

судовому порядку, проте це лише ускладнює дану процедуру.  

Таким чином, для вирішення даної проблеми, застосувуючи досвід 

Литви, пропонуємо внести наступні зміни до Закону України «Про державну 

службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [59]: статтю 81 доповнити частиною 5 

наступного змісту: «Сума, яку необхідно компенсувати державному 

службовцю за шкоду, не може перевищувати шести середніх заробітних плат 

державного службовця, встановлених станом на 01 січня даного періоду. 

Частина некомпенсованої шкоди стягується в судовому порядку, при цьому 

сума стягнення не може перевищувати 20 відсотків заробітної платні, що 

виплачується державному службовцю щомісяця». 

Наступним видом відповідальності працівників державної служби 

України є адміністративна. У пункті 15 частини 1 статті 1 Кодексу 

адміністративного судочинства публічна служба визначається як діяльність 

на державних політичних посадах, професійна діяльність суддів, прокурорів, 

військова служба, альтернативна (невійськова) служба, дипломатична 

служба, інша державна служба, служба в органах влади Автономної 

Республіки Крим, органах місцевого самоврядування [315]. Із цього можемо 

зробити наступні висновки: 1) державна служба є різновидом публічної 

служби; 2) встановлення даного визначення в Кодексі адміністративного 

судочинства свідчить про те, що державні службовці можуть бути 

суб’єктами адміністративної відповідальності.  

У статті 14 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

[304] встановлено, що посадові особи підлягають адміністративній 

відповідальності за адміністративні правопорушення, пов’язані із 

недодержанням установлених правил у сфері охорони порядку управління, 
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державного і громадського порядку, природи, здоров’я населення та інших 

правил, забезпечення виконання яких входить до їх службових обов’язків. З 

цього можемо зробити висновок, що суб’єктами адміністративної 

відповідальності працівників державної служби України є не всі державні 

службовці, а виключно посадові особи. Таке формулювання свідчить 

передусім про те, що такі правопорушення можуть перебувати фактично у 

будь-якій главі Кодексу України про адміністративні правопорушення [304], 

а отже, важливим є розподіл відповідних правопорушень на групи. 

О.О. Губанов пропонує розподіл на дві масштабні групи: 1) порушення 

загальних службових обов’язків; 2) порушення спеціальних службових 

обов’язків [316, с. 94]. Так, прикладом загальних службових обов’язків є 

будь-яка норма Кодексу України про адміністративні правопорушення [304], 

яка може бути віднесена до порушення державним службовцем своїх 

обов’язків  – адміністративні правопорушення, що посягають на здійснення 

народного волевиявлення; адміністративні правопорушення, що посягають 

на встановлений порядок управління; адміністративні правопорушення, 

пов’язані з корупцією тощо. Водночас спеціальними службовими 

обов’язками є ті, що відповідають специфіці їх діяльності,  наприклад стаття 

149-1 «Порушення порядку ведення єдиного державного реєстру громадян, 

які потребують поліпшення житлових умов». Тобто суб’єктом даного 

правопорушення може бути виключно особа, до посадових обов’язків якої 

входить ведення єдиного державного реєстру громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов. При цьому звернемо увагу на те, що Кодексом 

України про адміністративні правопорушення [304] передбачено безліч 

статей, згідно з якими державні службовці нестимуть адміністративну 

відповідальність за правопорушення, вчинені у позаслужбовий час (стаття 

122 «Перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на 

заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших 

правил дорожнього руху», стаття 154 Кодексу «Вигул собак без повідків і 

намордників» тощо). Проте такі правопорушення вчиняються державними 
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службовцями поза державною службою, а тому вони притягуються до 

відповідальності як приватні особи, а не працівники державної служби 

України. 

Адміністративна відповідальність працівників державної служби 

України характеризується низьким рівнем наукової розробленості, а отже, 

проблем даного інституту на сьогодні встановлено не так багато. Аналіз 

наукової літератури та вітчизняного законодавства дозволив виділити 

наступні проблеми притягнення до адміністративної відповідальності 

працівників державної служби України: 

1) розміри штрафів, які накладають на державних службовців, не 

відповідають шкоді від їх проступків [306, с. 118-120; 307, с. 66];  

2) відсутність класифікації адміністративних проступків працівників 

державної служби України. 

Щодо першої проблеми, то вітчизняні дослідники звертають увагу на 

те, що адміністративні проступки державних службовців можуть вчинятись 

як з необережності, так і з умислом. Причому аналіз норм Кодексу України 

про адміністративні правопорушення [304] свідчить про те, що статей, які 

передбачають обов’язковою ознакою суб’єктивної сторони прямий умисел, 

значно більше. Так, у статті 184-1 «Неправомірне використання державного 

майна» встановлено особливості адміністративної відповідальності за 

використання в особистих чи інших неслужбових цілях державних коштів, 

наданих у службове користування приміщень, засобів транспорту чи зв’язку, 

техніки або іншого державного майна. Тому при вирішенні питання про 

адміністративну відповідальність має бути обов’язково врахований мотив – 

використання державного майна в особистих чи інших неслужбових цілях, 

який свідчить про те, що проступок вчинено з прямим умислом. Також з 

прямим умислом вчиняють корупційні правопорушення, передбачені главою 

13-А. Окрім того, з цього можна зробити висновок, що суб’єктивна сторона 

адміністративних правопорушень, суб’єктом яких є працівники державної 
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служби України, виражена переважно у формі прямого умислу, а 

обов’язковим елементом є корисливий мотив. 

Сутність проблеми штрафів різні науковці вбачають по-різному. Так, 

В.П. Тимощук та А.М. Школик звертають увагу на те, що державні 

службовці не повинні виділятися окремими суб’єктами відповідальності за 

адміністративні проступки, адже для держави не повинно мати значення, хто 

саме вчинив порушення, наприклад, санітарних чи протипожежних норм: 

працівник приватного підприємства чи публічний службовець – усі мають 

бути рівними перед законом. З точки зору дослідників, суб’єктами 

адміністративної відповідальності за проступки мають бути лише фізичні та 

юридичні особи, а органи влади повинні відповідати за вчинення 

адміністративного проступку у якості юридичної особи. Адміністративною 

відповідальністю державних службовців має вважатись лише визнання 

неправомірними їх рішень чи діянь адміністративним судом [306, с. 118-120]. 

Кардинально протилежну точку зору має О.О. Губанов, який стверджує, що 

одним із можливих шляхів підвищення ефективності механізму притягнення 

державних службовців до адміністративної відповідальності є збільшення 

розміру штрафів, які накладають за вчинення державним службовцем 

адміністративного правопорушення [307, с. 66]. Ми у більшій мірі 

схиляємось до останньої позиції. Кодексом України про адміністративні 

правопорушення [304] встановлено низку норм, присвячених 

правопорушенням державних службовців, тому нехтування ними є 

недоцільним. Більше того, недоцільно ототожнювати адміністративну 

відповідальність з дисциплінарною та кримінальною, оскільки кожна із них 

характеризується зовсім різними підставами настання та сутністю проступків 

порушника. 

Вирішення проблеми штрафів, які накладають на державних 

службовців, вбачаємо саме у збільшенні їх розміру. Державні службовці не є 

просто фізичними особами та суб’єктами трудових правовідносин, вони 

передусім суб’єкти, які у своїй трудовій діяльності діють від імені держави та 
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представляють її інтереси. А тому шкода від вчинення ними умисного 

винного діяння є незрівнянною із шкодою від проступків інших громадян.  

Отже, твердження В.П. Тимощука та А.М. Школика [306, с. 119] щодо 

«рівності усіх громадян перед законом» у даному випадку вважаємо 

недоцільним. Штрафи щодо державних службовців мають бути збільшені із 

каральних та превентивних міркувань. 

Наступна виділена нами проблема відсутності класифікації 

адміністративних проступків працівників державної служби України має 

бути вирішена шляхом наукової діяльності. Досліджень щодо 

адміністративної відповідальності працівників державної служби України на 

сьогодні здійснено замало, саме тому дана сфера характеризується у більшій 

мірі теоретичними, аніж законодавчими прогалинами.  

Схожим чином можна охарактеризувати і притягнення до кримінальної 

відповідальності працівників державної служби України. Постановка 

питання стосовно кримінальної відповідальності державного службовця є 

нетиповою для кримінального права, оскільки Кримінальний кодекс України 

[303] не передбачає у якості спеціального суб’єкта злочину саме державного 

службовця. Натомість спеціальним суб’єктом кримінальної відповідальності 

визначено службову особу, оскільки головна особливість кримінальної 

відповідальності у сфері службової діяльності – підвищені вимоги до 

державних службовців, які наділені певними функціями адміністративної 

влади. Державні службовці як спеціальний суб’єкт визначені в нормах 

Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII [317; 

318]. Це є однією з важливих передумов виділення державних службовців як 

суб’єктів кримінальної відповідальності, адже переважна більшість підстав 

притягнення таких осіб до неї є вчинення корупційних злочинів. 

У статті 364 Кримінального кодексу України [303] службовими 

особами визначаються особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним 

повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого 

самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах 
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державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи 

комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов’язані з 

виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських 

функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким 

особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого 

самоврядування, центральним органом державного управління із 

спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою 

підприємства, установи, організації, судом або законом. Проте основним у  

розумінні такої особи як суб’єкта кримінальної відповідальності є її розгляд 

виключно як особи, протиправні дії якої носять підвищену суспільну 

небезпеку [306, с. 120-121; 319]. У нормах чинного Кримінального кодексу 

України [303] передбачено кримінальну відповідальність за зловживання 

владою або службовим становищем, перевищення влади або службового 

становища, службове підроблення офіційних документів, службову 

недбалість тощо.  

Серед проблем притягнення до кримінальної відповідальності 

працівників державної служби України різними науковцями виділялись 

наступні:  

1) Кримінальний кодекс України [303] не оперує термінами 

«корупція», «корупційний злочин», «державний службовець» тощо  – дана 

проблема знайшла своє часткове вирішення шляхом внесення змін до 

кодексу [320, с. 103]; 

2) у Кримінальному кодексі України [303] спеціальними суб’єктами є 

не державні службовці, а службові особи. Проте сутність службових осіб 

роз’яснена належними чином, тому їх варто розуміти передусім як різновид 

державних службовців. 

Тому зробимо висновок, що на сьогодні притягнення до кримінальної 

відповідальності працівників державної служби України не характеризується 

наявністю суттєвих проблем, а рівень наукової уваги до даного інституту є 

вкрай низьким. 
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Підсумовуючи дослідження проблем притягнення до відповідальності 

працівників державної служби України, звернемо увагу на те, що в цілому 

даний інститут є врегульованим на досить високому рівні. Фактично усі 

різновиди юридичної відповідальності державних службовців зазнавали змін 

протягом останніх років, тому велика кількість позицій вчених щодо 

наявності прогалин втратила актуальність. Фактично наймасштабнішою 

проблемою на сьогодні є низький рівень уваги науковців до даного питання. 

Усі інші недоліки можуть бути вирішені впродовж незначних строків. 
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Висновки до Розділу 4 

 

 

1. До проблем забезпечення та реалізації трудового потенціалу кадрів 

Державної служби України варто віднести наступні: 

1) ті, які мають законодавче вирішення: 

- положення Закону України «Про державну службу» не відповідають 

вимогам сучасності й міжнародним стандартам, а сама система державної 

служби визначалась науковцями як недосконала, застаріла та як стримуючий 

факторів успішного проведення реформ; 

-  політизація державної служби; 

- проблема недосконалості конкурсного відбору та підготовки державних 

службовців;  

- проблема невиконання на практиці вимог до осіб, які претендують на вступ 

на державну службу; 

2) ті, які можуть бути вирішені у інші, окрім законодавчого, способи:  

- невідповідність стандартів та процедур забезпечення та реалізації трудового 

потенціалу кадрів Державної служби України європейським стандартам;  

- недостатнє застосування наукових підходів, результатів наукових 

досліджень для забезпечення та реалізації трудового потенціалу кадрів 

Державної служби України;  

- недостатня відкритість і прозорість системи державної служби, слабкий 

контроль інститутів громадянського суспільства за виконанням державних 

функцій та завдань Державної служби України; 

- проблема недосконалості системи оплати праці кадрів Державної служби 

України. 

2. Проблеми дисциплінарної відповідальності працівників Державної 

служби України: 

- відсутність Дисциплінарного статуту державного службовця; 
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- необхідність розширення системи заходів дисциплінарної відповідальності 

публічних службовців; 

- в переліку діянь, які можна вважати дисциплінарним проступком, не 

зазначено таких, які можуть бути безпосередньо пов’язані з корупціогенними 

факторами; 

- недостатня публічність процесів накладення дисциплінарних стягнень. 

3. Проблеми матеріальної відповідальності працівників Державної 

служби України: відсутність єдиної процедури розгляду заяви про 

відшкодування шкоди; відсутність механізмів визначення граничного 

розміру суми компенсації.  

4. Проблеми притягнення до адміністративної відповідальності 

працівників Державної служби України: розміри штрафів, які накладають на 

державних службовців, не відповідають шкоді від їх проступків; відсутність 

класифікацій адміністративних проступків працівників Державної служби 

України. 
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РОЗДІЛ 5 

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ КАДРОВОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

 

5.1 Оптимізація правового регулювання кадрового забезпечення 

державної служби України за національним законодавством 

Існування концептуальних недосконалостей у правовому регулюванні 

державної служби України обумовлює перманентну необхідність пошуку 

нових шляхів для його оптимізації із урахуванням актуальних чинників 

сьогодення. Без фундаментальних наукових досліджень теоретичних та 

практичних проблем, які виникають під час кадрового забезпечення 

державної служби, та без урахування змін у державотворенні є неможливим 

перехід на якісно новий рівень функціонування даного інституту. 

Незважаючи на те, що вітчизняний законодавець приділяє суттєву увагу 

вирішенню проблем державної служби та у цілому оперативно реагує на 

необхідність змін у її правовому регулюванні, про що свідчить постійне 

оновлення та вдосконалення національного законодавства у даній сфері, у 

світлі євроінтеграційних процесів його адаптація до сучасних умов є 

основним завданням, яке не втрачає своєї актуальності. Тому всупереч 

нещодавньому прийняттю нового Закону України «Про державну службу» 

від 10.12.2015 № 889-VIII [59] та у цілому позитивну діяльність законодавця 

із вирішення проблем правового державної служби України, окремі її 

інститути все ще потребують оптимізації правового регулювання, а одним із 

таких інститутів є її кадрове забезпечення.  

Україна потребує сучасної ефективної державної кадрової політики у 

системі державної служби, яка дозволить залучати та адекватно 

використовувати на державній службі висококваліфікованих фахівців, а 

також створювати умови для реалізації ними свого потенціалу. Це сприятиме 

забезпеченню ефективного функціонування органів державної влади та 

місцевого самоврядування. Чинне правове регулювання кадрового 



 

 

289

забезпечення державної служби України на сьогодні не в повній мірі 

задовольняє потреби суспільства у питаннях забезпечення виконання 

поставлених завдань, про що свідчать постійні наукові дискусії з приводу 

вдосконалення даного інституту, а також зміни підходів до розуміння 

сутності, функцій та компетенції державних службовців нової формації. 

Тому все ще не втрачають актуальності питання, пов’язані із вдосконаленням 

існуючих механізмів, адже належне функціонування державних інститутів 

неможливе без високопрофесійного апарату державної служби. Недостатня 

увага до даного питання може призвести до відсутності кваліфікованого 

кадрового потенціалу державної служби в країні чи зменшення його 

професійного рівня, що й актуалізує необхідність дослідження проблем, 

пов’язаних із кадровим забезпеченням державної служби України та 

пошуком шляхів їх вирішення. 

Оптимізація є сукупністю певних процесів, спрямованих на надання 

чому-небудь оптимальних, найбільш сприятливих властивостей та 

співвідношень [129, с. 851]. Тобто оптимізація правового регулювання 

кадрового забезпечення державної служби України за національним 

законодавством передбачає модернізацію та поліпшення існуючих 

механізмів даного інституту. Оптимізація даної сфери була здійснена 

порівняно нещодавно шляхом прийняття нового Закону України «Про 

державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [59], що, в свою чергу, призвело 

до втрати актуальності більшості наукових праць із даної тематики. 

Враховуючи, що окремі проблеми правового регулювання кадрового 

забезпечення державної служби України все ще присутні у національному 

законодавстві, дослідження питання актуальних на сьогодні напрямів 

подальшого розвитку правового регулювання даного інституту є необхідним.   

Із урахуванням втрати актуальності низки праць, оптимізація правового 

регулювання кадрового забезпечення державної служби України за 

національним законодавством на сьогодні характеризується незначним 

рівнем наукової уваги. Втім проблемам даного інституту присвятили наукові 
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праці такі дослідники: В.В. Агєнтаєва [321], О.О. Акімов [322], С.М. 

Баранов-Мохорт [323], А.Г. Бірюкова [324], В. Васильківська [325], С.В. 

Венедіктов [326], О.О. Воронятніков [327], О.О. Галус [328], Г.Ю. Герман 

[329], Т. Горецька [330], Є. Григоренко [331], І.А. Грицяк [332], О.А. Губська 

[333], Б.М. Гук [334], О.І. Дробот [335], О.Ю. Дрозд [336], С.Г. Заболотна 

[337], М.М. Іжа [338], М.І. Іншин [339], А.В. Кірмач [340], М.І. Кобаль [341], 

І.Ф. Корж [342], М.М. Костецька [343], Д.Ю. Маршавін [344], Р.А.Науменко 

[345], Д.В. Неліпа [346], В.М. Павліченко [347], О.А. Павлюх [348], І.В. 

Пантелейчук [349], Н.С. Сидоренко [350], К.Г. Сидорова [351], А.М. Слюсар 

[352], О.А. Соколова [353], В.Ю. Стрельцов [354], О.В. Турінін [355], Г.В. 

Фоміч [356], С.Я. Харченко [357], А.О. Чаркіна [358], О.В. Ченцов [359], 

Ю.В. Чижмарь [360], О.О. Чуб [361], О.О. Чумак [362], І. Шаповалова [363], 

Ю. Шевелєва [364], М.М. Шумило [365], М.С. Ятчук [366] та інші. Проте у 

більшості робіт увага науковців приділяється проблемам усього інституту в 

цілому, в той час як його кадрове забезпечення характеризується значно 

нижчим рівнем наукової уваги.   

Наявність проблем кадрового забезпечення державної служби України 

протягом багатьох років визнавалась як на науковому рівні, так і 

безпосередньо різними гілками державної влади. Про це свідчить прийняття 

ряду підзаконних нормативно-правових актів, у яких висвітлювались 

найбільш проблемні сфери даного інституту, а також можливі шляхи їх 

удосконалення. Наприклад, ще 1995 року із низкою подальших змін було 

прийнято Програму кадрового забезпечення державної служби та Програму 

роботи з керівниками державних підприємств, установ і організацій [105], де  

стратегічними напрямками оптимізації правового регулювання кадрового 

забезпечення державної служби України було встановлено формування 

кадрового резерву державної служби; формування складу державних 

службовців; підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації 

державних службовців;  міжнародне співробітництво; контроль та 

відповідальність за стан кадрового забезпечення державної служби. 



 

 

291

Відповідно до цих напрямів було розроблено заходи для виконання цієї 

програми. Незважаючи на те, що більшість із запропонованих заходів наразі  

є реалізованими або ж неактуальними, звернемо увагу, що зазначені в Указі 

напрямки цілком можуть залишатись доцільними і на сьогодні. Якщо 

кадровий резерв державної служби було ліквідовано, то на проблеми 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних 

службовців вітчизняні науковці звертають увагу і нині, про що, в тому числі, 

свідчить наше дослідження. Також звернемо увагу на напрям міжнародного 

співробітництва, адже в багатьох аспектах реформа вітчизняної державної 

служби проводилась із урахуванням досвіду зарубіжних держав та за 

допомогою консультацій зарубіжних реформаторів. Більше того, декілька 

років тому поширеною була практика запрошення зарубіжних експертів на 

посади державної служби. Саме тому напрям міжнародного співробітництва 

є важливим у контексті оптимізації правового регулювання кадрового 

забезпечення державної служби України. 

Згодом у даній сфері приймались інші підзаконні нормативно-правові 

акти, покликані оптимізувати вітчизняне законодавство. Так, 01 лютого 2012 

року було прийнято Указ Президента України «Про Стратегію державної 

кадрової політики на 2012-2020 роки» [113]. Зокрема в Стратегії однією з 

цілей визначено підготовку та професійний розвиток вищих керівних кадрів 

державної служби, здатних забезпечити ефективність державної політики у 

сфері державного управління і лідерство у проведенні адміністративної та 

економічної реформ і створення єдиної системи оцінювання та 

стимулювання роботи державних службовців і посадових осіб місцевого 

самоврядування. Із цього можна зробити висновок, що основними 

проблемами кадрового забезпечення державної служби України на момент 

прийняття даного підзаконного нормативно-правового акта визначались 

відсутність ефективних вищих керівних кадрів державної служби, а також 

оцінювання та стимулювання роботи державних службовців і посадових осіб 

місцевого самоврядування. 
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Сучасні засади чинної кадрової політики державної служби України 

були закладені в Програмі діяльності Кабінету Міністрів України, прийнятій 

11 грудня 2014 року [367]. У даному документі було визначено наступні цілі 

діяльності вищого органу в системі органів виконавчої влади України у сфері 

вдосконалення кадрового забезпечення державної служби України: 

скорочення кількості державних службовців на 10 відсотків та відповідне 

збільшення заробітної плати (2015-2016 роки); оновлення державних кадрів, 

у тому числі конкурсний відбір на новій основі (починаючи з 2015 року); 

запровадження персональної відповідальності державних службовців 

(починаючи з 2015 року). Ще одним напрямом, який суттєвим чином 

вплинув на досліджуваний нами інститут, є розробка та сприяння прийняттю 

нового Закону України «Про державну службу», у якому було здійснено та 

закріплено зазначену оптимізацію. Тож шляхом регламентації норм Закону 

України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [59] було 

проведено останні на сьогодні заходи щодо оптимізації кадрового 

забезпечення державної служби України, а саме: 1) було збільшено розмір 

оплати праці державних службовців шляхом зменшення їх кількості та 

підвищення стандартів вступу на державну службу – у такий спосіб 

законодавець вирішив одразу декілька проблем: а) посприяв кращому 

матеріальному забезпеченню державних службовців, що дозволило 

підвищити конкурентоздатність посад державної служби на ринку праці; 

б) підвищення стандартів вступу на державну службу ускладнило 

потрапляння на державну службу осіб, які своїм рівнем компетентності не 

відповідають займаним посадам та вимогам, які висувають до них; 2) було 

посилено відповідальність державних службовців – з одного боку, це 

сприяло підвищенню розуміння державними службовцями важливості 

належної реалізації своєї компетенції, а з іншого – вплинуло на вступ до 

державної служби лише осіб, мотивованих добросовісно реалізовувати свої 

службові права та обов’язки. При цьому звернемо увагу на те, що у Програмі 

діяльності Кабінету Міністрів України від 19.04.2016 [368] вдосконаленню 
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кадрового забезпечення державної служби України не приділено жодної 

уваги, а основною програмною метою документа в досліджуваній сфері є 

реформа публічної адміністрації, що передбачає у більшій мірі структурні 

зміни, а також поступову трансформацію державної служби України у 

публічну службу. Звернемо увагу і на те, що, із точки зору законодавця, 

сформульовані в Програмі діяльності Кабінету Міністрів України, прийнятій 

11.12.2014 року [367], цілі, які стосуються оптимізації правового 

регулювання кадрового забезпечення державної служби України, були 

реалізовані, саме тому в подальшому вони не були віднесені до стратегічно 

необхідних.  

У подальшому Урядом та Президентом України було прийнято ще 

декілька стратегічних документів, які в тому числі й передбачають 

реформування правового регулювання кадрового забезпечення державної 

служби України. Одним із них є «Стратегія сталого розвитку «Україна – 

2020», затверджена Указом Президента України № 5/2015 від 12.01.2015 

року [274]. У досліджуваній сфері даним підзаконним нормативно-правовим 

актом передбачено у першу чергу реалізацію низки заходів, спрямованих на 

посилення контролю за діяльністю та особистим життям державних 

службовців. Наприклад, у Стратегії заплановано наступне: втілити в Україні 

декларування майнового стану державних службовців; здійснювати заходи, 

спрямовані на  запобігання та врегулювання конфліктів інтересів; перевіряти 

доброчесність службовців та здійснювати моніторинг їхнього способу життя; 

здійснювати контроль за доброчесною поведінкою службовців; оновити 

кадровий склад державних службовців. Відзначимо, що в загальних рисах 

кожен із зазначених заходів уже встановлювався раніше як стратегічний у 

контексті необхідності внесення законодавчих змін. Це є підтвердженням 

того, що проблеми у даній сфері не були вирішені повністю і сфера 

правового регулювання кадрового забезпечення державної служби України 

потребує подальшої оптимізації.  
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Також 08 березня 2015 року було прийнято розпорядження Кабінету 

Міністрів України «Про схвалення Стратегії реформування державної 

служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні на період до 

2017 року та затвердження плану заходів щодо її реалізації» [369]. Згідно з  

даним документом до напрямів оптимізації правового регулювання 

кадрового забезпечення державної служби України можна віднести: 

1) формування ефективної системи управління людськими ресурсами на 

державній службі та службі в органах місцевого самоврядування, що 

базуватиметься на врахуванні знань, умінь, навичок, а також особистісних 

якостей державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування; 

2) підвищення ефективності професійного навчання державних службовців 

та посадових осіб місцевого самоврядування шляхом оптимізації системи 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, запровадження 

індивідуальних програм розвитку персоналу та планування кар’єри; 

3) встановлення прозорої моделі оплати праці та уніфікація порядку 

встановлення розмірів посадових окладів відповідно до юрисдикції 

державного органу та органу місцевого самоврядування. Кожен із зазначених 

напрямів у разі їх реалізації може позитивно вплинути на правове 

регулювання кадрового забезпечення державної служби України. 

Формування ефективної системи управління людськими ресурсами на 

державній службі та службі в органах місцевого самоврядування дозволить 

досконалішим чином використовувати здібності державних службовців в 

інтересах держави. Підвищення ефективності професійного навчання 

державних службовців сприятиме їх постійному розвитку та вдосконаленню. 

Встановлення прозорої моделі оплати праці та уніфікація порядку 

встановлення розмірів посадових окладів сприятиме підвищенню 

конкурентоздатності державної служби на ринку праці та, відповідно, 

залученню кваліфікованих кадрів.  

Прийняття усіх вищеперерахованих стратегічних документів мало 

наслідком набуття чинності новим Законом України «Про державну службу» 
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від 10.12.2015 № 889-VIII [59], у нормах якого було враховано усі 

проаналізовані нами напрями реформування досліджуваної сфери. Разом із 

тим у науковій літературі останніми роками постійно звертається увага на те, 

що цілей реформи державної служби не було досягнуто в повній мірі, а отже, 

законодавство про державну службу не є досконалим в усіх аспектах. Тому 

потреба в оптимізації все ще залишається актуальною. 

Таким чином, із аналізу стратегічних нормативно-правових актів, 

прийнятих за останні декілька років, виділимо наступні напрямки оптимізації 

правового регулювання кадрового забезпечення державної служби України, 

які все ще не втрачають своєї актуальності та потребують подальшого 

розвитку: 

1) формування якісно нового складу державних службовців, що 

передбачає скорочення їх кількості та оновлення із урахуванням знань, умінь, 

навичок, а також особистісних якостей державних службовців та посадових 

осіб місцевого самоврядування;  

2) оптимізація підготовки, перепідготовки та професійного розвитку 

державних службовців, у тому числі керівних кадрів, здатних забезпечити 

ефективність державної політики у сфері державного управління;   

3) контроль за доброчесною реалізацією державними службовцями 

власної компетенції – запровадження персональної відповідальності 

державних службовців (наразі реалізовано), декларування майнового стану 

запобігання та врегулювання конфліктів інтересів, перевірка доброчесності 

та моніторинг способу життя державних службовців; 

4) підвищення оплати праці, встановлення її прозорої моделі. 

Звертаючись до наукової літератури, проаналізуємо працю 

В.Ф. Золотарьова, дослідника сутності кадрового забезпечення органів 

місцевого самоврядування. Незважаючи на те, що праця дослідника була 

написана ще до прийняття нового Закону України «Про державну службу» 

від 10.12.2015 № 889-VIII [59], зробимо висновок, що окремі із виділених 

ним проблем не втрачають своєї актуальності і на сьогодні. Так, вченим 
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відзначено необхідність законодавчого визначення чітких вимог до 

спеціалізації освіти при зарахуванні до державної служби із урахуванням 

специфічності сфер діяльності цих структур і з урахуванням статусу 

місцевих рад [370, с. 8-9]. Звернемо увагу на те, що дана проблема частково 

аналізувалась нами як недолік забезпечення та реалізації трудового 

потенціалу кадрів державної служби України. Тобто, на нашу думку, дана 

проблема залишається актуальною і наразі, є проблемою правового 

регулювання кадрового забезпечення державної служби України за 

національним законодавством, проте її варто розглядати все ж більш широко 

– як одну із проблем недосконалості конкурсного відбору та підготовки 

державних службовців. 

Наступним можливим напрямом оптимізації кадрового забезпечення, з 

точки зору дослідника, є посилення роботи щодо залучення креативної 

молоді на вакантні посади [370, с. 9; 371; 372]. Така проблема не є 

законодавчою, втім може вирішуватись у нормативно-правовий спосіб, 

наприклад шляхом встановлення граничного віку для вступу на державну 

службу або шляхом надання переваги більш молодим кандидатам на вступ. 

Окрім того, можливим шляхом є внесення змін до Порядку проведення 

конкурсу на зайняття посад державної служби [60], додавши до розділу 

«Проведення оцінювання кандидатів» пункти, пов’язані із оцінюванням 

креативності кандидата.  

Я.Ф. Жовнірчик виділяє широкий комплекс проблем кадрового 

забезпечення державного управління: 1) недосконалість нормативно-

правової бази з питань кадрового забезпечення сфери державної служби 

України; 2) нестабільність складу, недоліки в доборі, використанні й 

утриманні управлінських кадрів та порушення принципу наступності в 

роботі; 3) непрозорість діяльності органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування в кадровій сфері; 4) низка проблем, успадкованих 

від попередньої влади, передусім корумпованість, недотримання вимог щодо 

політичної нейтральності; 5) недостатній рівень професіоналізму та 
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адміністративної культури державних службовців і посадових осіб місцевого 

самоврядування, недосконалість системи їх підготовки та недостатність 

ресурсного забезпечення цього процесу; 6) непрестижність державної 

служби, служби в органах місцевого самоврядування, низький рівень 

соціальної мотивації та соціального захисту державних службовців і 

посадових осіб місцевого самоврядування; 7) відсутність цілісної кадрової 

системи та нерозвиненість інститутів професіоналізації системи державного 

управління, передусім підготовки та використання кадрового резерву; 

8) недосконалість громадського та державного контролю за діяльністю 

персоналу органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

критеріїв та механізму об’єктивної оцінки їх роботи [373, с. 104]. Більшість із 

виділених проблем характеризуються наступними особливостями: вони 

мають абстрактний характер; вже були проаналізовані нами раніше у даній 

роботі; не пов’язані із правовим регулюванням. Як нами вже зазначалось 

раніше, недосконалість нормативно-правової бази є проблемою, яка 

першочергово виділяється більшістю авторів. Проте варто зазначити, що 

більшість проблем все ж було вирішено шляхом прийняття Закону України 

«Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [59]. Щодо існуванням 

проблем нестабільності складу, недоліків у доборі, використанні й утриманні 

управлінських кадрів та порушення принципу наступності в роботі 

погодимось у повній мірі. Непрозорість діяльності органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування в кадровій сфері на сьогодні має значно 

менший негативний прояв внаслідок впровадження нових процедур вступу 

на державну службу, які є більш прозорими, об’єктивними та зменшують 

імовірність потрапляння на державну службу некомпетентних кандидатів. 

Проблеми, «успадковані від попередньої влади», вважаємо занадто 

абстрактними, адже корупція – невід’ємний елемент державної служби вже 

не перше десятиліття, безвідносно до керуючого владного режиму. 

Недостатній рівень професіоналізму та адміністративної культури державних 

службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, недосконалість 
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системи їх підготовки та ресурсного забезпечення цього процесу є у більшій 

мірі проблемою забезпечення та реалізації трудового потенціалу кадрів 

державної служби України, тобто має значно ширший прояв, аніж як 

проблема правового регулювання кадрового забезпечення державної служби 

України за національним законодавством. Проблема непрестижності 

державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, низький 

рівень соціальної мотивації та соціального захисту державних службовців і 

посадових осіб місцевого самоврядування, як нами встановлено, має місце та 

вирішується законодавцем передусім фінансовими методами – шляхом 

збільшення розміру матеріального забезпечення державних службовців. 

Відсутність цілісної кадрової системи та нерозвиненість інститутів 

професіоналізації системи державного управління (підготовки та 

використання кадрового резерву), а також недосконалість громадського та 

державного контролю за діяльністю персоналу органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, критеріїв та механізму об’єктивної оцінки 

їх роботи отримали своє вирішення у нормах Закону України «Про державну 

службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [59]. Втім, із огляду на відносну новизну 

таких механізмів, нині є підстави стверджувати про їх недосконалість, але 

водночас варто звернути увагу на адекватну реакцію законодавця на 

вирішення існуючих проблем. 

Методи, запропоновані Я.Ф. Жовнірчиком для вирішення виділених 

проблем, також мають у більшій мірі абстрактний, аніж нормативний 

характер. Наприклад, «розвиток законодавчої бази, яка має чітко визначати 

основні засади державної політики та практичної роботи в галузі кадрового 

забезпечення державного управління, місцевого самоврядування, більш чітко 

регламентувати зміст державного управління як виду професійної діяльності, 

видів державної служби» [373, с. 104-105] не є виваженою пропозицією щодо 

вдосконалення правового регулювання досліджуваного інституту, адже 

чинний Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII 

[59] у цілому на достатньому рівні регламентує процедури кадрового 
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забезпечення державної служби України. «Створення ефективного кадрового 

резерву» [373, с. 105] є недоцільним методом, адже інституту кадрового 

резерву державної служби України порівняно нещодавно був скасований у 

вітчизняній правовій системі як такий, що не відповідає вимогам сучасності. 

«Упровадження ефективної системи мотивації праці державних службовців 

та посадових осіб місцевого самоврядування, їх оцінювання, просування й 

переміщення по службі, співпраці досвідчених і молодих перспективних 

працівників» [373, с. 105] також охарактеризуємо із огляду на його 

абстрактність, адже у новому Законі України «Про державну службу» від 

10.12.2015 № 889-VIII [59] кожен із перерахованих напрямків отримав своє 

удосконалення. Тобто Я.Ф. Жовнірчик, незважаючи на доволі обґрунтоване 

розуміння чинних проблем кадрового забезпечення державної служби 

України за національним законодавством, пропонує доволі неактуальні 

методи оптимізації даного інституту. 

Ю.Ю. Кізілов вбачає необхідність здійснення оптимізації правового 

регулювання кадрового забезпечення державної служби України шляхом 

реалізації наступних напрямів: гарантування політичної нейтральності 

державної служби шляхом розмежування політичних та адміністративних 

посад; забезпечення політичної неупередженості державних службовців; 

забезпечення рівного доступу громадян до державної служби та усунення 

корупційного механізму із даного процесу; запровадження персональної 

відповідальності державних службовців; формування ефективної системи 

управління людськими ресурсами на основі урахування їх знань, навичок, а 

також особистих якостей; удосконалення процедури проходження державної 

служби; підвищення ефективності професійного навчання державних 

службовців шляхом оптимізації системи підготовки, перепідготовки і 

підвищення кваліфікації; установлення прозорої моделі оплати праці [374, 

с. 31-34]. Так, гарантування політичної нейтральності державної служби 

шляхом розмежування політичних та адміністративних посад протягом 

багатьох років розглядається вітчизняними науковцями як один із 
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стратегічних напрямків. І.Б. Коліушко у проекті Закону України «Про 

службу в органах державної влади» надав дефініцію поняттю «політична 

посада державної служби» як визначеної Конституцією та законами України 

посаду в органах державної влади, яка обіймається внаслідок обрання на неї 

Українським народом, або призначення всенароднообраними носіями влади 

на визначений термін, для реалізації політичної програми [375]. Проте дане 

визначення є теоретичним, а не законодавчим, тобто на нормативно-

правовому рівні поняття «адміністративна посада державної служби» та 

«політична посада державної служби» не є визначеними. Водночас у статті 

10 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» від 17.03.2011 

№ 3166-VI [376] визначено поняття державного секретаря як вищої посадової 

особи з числа державних службовців, основними завданнями якої є 

забезпечення діяльності відповідного органу, стабільності та наступності у 

його роботі, організація поточної роботи, пов’язаної із здійсненням 

повноважень органу. Запровадження інституту державних секретарів –  

перший крок щодо розмежування політичних та адміністративних посад, 

тому зробимо висновок, що даний напрямок наразі отримав свою реалізацію. 

Забезпечення політичної неупередженості державних службовців також 

на сьогодні є реалізованим у нормах Закону України «Про державну службу» 

від 10.12.2015 № 889-VIII [59], оскільки згідно зі статтею 10 даного 

нормативно-правового акта державний службовець зобов’язаний 

неупереджено виконувати законні накази (розпорядження), доручення 

керівників незалежно від їх партійної належності та своїх політичних 

переконань. Окрім того, державним службовцям заборонено демонструвати 

свої політичні погляди, бути членами політичних партій чи суміщати 

державну службу із статусом депутата місцевої ради для державних 

службовців категорії «А», обіймати посаду в керівних органах політичної 

партії або використовувати службове становище у політичних цілях у будь-

який спосіб.  
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Напрям забезпечення рівного доступу громадян до державної служби є 

дещо спірним, адже у статтях 19 та 20 Закону України «Про державну 

службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [59] чітко встановлено вимоги до 

кандидатів на посаду державної служби. Отже, доцільніше вести мову про 

рівний доступ до державної служби тих громадян, які відповідають 

законодавчо встановленим вимогам.  

На необхідність запровадження персональної відповідальності 

державних службовців ми вже неодноразово звертали увагу у процесі аналізу 

праць вітчизняних науковців. Сутність персональної відповідальності 

полягає у тому, що у процесі перебування на державній службі кожен 

державний службовець несе відповідальність за свої дії та вчинки. Так, в 

розділі VIII Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-

VIII [59] встановлено основи дисциплінарної та матеріальної 

відповідальності державних службовців.  

Формування ефективної системи управління людськими ресурсами на 

основі урахування їх знань, навичок, а також особистих якостей було 

реалізовано в Законі України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-

VIII [59] шляхом запровадження посади керівника державної служби. 

Напрями удосконалення процедури проходження державної служби та 

підвищення ефективності професійного навчання державних службовців 

шляхом оптимізації системи підготовки, перепідготовки і підвищення 

кваліфікації були значно вдосконалені в чинному Законі України «Про 

державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [59]. На сьогодні відповідно до 

статті 40 просування державного службовця по службі здійснюється із 

урахуванням професійної компетентності шляхом зайняття вищої посади за 

результатами конкурсу, причому лише за наявності вакантної посади. 

Іншими словами, заміщення посад державних службовців може 

здійснюватись лише із урахуванням професійних якостей державного 

службовця, проте виключно за наявності вакантної посади та на загальних 

підставах на рівних умовах із іншими кандидатами. Тому сам державний 
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службовець зацікавлений у постійному навчанні та підвищенні власної 

кваліфікації, адже у протилежному випадку кар’єрне зростання буде  

неможливим. Державний службовець за результатами оцінювання службової 

діяльності разом із службою управління персоналом складає індивідуальну 

програму підвищення рівня професійної компетентності, яку погоджує його 

безпосередній керівник та затверджує керівник самостійного структурного 

підрозділу, в якому він працює, а підвищення рівня професійної 

компетентності здійснюється протягом усього проходження служби. Тобто 

напрями удосконалення процедури проходження державної служби та 

підвищення ефективності професійного навчання державних службовців 

шляхом оптимізації системи підготовки, перепідготовки і підвищення 

кваліфікації все ж на сьогодні є реалізованими у нормах чинного 

законодавства та втілюються на практиці. Державні службовці мають 

можливість підвищення власної кваліфікації, а також кар’єрного зростання у 

процесі проходження державної служби. 

На напрям установлення прозорої моделі оплати праці вказували й інші 

автори, і варто зазначити, що на сьогодні згідно з частиною 1 статті 50 

Закону України «Про державну службу» 10.12.2015 № 889-VIII [59] заробітна 

плата державного службовця складається з: 1) посадового окладу; 

2) надбавки за вислугу років; 3) надбавки за ранг державного службовця; 

4) виплат за додаткове навантаження; 5) премії. Враховуючи, що елементи 

матеріального забезпечення державних службовців нормативно встановлені, 

можна зробити висновок, що чинна модель оплати праці державних 

службовців є прозорою. 

І.В. Гусак звертає увагу на актуальність проблем, які вже раніше 

розглядались нами у даній роботі, зокрема в рамках аналізу проблем 

забезпечення та реалізації трудового потенціалу кадрів державної служби 

України. Зокрема, із точки зору науковця, одним із напрямів реформування 

досліджуваного інституту має стати проведення якісної, а не формальної 

атестації посад та забезпечення вертикальної ротації кадрів у системі, при 
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здійсненні якої домінуватиме принцип відбору спеціалістів за освітнім 

фаховим рівнем (наприклад, перевага має віддаватись випускникам системи 

Національної академії державного управління при Президентові України, 

інших вищих навчальних закладів, які готують спеціалістів із державного 

управління та державної служби, на що нами також раніше вказувалось у 

даній роботі) [377, с. 5]. Тож погодимось із необхідністю вирішення такої 

проблеми, а конкретні методи вже були запропоновані нами у даній роботі. 

Також дослідник звертає увагу на необхідність вирішення проблем 

корупції, зокрема запропоновано посилення контролю із боку кадрових 

служб. Так, приймаючи кандидата на посаду державного службовця, кадрова 

служба повинна поряд із перевіркою даних про освіту, досвіду роботи тощо 

приділяти увагу з’ясуванню морально-етичних якостей та відсутності 

звинувачень у корупційних діях у минулому [377, с. 6]. У даному контексті 

Т.Ю. Витко стверджує про необхідність оцінювання в державних 

службовцях не лише знань, а й їхніх індивідуальних психологічних 

особливостей [297, с. 11]. Із необхідністю оптимізації правового регулювання 

таких проблем можна погодитись із огляду на те, що законодавство про 

державну службу не встановлює положень про визначення психологічної 

придатності кандидатів. Державний службовець має оцінюватись не лише як 

носій навичок та умінь, але і як особистість та з огляду на здатність 

приносити користь на цій посаді. Тому у контексті вирішення даної 

проблеми погодимось як і з І.В. Гусаком, який пропонує створення 

спеціальних електронних баз даних із відомостями про осіб, які 

притягувались до відповідальності за корупційні проступки й злочини, так і з  

Т.Ю. Витко, яка вбачає можливим шляхом вирішення корупційних проблем 

залучення до конкурсної комісії фахівців у галузі психології з метою 

оцінювання кандидатів на відповідність їх психофізіологічних властивостей 

до виконання тієї чи іншої роботи згідно з відповідною посадою. 

Також однією із проблем правового регулювання кадрового 

забезпечення державної служби України за національним законодавством 
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І.В. Гусак, як й інші науковці, виділяє недосконалість чинного законодавства 

у даній сфері, що створює «приховані можливості посад» [377, с. 6]. Втім 

дана проблема поступово вирішується законодавцем шляхом прийняття 

нових нормативно-правових актів та внесення змін до вже існуючих. 

Т.Є. Кагановська у монографії «Кадрове забезпечення державного 

управління в Україні» запропонувала наступні напрямки оптимізації 

кадрового забезпечення державної служби України за національним 

законодавством, які, на нашу думку, залишаються актуальними і на сьогодні: 

сучасні працівники кадрових служб повинні поряд зі спеціальною 

підготовкою мати знання в таких сферах, як право, психологія, педагогіка, 

соціологія, економіка; необхідне істотне розширення вибору кандидатів, 

залучення людей з невідомчих та неполітичних сфер; посилення 

відповідальності за порушення обмежень, пов’язаних зі службовою 

діяльністю; суттєве скорочення привілеїв і пільг, що надаються за державний 

кошт, та, з іншого боку, – істотне збільшення прямих грошових виплат [58, 

с. 286-304]. По-перше, звернемо увагу на те, що дослідниця також звернула 

увагу на необхідність психологічної оцінки працівників при вступі на 

державну службу. По-друге, погодимось із напрямами посилення 

відповідальності та збільшення матеріального забезпечення державних 

службовців, які також розглядались нами у даній роботі. 

Аналіз норм Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 

№ 889-VIII [59] дає можливість зробити висновок, що кадрове забезпечення 

державної служби України становлять передусім два елементи: 

1) вступ на державну службу – тобто працевлаштування на посадах 

державної служби; 

2) підвищення рівня професійної компетентності державних 

службовців – тобто професійний розвиток державних службовців, який 

дозволяє їм вдосконалюватись як професіоналам і, відповідно, просуватись 

по службі з урахуванням професійної компетентності шляхом зайняття вищої 

посади. 
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Складність проведення оптимізації правового регулювання кадрового 

забезпечення державної служби України полягає у тому, що вона фактично 

була здійснена порівняно нещодавно, із прийняттям Закону України «Про 

державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [59]. Пропонуємо на основі 

аналізу недоліків чинного законодавства та наукової літератури виділити 

напрямки оптимізації правового регулювання кадрового забезпечення 

державної служби України за національним законодавством відповідно до  

зазначених елементів, проте варто зазначити, що кожен із них має доволі 

загальний характер. Аналіз стратегічних нормативно-правових актів свідчить 

про те, що згідно з курсом на реформування державної служби необхідні 

зміни були реалізовані у чинному законодавстві і найближчим часом зміна 

підходів до правового регулювання досліджуваного інституту не 

передбачена. 

Так, оптимізацію правового регулювання кадрового забезпечення 

державної служби України на етапі вступу на державну службу 

пропонуємо здійснити за наступними напрямками: 

1) формування якісно нового складу державних службовців, що 

передбачає скорочення їх кількості та оновлення із урахуванням знань, умінь, 

навичок, а також особистісних якостей державних службовців; 

2) зміна методів проведення відбору працівників, у тому числі 

посилення роботи щодо залучення креативної молоді на вакантні посади, а 

також поряд із перевіркою даних про освіту, досвіду роботи тощо приділяти 

увагу з’ясуванню морально-етичних та психологічних якостей; 

3) підвищення престижності державної служби, що передбачає 

збільшення оплати праці та, відповідно, збільшення рівня соціальної 

мотивації на працевлаштування висококваліфікованих працівників на 

вакантні посади державної служби. 

Оптимізацію правового регулювання кадрового забезпечення 

державної служби України на етапі підвищення рівня професійної 



 

 

306

компетентності державних службовців варто здійснювати за такими 

напрямками: 

1) розширення персональної відповідальності державних службовців; 

2) оптимізація підготовки, перепідготовки та професійного розвитку 

державних службовців, у тому числі керівних кадрів, здатних забезпечити 

ефективність державної політики у сфері державного управління;   

3) контроль за доброчесною реалізацією державними службовцями 

власної компетенції – декларування майнового стану, запобігання та 

врегулювання конфліктів інтересів, перевірка доброчесності та моніторинг 

способу життя державних службовців. 

Формування якісно нового складу державних службовців, що 

передбачає скорочення їх кількості та оновлення із урахуванням знань, умінь, 

навичок, а також особистісних якостей державних службовців є напрямом 

оптимізації, який не втрачає своєї актуальності, незважаючи на свою 

реалізацію протягом останніх років. У Стратегії сталого розвитку «Україна – 

2020», затвердженій Указом Президента України № 5/2015 від 12.01.2015 

року [274], розвиток електронного урядування визначено одним з 

першочергових пріоритетів реформування системи державного управління. 

Відповідно, скорочення кількості державних службовців є логічним 

продовженням політики втілення новітніх технологій у процедурах надання 

громадянам публічних послуг. За таких умов важливо, щоб новий апарат 

державної служби України становили максимально компетентні 

співробітники із високим рівнем знань, умінь, навичок та особистісних 

якостей. 

Один із можливих шляхів реалізації даного напряму вже був 

запропонований нами у даній роботі, і він пов’язаний із допуском до 

конкурсу лише тих кандидатів, які пройшли освітню підготовку за 

спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 

«Публічне управління та адміністрування». У такому разі кожен із 

кандидатів на момент проходження конкурсу буде гарантовано володіти 
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високим рівнем знань, умінь та навичок, а його рівню компетенції можливо 

дати об’єктивну оцінку. Тому нами запропоновано внести зміни до частини 1 

статті 19 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII 

[59]: «1. Право на державну службу мають повнолітні громадяни України, які 

вільно володіють державною мовою та яким присвоєно ступінь вищої освіти 

за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 

«Публічне управління та адміністрування» не нижче: 1) магістра – для посад 

категорій «А» і «Б»; 2) бакалавра, молодшого бакалавра – для посад категорії 

«В»…». 

Інший можливий шлях – зміна вимог до осіб, які претендують на вступ 

на державну службу. Зокрема до статей 19 та 20 Закону України «Про 

державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [59] можна внести зміни, які 

передбачатимуть більш конкретизовані вимоги до кандидата: наприклад, 

щодо спеціалізації освіти (юридичної чи економічної), досвіду роботи, 

володіння додатковими якостями та характеристиками. 

Зміна методів проведення відбору працівників фактично відбулась із 

прийняттям Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-

VIII [59], втім можна виділити інші стратегічні напрямки, за якими 

можливий якісний розвиток чинних процедур. 

На науковому рівні окремі дослідники пропонують акцентувати увагу 

на залученні до державної служби молодих креативних кадрів. У такому разі 

доцільним є внесення змін до статті 19 Закону України «Про державну 

службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [59] із встановленням граничного віку 

прийняття на посаду державної служби. Такий захід є сумнівним, однак на 

практиці може дійсно посприяти формуванню якісно нового складу 

державних службовців. Орієнтовний граничний вік можна встановити у 

розмірі 30 років. У такому разі, з одного боку, до державної служби будуть 

залучатись виключно молоді кадри, з іншого – такий вік не обмежує 

можливість кандидатів претендувати на зайняття посади категорії «А», для 

якої на сьогодні необхідний загальний стаж роботи не менше семи років. Для 
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реалізації даного напряму доцільно внести наступні зміни до частини 1 статті 

19 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [59]: 

«Стаття 19. Право на державну службу. 1. Право на державну службу мають 

повнолітні громадяни України у віці до тридцяти років, які вільно володіють 

державною мовою та яким присвоєно ступінь вищої освіти не нижче: …». 

Вимога креативності може бути втілена шляхом внесення змін до 

Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби [60], а 

саме розділу «Проведення оцінювання кандидатів». Так, чинним Порядком 

передбачено, зокрема, розв’язання ситуаційних завдань. Вважаємо за 

доцільне надати даному іспиту характеру перевірки креативності кандидата. 

У такому разі пропонуємо внести зміни до пункту 41 Порядку проведення 

конкурсу на зайняття посад державної служби [60] і, по-перше, поширити 

його дію на кандидатів на зайняття посад категорії «В» та, по-друге, вказати 

на креативний характер даного іспиту: «41. Розв’язання ситуаційних завдань 

проводиться з метою з’ясування спроможності кандидатів використовувати 

свої знання та досвід під час виконання посадових обов’язків шляхом оцінки 

відповідності компетентностей, креативності та професійних знань 

кандидата встановленим вимогам, зокрема на знання спеціального 

законодавства, що пов’язані із завданнями та змістом роботи державного 

службовця відповідно до посадової інструкції». 

Також погодимось із необхідністю при відборі кандидатів приділяти 

увагу з’ясуванню морально-етичних і психологічних якостей. Перевірку 

морально-етичних якостей можна здійснити шляхом залучення до 

конкурсної комісії компетентної особи, чия освіта та професія дозволяє 

здійснити відповідну оцінку. У такому разі статтю 27 Закону України «Про 

державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [59] варто доповнити частиною 

наступного змісту: «До роботи конкурсної комісії залучається психолог із 

метою перевірки психологічних, моральних якостей та інтелектуальних 

здібностей претендентів на посаду державного службовця». Також важливо 
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привести Порядок проведення конкурсу на зайняття посад державної служби 

[60] у відповідність до такої зміни. 

Підвищення престижності державної служби передбачає підвищення 

оплати праці та, відповідно, збільшення рівня соціальної мотивації на 

працевлаштування висококваліфікованих працівників на вакантні посади 

державної служби. На законодавчому рівні дана проблема на сьогодні є 

вирішеною, адже в новому Законі України «Про державну службу» від 

10.12.2015 № 889-VIII [59] регламентовано прозорий механізм нарахування 

заробітної плати державним службовцям. Тому подальший розвиток даного 

напряму пов’язується із збільшенням розміру посадового окладу державних 

службовців, надбавки за вислугу років, надбавки за ранг державного 

службовця, виплат за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням 

обов’язків тимчасово відсутнього державного службовця, виплат за 

додаткове навантаження, премій. 

Серед напрямків оптимізації правового регулювання кадрового 

забезпечення державної служби України на етапі підвищення рівня 

професійної компетентності державних службовців в першу чергу виділимо 

розширення персональної відповідальності державних службовців. 

Основними проблемами на сьогодні є те, що в чинному Законі України «Про 

державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [59] передбачено лише два види 

відповідальності державних службовців – дисциплінарна та матеріальна. У 

Кримінальному кодексі України [303] та Кодексі України про 

адміністративні правопорушення [304], по-перше, законодавець не оперує 

терміном «державний службовець», а, по-друге, в структурі даних 

нормативно-правових актів відсутні розділи, присвячені безпосередньо 

правопорушенням та злочинам державних службовців, а відповідні норми 

можуть міститись у різних розділах кодексів. Так, кримінальна 

відповідальність може настати за вчинення державними службовцями 

зловживання владою або службовим становищем (стаття 364) чи 

зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи 
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приватного права незалежно від організаційно-правової форми (стаття 364-

1), а адміністративна – за перекручення або приховування даних державного 

земельного кадастру (стаття 53-2) або ж, наприклад, за порушення обмежень 

щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (стаття 172-4). 

Вирішення даної проблеми вбачаємо у наступному: окремо 

передбачити у змісті Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 

№ 889-VIII [59] розділ «Відповідальність державних службовців», який, 

окрім матеріальної та дисциплінарної відповідальності, також 

врегульовуватиме  кримінальну й адміністративну. При цьому зміст останніх 

двох підрозділів варто узгодити із Кримінальним кодексом України [303] та 

Кодексом України про адміністративні правопорушення [304]. 

Напрями оптимізації підготовки, перепідготовки та професійного 

розвитку державних службовців, у тому числі керівних кадрів, здатних 

забезпечити ефективність державної політики у сфері державного управління 

та контролю за доброчесною реалізацією державними службовцями власної 

компетенції, наразі реалізовані у змісті Закону України «Про державну 

службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [59], але потребують реалізації на 

практиці. Тому вирішення даних напрямків вбачаємо передусім у практичній 

площині. 

Таким чином, дослідження оптимізації правового регулювання 

кадрового забезпечення державної служби України за національним 

законодавством засвідчило, що на сьогодні даний процес фактично не є 

актуальним. Прийняття нового Закону України «Про державну службу» 

вирішило переважну більшість проблем, на які вказувалось вітчизняними 

науковцями в попередні роки. Окрім того, аналіз різноманітних стратегій та 

програм засвідчив втілення у даному нормативно-правовому акті фактично 

усіх завдань та цілей, встановлених щодо досліджуваної сфери на найближчі 

роки. 

Водночас неправильним є висновок щодо досконалості чинного 

правового регулювання. Проблеми все ще існують, проте вони перебувають у 
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більшій мірі в практичній площині. Відповідно, чинні норми Закону України 

«Про державну службу» у цілому врегульовують досліджуваний інститут на 

досить високому рівні. Тому на сьогодні оптимізація кадрового забезпечення 

державної служби України у першу чергу пов’язується із втіленням у життя 

встановлених законодавчих приписів, і в незначній мірі – із усуненням 

окремих прогалин. 

 

 

5.2 Світовий та європейський досвід правового регулювання кадрового 

забезпечення державної служби та шляхи його застосування в Україні 

Сучасні українські суспільно-політичні процеси впливають на сутність 

функцій держави, а також на вимоги до якості та ефективності їх виконання. 

Саме тому кожен новий етап у розвитку Української держави потребує та 

вимагає нових людей, на яких буде покладено виконання цих завдань. Це є 

черговим підтвердженням важливості кадрового забезпечення державної 

служби України, яке фактично є фундаментом усієї системи державного 

управління. При цьому потреба у вдосконаленні кадрового забезпечення 

існує фактично завжди, що можна пов’язати із постійним розвитком 

інституту державної служби і, відповідно, зміною підходів до розуміння 

сутності функцій державного службовця. Це актуалізує необхідність 

звернення до зарубіжного та європейського досвіду правового регулювання, 

оскільки у більш розвинених державах ієрархічна структура державного 

управління, яка складалася протягом століть, вже змінилась гнучкими, 

ринково орієнтованими формами. У свою чергу, Україна лише розпочинає 

такі зміни, за яких відбувається трансформація ролі владних структур у 

суспільстві і характеру взаємозв’язку з громадянами. У такому механізмі 

роль державного службовця кардинально змінюється, що обумовлює нові 

вимоги до кадрового забезпечення державної служби України. 

Переважна більшість країн світу втілили модернізацію та 

реформування державної служби ще у минулому столітті, що дозволило їм 
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побудувати професійну і якісну державну службу, яка є зразком для менш 

розвинених держав, у тому числі й України. Саме в істотних змінах шляхів та 

форм кадрового забезпечення державної служби України, на нашу думку, 

полягає підвищення ефективності та якості виконання функцій держави. Вже 

на сьогодні на прикладі більш розвинених держав відбулось підвищення 

якості публічних управлінських послуг та скорочення кількості державних 

службовців, обумовлене останніми реформами державної служби, 

спрямованими, у тому числі, й на знаходження нових шляхів та форм 

вдосконалення кадрового забезпечення державного управління. У контексті 

здійснення у нашій державі подальшого реформування державної служби 

важливим є визначення стратегічних напрямів вдосконалення її кадрового 

забезпечення, для чого доцільно проаналізувати позитивний зарубіжний 

досвід. Очевидним видається тісний зв’язок між кадровим забезпеченням та 

державною службою, що обумовлює залежність останньої від даного виду 

ресурсного забезпечення, а це, в свою чергу, має вплив на виконання завдань 

та функцій держави. 

Недавня реформа державної служби та прийняття нового Закону 

України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [59] частково 

вирішили проблеми вдосконалення кадрового забезпечення державної 

служби України. Але подальший розвиток даного інституту та його вихід на 

європейський рівень правового регулювання є неможливим без вивчення та 

врахування досвіду кадрового забезпечення державної служби зарубіжних 

держав. Отже, одним із основних завдань вітчизняних науковців є аналіз 

досвіду державної служби інших країн та визначення позитивних напрямків 

його використання у вітчизняній системі. Актуальність даної теми полягає у 

тому, що протягом незалежності нашої держави інститут кадрового 

забезпечення державної служби України зазнав неодноразового 

реформування. Втім, як свідчить дана робота, усі проблеми не були 

вирішеними. Більше того, зміна підходів до розуміння сутності ефективного 

функціонування органів державної влади та місцевого самоврядування 
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обумовлює виникнення нових проблем. Враховуючи, що подальший 

розвиток державної служби України пов’язується із європейською 

інтеграцією нашої держави, дослідження зарубіжних моделей кадрового 

забезпечення державної служби є важливим. 

Зарубіжний та європейський досвід правового регулювання державної 

служби постійно вивчають вітчизняні науковці. Серед дослідників 

нормативно-правових основ функціонування державної служби в інших 

державах виділимо таких, як В.Д. Бакуменко, Н.О. Богданова, Н.Ю. Голобор, 

Н.Т. Гончарук, М.М. Іжа, Ю.Ю. Кізілов, А.В. Кірмач, Ю.В. Ковбасюк, 

Л.М. Корнута, Л.В. Курносенко, О.Ф. Мельников, А.М. Михненко, 

Д.В. Неліпа, О.Ю. Оболенський, Л.Л. Прокопенко, С.М. Серьогін, 

Н.М. Скороход, Т.А. Соколова, Г.Д. Стратієнко, О.Г. Стрельченко, 

І.А. Шабатіна. Проте у вітчизняній науці переважно звертається увага на 

зарубіжний досвід функціонування державної служби у цілому, а її кадрове 

забезпечення досліджене значно менше. 

 У правовій доктрині нашої держави звертається увага на існування 

різноманітних моделей організації державної служби. Однією із 

найпоширеніших є континентальна та англосаксонська модель [118, с. 413-

414; 379; 380]. Як зазначають автори підручника «Державна служба», 

континентальна модель характерна для європейських та деяких інших 

держав (Франція, Федеративна Республіка Німеччина, Іспанія, Люксембург, 

Болгарія, Румунія, Словаччина, Японія тощо). Дана модель характеризується 

наступними особливостями: 1) державні службовці вступають на 

держслужбу на весь період своєї професійної кар’єри, під час якої вони 

поступово просуваються по службі за визначеною ієрархією, яка забезпечує 

певний автоматизм їх просування службовими сходами; 2) кар’єрне 

просування державного службовця в такій системі відбувається за 

результатами внутрішніх конкурсів, що обумовлює просування по службі 

найбільш здібних і гідних; 3) система державної служби гарантує роботу 

впродовж життя, забезпечення кар’єрного зростання тощо і орієнтована на 
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безпеку, рівність та захист; 4) державний службовець розглядається як 

своєрідний лідер суспільства, що має прояв у підвищеному соціальному 

статусі і деяких привілеях; 5) використовується багатофункціональний підхід 

при відборі кандидатів, який полягає в тому, що державний службовець 

повинен мати певні здібності, щоб обіймати різні посади упродовж кар’єри; 

6) під час конкурсу оцінюються не знання в якійсь конкретній сфері, а 

загальна освіченість, ерудованість, чіткість висловлювання думки, 

професійна спеціалізація, здібності до аналізу й узагальнення, висока 

культура [82, с. 413]. Якщо брати до уваги ці ознаки, то можна зробити 

висновок, що для України на сьогодні є характерною саме континентальна 

модель (державні службовці призначаються безстроково, кар’єрне 

просування державного службовця здійснюється за результатами внутрішніх 

конкурсів, система державної служби гарантує роботу впродовж життя, адже 

державний службовець в Україні призначається безстроково, державні 

службовці мають особливі привілеї, здібний державний службовець може 

обіймати різні посади упродовж кар’єри, під час конкурсу оцінюються різні 

аспекти особистості кандидата, хоча й недостатньо досконало).  

Англосаксонська модель характерна для Швеції, Нідерландів, Італії, 

Фінляндії, Великої Британії, Естонії тощо, а її особливості полягають у 

наступному: 1) система державної служби є контрактною, за якої працівники 

за контрактом наймаються на конкретні посади відповідно до освітнього 

рівня й професійних навичок; 2) відсутні гарантії щодо просування по 

службі, оскільки проходження державної служби визначається каталогом 

державних посад, у якому сформульовані умови для зайняття кожної з них; 

3) ліквідація посади означає припинення трудових відносин із службовцем; 

4) в основу проходження державної служби покладені: орієнтація на ринок 

праці, конкретність посади, продуктивність праці, рівність у пенсійному 

забезпеченні; 5) працівники приймаються на посади, які потребують 

конкретних фахових знань, тобто це вузько спеціалізований підхід; 

6) працівник може вступити на будь-який рівень державної служби 
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відповідно до кваліфікації; 7) передумовою просування по службі є бажання 

самого працівника досягнути мети, а звільнення можливе за погані чи 

неадекватні показники роботи [82, с. 414; 59]. Порівнюючи континентальну 

та англосаксонську моделі, а також чинний механізм державної служби 

України, визначений у Законі України «Про державну службу» від 10.12.2015 

№ 889-VIII [59], зробимо наступні висновки: 

1) в Україні на сьогодні переважають елементи континентальної 

моделі; 

2) разом із тим спостерігається частковий вплив англосаксонської 

моделі (відсутні гарантії щодо просування по службі, припинення трудових 

відносин із службовцем внаслідок ліквідації посади тощо). 

Тому у даному контексті варто погодитись з Ю.Ю. Кізіловим, який 

звертає увагу на те, що наразі не існує моделі національної державної 

служби, яку можна було б розглядати як класичну кар’єрну чи класичну 

посадову модель, оскільки внаслідок модернізації більшість країн 

Європейського Союзу мають змішану модель державної служби [378, с. 141]. 

Із цього можна зробити висновок, що чинна вітчизняна модель державної 

служби дійсно може одночасно мати аспекти континентальної та 

англосаксонської моделі. Д.В. Неліпа стверджує, що в Україні наразі 

встановлено централізовану, відносно закриту, континентальну модель 

державної служби [381, с. 59]. Централізована модель передбачає існування 

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері державної служби. В нашій державі 

таким органом є Національне агентство України з питань державної служби. 

Закрита система державної служби практикується в країнах з глибокою 

традицією розбудови держави (Федеративна Республіка Німеччина, Франція, 

Японія, Китай). Основними рисами добору кадрів є елітарність, високий 

соціальний статус та жорстка ієрархічна система, що зменшує мобільність 

кадрів і можливість вертикального зростання, вимагає постійного 

підвищення рівня підготовки для збереження посади та ефективного 
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виконання своїх функцій у зв’язку з необхідністю постійного контролю 

кадрового зростання. Оплата праці встановлюється залежно від посади та 

стажу державної служби, а професійний розвиток є плавним та певною 

мірою автоматичним, причому у такій системі негласно існують переваги для 

«своїх». Одним з основних критеріїв цінності державного службовця за 

закритої системи є вислуга років [382, с. 88; 383, с. 2-3]. Погодимось із 

Д.В. Неліпою щодо «відносної закритості» вітчизняної системи, оскільки для 

неї дійсно характерні перераховані особливості, проте у значно менш 

жорсткому вираженні. Доступ до державної служби мають лише ті особи, які 

відповідають законодавчо встановленим критеріям (вік, громадянство, 

володіння мовою, ступінь освіти, дієздатність тощо). 

Іншими словами, вітчизняна система державної служби у більшості 

аспектів є близькою до одразу декількох моделей. Наявність елементів 

протилежних моделей унеможливлює її віднесення до якоїсь однієї, а отже, 

логічним видається висновок про те, що фактично будь-який світовий та 

європейський досвід можливо втілити в Україні. У науковій літературі у 

контексті кадрового забезпечення державної служби в першу чергу  

звертається увага на те, що такі країни, як Велика Британія, Федеративна 

Республіка Німеччина, Французька Республіка, Сполучені Штати Америки, 

Канада, Японія, Китай тощо, мають значний досвід вдосконалення 

організації як державної служби, так і її кадрового забезпечення та, 

незважаючи на відмінності в моделях і видах держслужби, приділяють 

значну увагу процесу постійного навчання кадрів [384, с. 18-20; 58, с. 256].  

Тому аналіз досвіду даних держав є першочерговим у контексті нашого 

дослідження. Оскільки загальновідомим є курс України на євроінтеграцію, 

розпочнемо із аналізу досвіду європейських держав. 

Одним із найвдаліших зразків організації державної служби є 

французька модель, яка вважається найбільш стабільною та організованою, 

своєрідним еталоном організації й реалізації державно-службових відносин 

та проходження державної служби. Це можна пояснити тим, що у 
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Французькій Республіці державна служба зародилась ще у період 

французької революції при Наполеоні I. Тоді ж було створено конкурсну 

систему відбору урядовців, спеціальні навчальні заклади для підготовки 

адміністративної еліти, були сформовані норми професійної моралі 

держслужбовців, посилилась службова ієрархія, кастовість, соціальна 

селекція держслужбовців та відбувся відрив професійних урядовців від 

народу [149, с. 227-228]. Тобто інститут державної служби сформувався як 

особливий. При цьому державний службовець отримав статус посадової 

особи, яка водночас уособлює державу, служить їй та належить до 

особливого прошарку населення.  

Французька державна служба належить до категорії кар’єрних систем, є 

закритою, втім не ізольованою від суспільства. Державними службовцями є: 

1) службовці цивільних і військових державних органів; 2) службовці органів 

самоврядування регіонів, областей, населених пунктів; 3) службовці установ 

органів самоврядування; 4) службовці державних установ охорони здоров’я, 

судів; 5) службовці виборних органів (наприклад, парламенту) [385, с. 13; 

386; 387]. У зв’язку із цим у Франції виділяється загальний правовий статус 

державних службовців та спеціальний, який стосується військовослужбовців, 

суддів, службовців представницьких органів і працівників охорони здоров’я.  

Кар’єра державного службовця має серйозне ідеологічне обґрунтування 

й засновується на розумінні державної служби як особливої та відмінної від 

усіх інших професій. Усе професійне життя державного службовця 

проходить у рамках певного органу, де він робить свою кар’єру. У 

французькій державній службі значення має не конкретно обіймана посада, а 

звання й ранг державного службовця, які дозволяють йому займати визначені 

посади. Однак звання й ранг – усього лише можливість, а не суб’єктивне 

право державного службовця працювати на визначеній посаді. І, хоча зв’язок 

між ними очевидний, але він не має автоматичного характеру. Державна 

служба вимагає специфічних людських якостей й повної віддачі в служінні 

державі [385, с. 11]. Іншими словами, державна служба є гарантією того, що 
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належне виконання ним службових обов’язків забезпечить кар’єрний ріст та 

збільшення матеріального забезпечення.   

До державної служби залучаються найбільш кваліфіковані кадри, 

оскільки дана професія має високий престиж у суспільстві. Саме тому одним 

із найважливіших елементів кадрового забезпечення державної служби 

Франції є система освітньо-фахової підготовки, яка історично була однією з 

пріоритетних. У Франції існує розуміння того, що якість підготовки 

майбутніх державних службовців має безпосередній вплив на якість 

державних послуг, що надаються населенню. Тому, у цій країні створена та 

функціонує розгалужена система закладів для підготовки державних 

службовців [388, с. 317; 389, с. 101]. Це значить, що початковим моментом 

кадрового забезпечення державної служби Франції є навчання та підготовка 

до складання кваліфікаційного іспиту для вступу на державну службу. У 

науковій літературі зазначено, що станом на початок попереднього 

десятиліття у досліджуваній державі функціонувало близько 70 

адміністративних шкіл, які готують кадри для державної служби. 

Найголовнішими серед них є: Національна школа адміністрації в Парижі 

(ENA), п’ять Регіональних інститутів адміністрації (IRA), що знаходяться в 

Ліллі, Ліоні, Меці, Нанті і Бастії, а також спеціалізовані адміністративні 

школи, створені для підготовки державних службовців адміністративних 

корпусів, робота в яких вимагає особливої кваліфікації (наприклад, судових 

спеціалістів готує Національна школа магістратури, керівників медичних 

закладів – Національна школа охорони здоров’я тощо) [388, с. 317; 390, с. 

205; 389, с. 101; 383, с. 5-6]. В Україні такий механізм функціонує як один із 

можливих варіантів потрапляння на державну службу, в той час як у Франції   

– як вимога до кандидата. Вважаємо, що такий досвід є дуже актуальним для 

реалізації у вітчизняних умовах та вдосконалення кадрового забезпечення 

державної служби України. 

Проте одного проходження підготовки та навчання для потрапляння на 

посаду державної служби недостатньо. Необхідно пройти конкурсний 
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(зовнішній, внутрішній) або ж професійний відбір. Конкурс не має якихось 

суттєвих відмінностей, навіть у порівнянні із вітчизняною моделлю. Проте 

специфіка кадрового забезпечення державної служби Франції проявляється у 

тому, що особи, які пройшли конкурс, зобов’язані працювати впродовж року 

на умовах стажування [391, с. 24]. Це є ще однією гарантією того, що на 

державну службу дійсно приймають кандидатів, готових до виконання 

покладених на них обов’язків.  

Призначуваний на державну службу чиновник потрапляє у визначену 

категорію й у визначений корпус і проводить у таких рамках усе своє 

професійне життя, просуваючись нагору за внутрішньою ієрархією [385, 

с. 12]. Проходження державної служби у Франції включає прийняття, 

призначення на посаду, професійну кар’єру, оцінювання ефективності роботи 

службовця протягом професійної діяльності. Особливість проходження 

державної служби у Французькій Республіці полягає у тому, що кар’єрне 

просування державних службовців може відбуватися наступними шляхами: 

1) автоматичним просуванням, яке базується на термінах служби; 2) шляхом 

переміщення державних службовців між різними корпусами та органами 

державної служби, яке супроводжується кар’єрним підвищенням; 3) оцінкою 

після проходження професійного навчання; 4) переведенням за внутрішнім 

конкурсом (кадровий резерв); 5) призначенням на посаду за запитом або 

наказом згори в інтересах служби [392, с. 372]. Даний механізм також 

суттєво відрізняється від вітчизняного, адже в Україні кар’єрне просування 

державних службовців можливе виключно шляхом проходження конкурсу на 

зайняття вакантної посади на загальних умовах. У свою чергу, у Франції для 

працівника встановлено гарантію того, що добросовісне виконання 

службових обов’язків дозволить реалізувати кар’єрний ріст і, відповідно, 

збільшити матеріальне забезпечення. Державний службовець після вступу на 

державну службу не йде з неї до пенсії, поступово просуваючись по щаблях 

службової драбини. Такі перспективи є головним мотивуючим стимулом 

службовців до високопродуктивної праці.  
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В основі ієрархії посад чиновників лежать чотири категорії, які 

включають кілька рангів, що є основним ланцюгом кар’єрної класифікації у 

Франції. Ранги дають право на зайняття низки відповідних посад і є 

важливою гарантією стабільності чиновника. Вони, в свою чергу, 

поділяються на ступені [392, с. 371]. Система підвищення кваліфікації 

державних службовців Франції відображає цілісну філософію, сутність якої 

полягає в тому, що підвищення кваліфікації є для французького уряду одним 

із основних понять підходу «оновлення державної служби» [389, с. 101]. 

Кожне міністерство Франції відповідає за заходи стосовно підвищення 

кваліфікації службовців, які в ньому працюють. Однак воно повинно 

дотримуватися основних напрямів, визначених обмежувальною угодою. Тут 

можна виділити дві функції, які виконує підвищення кваліфікації [393, с. 465-

466]:  а) пристосування службовців до нових вимог та умов роботи; б) 

підвищення індивідуального рівня розвитку кожного службовця [389, с. 101]. 

Перехід з одного службового рангу в іншій відбувається з урахуванням 

трудового стажу і, у меншій мірі, особистих заслуг і здібностей працівника 

[385, с. 11]. Атестація, характеристика державного службовця завжди 

готується начальником підрозділу державної служби, але з її змістом він 

зобов’язаний познайомити адміністративний паритетний комітет, який, на 

прохання держслужбовця, може вимагати перегляду характеристики. Таке 

просування нагору службовими сходами, у першу чергу, означає підвищення 

заробітної плати. Однак на певних ступенях підвищення само по собі не має 

автоматичного характеру. Просування сходинками нижніх рангів, у першу 

чергу, залежить від професійних здібностей та освіти. Більш того, негласно 

фігурує вимога професійної підготовки і підвищення кваліфікації. Якщо не 

брати до уваги повноважень уряду стосовно підвищення по службі, то 

загальна система підвищення виглядає таким чином: 1) адміністративний 

паритетний комітет пропонує щорічну таблицю підвищення по службі, де 

заносяться працівники на основі професійної атестації; 2) для остаточного 

залучення до зазначеної таблиці працівник зобов’язаний здати іспит; 3) у разі 



 

 

321

успішного іспиту, він одержує право участі в конкурсі на конкретне 

просування по службі [385, с. 11]. Якщо працівник не згодний на 

підвищення, його ім’я вилучається з таблиці. Із двох претендентів на 

підвищення з рівними шансами перевага повинна надаватися працівникові, 

що живе віддалено від родини із службових обставин, інвалідам тощо. У разі, 

коли конкретна вакансія не терпить зволікання з призначенням, можна 

провести підвищення по службі й призначення безпосередньо, але потім 

обов’язково одержати схвалення паритетного адміністративного комітету 

[385, с. 11-12]. Іншими словами, у процесі дослідження ми отримали 

підтвердження того, що французька система державної служби дійсно 

будується на принципі кар’єри.  

На підставі вищезазначеного можемо стверджувати, що основними 

рисами французької моделі кадрового забезпечення державної служби є:  

1) престижність державної служби, що дозволяє залучати 

висококваліфікований кадровий склад;  

2) стабільність державної служби, яка дає можливість здійснювати 

кадрове забезпечення вакантних посад за рахунок власного резерву; 

3) приділення особливої уваги навчанню кандидатів, внаслідок чого 

вони отримують високий рівень кваліфікації ще до потрапляння на державну 

службу; 

4) прискіплива увага до відбору кандидатів, внаслідок чого вони 

зобов’язані пройти випробування протягом року після потрапляння на 

державну службу; 

5) гарантії просування державною службою відповідно до вислуги 

років та зростання рівня професійної компетентності. 

Вважаємо за доцільне для України запозичити позитивний досвід 

правового регулювання кадрового забезпечення державної служби Франції у 

двох напрямах: професійного навчання та кар’єрного зростання. 

Щодо першого напряму, у даній роботі нами раніше вказувалось на те, 

що  в частині 1 статті 19 Закону України «Про державну службу» від 
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10.12.2015 № 889-VIII [59] встановлено наступні вимоги професійно-

кваліфікаційних характеристик до кандидата на посаду державної служби: 

ступінь вищої освіти не нижче магістра – для посад категорій «А» і «Б»; 

бакалавра, молодшого бакалавра – для посад категорії «В». При цьому 

вимоги щодо спеціалізації вищої освіти не зазначаються. Нами було 

запропоновано внести зміни до частини 1 статті 19 Закону України «Про 

державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [59] наступного змісту: «1. 

Право на державну службу мають повнолітні громадяни України, які вільно 

володіють державною мовою та яким присвоєно ступінь вищої освіти за 

спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 

«Публічне управління та адміністрування» не нижче: 1) магістра – для посад 

категорій «А» і «Б»; 2) бакалавра, молодшого бакалавра – для посад категорії 

«В»…». Для реалізації французького досвіду такий підхід є допустимим. 

Окрім цього, важливо створити в Україні розгалужену систему навчальних 

закладів, які б проводили таку підготовку спеціалістів.   

Також вважаємо за доцільне на основі французького досвіду 

встановити більш досконалу систему кар’єрного зростання. Несправедливим 

є те, що особи, які володіють навичками та досвідом державної служби, 

зобов’язані просуватись по службі шляхом зайняття вищої посади за 

результатами конкурсу на загальних умовах. Це можливо, з нашої точки 

зору, за умови передбачення у статті 39 Закону України «Про державну 

службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [59] взаємозалежності між рангами та 

посадами державної служби. У такому разі державний службовець, якому 

присвоєно черговий ранг, зможе автоматично претендувати на просування по 

службі. Для цього пропонуємо доповнити статтю 39 Закону ще одним 

пунктом такого змісту: «Черговий ранг у межах відповідної категорії посад є 

підставою для просування державного службовця по службі із урахуванням 

професійної компетентності» та внести зміни до частини 1 статті 40, 

виклавши її у такій редакції: «Просування державного службовця по службі 

здійснюється з урахуванням професійної компетентності шляхом зайняття 
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вищої посади за результатами конкурсу відповідно до цього Закону або 

внаслідок присвоєння чергового рангу». У разі прийняття таких змін, варто 

узгодити дані норми із Порядком проведення конкурсу на зайняття посад 

державної служби [60]. 

Наступною державою, аналіз досвіду якої є важливим для нашого 

дослідження та на успішність системи державної служби котрої вказує низка 

вітчизняних науковців, є Федеративна Республіка Німеччина. Як і у випадку 

з Французькою Республікою, розвиток німецької моделі розпочався 

фактично із середини XVIII століття. Професійна державна служба в 

Німеччині (Пруссії) з’явилася однією з перших у Європі. Саме тому серед 

європейських держав з федеральним типом державно-адміністративного 

управління найбільш впливовою є державна служба Федеративної 

Республіки Німеччини, яка в даній державі вважається «публічною». 

Інститут державної служби у сучасному вигляді сформувався вже після 

Другої світової війни із утворенням федеральної держави і децентралізованої 

системи державної служби [394, с. 49]. Державна служба даної держави, як і 

Франції, характеризується високою престижністю та пошаною серед 

населення, а її основні зміни останніх десятиліть пов’язані із переорієнтацією 

на клієнтні відносини із громадянами.  

В.М. Сороко характеризує німецьку модель державної служби 

наступним чином: 1) висока роль політичних призначень у системі державної 

служби, особливо у процесі вироблення стратегічних управлінських рішень; 

2) чітка організація системи державної служби з нормативно встановленою 

компетенцією кожного рівня управління і визначеними принципами 

посадової субординації; 3) здійснення всієї внутрішньої організаційної 

діяльності на основі формальних нормативно закріплених процедур; 

4) складна багатоступенева система відбору кадрів для державної служби з 

випускників вищих навчальних закладів, що мають найкращу успішність; 

5) високий соціальний статус державного службовця, значення репутації, 

існування інституту почесного чиновника; 6) система гарантій правової та 
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соціальної захищеності службовця, принцип «довічного призначення»; 

7) залежність кар’єрного зростання, заробітної плати й пільг від посади і 

стажу служби; 8) переважання на державній службі фахівців з юридичною 

освітою [395, с. 76-77; 396, с. 61]. У контексті адаптації німецького досвіду 

кадрового забезпечення до вітчизняних умов звернемо увагу на наступні 

напрямки: відбір кадрів для державної служби з випускників вищих 

навчальних закладів з найкращою успішністю, переважання на державній 

службі фахівців з юридичною освітою. На існування «освітніх» проблем у 

правовому  регулюванні кадрового забезпечення державної служби України 

ми вже вказували у даній роботі. Використання досвіду Федеративної 

Республіки Німеччини може посприяти їх вирішенню. 

Специфіка німецької державної служби полягає в тому, що поняття 

державного службовця є неоднозначним і фактично охоплює три категорії 

осіб: чиновників, службовців і працівників. Чиновники (високий і найвищий 

рівень посад) призначаються довічно, а із службовцями і працівниками 

укладають трудову угоду, яка може бути розірвана [391, с. 24]. Німецька 

система державної служби та доступу до неї є кар’єрною, проте значною 

мірою відрізняється від французької, особливо в аспекті підготовки 

державних службовців та організації відбору, який фахівці називають 

«поетапним відбором», оскільки він складається з двох державних іспитів, до 

яких допускаються особи, що пройшли теоретичну підготовку та стажування 

у федеральних або земельних органах управління [397, c. 322]. Дана система 

є закритою та включає в себе як загальнодержавні структури (Федеральну 

Академію державного управління, Міністерство внутрішніх справ, 

Федеральну вищу школу державного муніципального управління та 

Академію Німецької спілки державних службовців), так і відповідні земельні 

вищі школи. У вищеперерахованих закладах функціонують факультети 

загальної адміністрації, міжнародних відносин, залізничної справи, пошти, 

соціального страхування, тобто там здійснюється підготовка фахівців для 

різних сфер державної служби. Програми з підготовки державних 
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службовців запроваджені у низці німецьких університетів та вищих шкіл,  

вони передбачають обов’язкове стажування тривалістю декілька місяців у 

державних та місцевих органах влади [394, с. 53; 383, с. 4-5]. Тобто основна 

відмінність німецької та французької моделей теоретичної підготовки 

державних службовців полягає у тому, що підготовку таких осіб здійснюють 

не лише спеціалізовані навчальні заклади, а й інші структури, у яких 

передбачено підготовку за відповідним напрямом. Також зробимо висновок 

про те, що у Федеративній Республіці Німеччині основними вимогами до 

державних службовців є освіта та спеціальна підготовка. 

Вимоги до кандидатів на посаду державної служби відрізняються в 

залежності від групи посад. Посади на державній службі Німеччини 

об’єднані в групу від нижчої до вищої, вони вимагають однакового 

освітнього рівня для прийняття на них, але відповідальність і складність 

функцій на кожній з цих посад зростають і викликають потребу у все 

більшому досвіді і професійних навичках [398, c. 140]. Передбачено чотири 

рівні публічної служби, від яких і залежить кар’єра державного службовця: 

простий, середній, підвищений та високий. Для посади простого рівня 

достатньо мати свідоцтво про закінчення курсу головної школи; для посади 

середнього рівня необхідне закінчення реальної школи та відповідної 

професійної підготовки; посади підвищеного рівня вимагають від кандидата 

закінчення інституту або атестата про закінчення повного курсу середньої 

школи, який дає право вступу до вищих навчальних закладів. Державна 

служба високого рівня вимагає щонайменше закінченого 3-річного курсу 

навчання у вищій школі й складання відповідного іспиту [399, с. 6]. Схожа 

система функціонує на сьогодні і в Україні, причому не виключено, що у 

процесі підготовки Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 

№ 889-VIII [59] вітчизняний законодавець керувався німецьким досвідом. 

Звернемо увагу на те, що для кар’єри в публічній службі Федеративної 

Республіки Німеччина необхідно мати освіту в галузі права або економіки, 

фінансів чи суспільних наук [400, с. 48]. Як зазначає Н.О. Богданова, на 
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думку німців, особи з юридичною освітою мають усі необхідні навички для 

успішної діяльності як у структурах громадянського суспільства, так і в 

державних структурах, найчастіше в якості законодавців. При цьому 

кандидат на посаду вищої категорії, який не має юридичної освіти, протягом 

двох років проходить підготовку в спеціалізованих навчальних закладах. 

Професія юриста надає найкращі можливості для вступу на державну 

службу. Незважаючи на приплив до системи державного управління 

спеціалістів різного профілю, юристи і сьогодні продовжують утримувати 

провідні позиції. Більше того, найбільший відсоток програм у системі 

підготовки управлінських кадрів Німеччини становлять юридичні 

дисципліни, а серед сфер, з яких рекрутується персонал державної служби, 

на першому місці знаходиться юриспруденція, випереджаючи економіку та 

соціальні науки [389, с. 102; 394, с. 50]. Вважаємо такий досвід позитивним 

для реалізації в Україні, адже у вітчизняному Законі України «Про державну 

службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [59] відсутні вимоги до спеціалізації 

освіти кандидатів до вступу на державну службу.  

Проте головною особливістю кадрового забезпечення державної 

служби Німеччини можна вважати наявність триступеневої системи процесу 

проходження державної служби [399, с. 7; 400, с. 48]. На першому етапі 

кандидати проходять підготовчу службу, яка характеризується найменшою 

правовою захищеністю, а службовця можуть звільнити за вчинення 

дисциплінарного проступку. Службовець не обіймає жодної посади, а 

проходить теоретичну та практичну підготовку до виконання обов’язків на 

всіх посадах, характерних для того професійного напрямку, з якого він 

здобуває освіту. Підготовча служба для службовців простого рівня триває 

півроку, середнього рівня – 2-2,5 роки, підвищеного рівня – 3 роки, а вищого 

рівня – 2-2,5 роки. У разі успішного проходження підготовчої служби, 

службовець допускається до складання «кар’єрного» іспиту, за успішного 

результату якого його призначають на посаду, якщо є вільна одиниця у 

штатному розписі. Призначення на посаду означає його перехід на наступний 
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етап – випробувальну службу. Вона триває, як правило, від одного року у 

службовців простого рівня до трьох років у службовців високого рівня та 

характеризується посиленням правової захищеності службовця, яка 

проявляється в неможливості його звільнення без наявності передбачених 

законом обставин. Відповідно, проходження випробувальної служби є 

підставою для призначення особи на посаду державної служби пожиттєво. 

Даний момент у науковій літературі вважається головним аспектом трудової 

діяльності державних службовців у Німеччині, оскільки гарантує залучення 

максимально підготовлених осіб до державної служби. Тобто відбір 

відбувається не просто відповідно до придатності, здібностей і професійних 

досягнень, а виключно після підтвердження придатності службовців зайняти 

відповідну посаду.  

Набір на державну службу проводиться на конкретну посаду, а не до 

номенклатурної групи, професії чи будь-якої іншої групи, яка дає можливість 

бути призначеним на певну кількість посад. Робота в державному органі 

прирівнюється до праці за будь-якою іншою професією. Службовець не 

повинен реалізовувати свій професійний потенціал лише в рамках публічної 

служби, він може вільно переміщатися між приватним і державним 

секторами. Але це не означає, що він не має можливості зробити кар’єру в 

системі посадової служби [400, с. 49]. Іншими словами, у німецькому 

законодавстві закріплено право державних службовців на іншу оплачувану 

діяльність. У вітчизняних умовах адаптація даного права могла б вирішити 

проблему недостатнього рівня оплати праці державних службовців. Право 

роботи за сумісництвом дозволить залучити до державної служби більшу 

кількість кваліфікованих кадрів, адже це підвищить рівень матеріального 

забезпечення осіб. Звернемо увагу на те, що формальності, пов’язані з 

призначенням за внутрішнім набором, не дуже численні, оскільки 

службовець не має жодної переваги перед зовнішнім кандидатом і керівник 

служби, призначаючи певну особу на вакантну посаду, не зобов’язаний 

вивчати кандидатури державних службовців спочатку і може прийняти на 
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службу особу, яка не працює в адміністрації, якщо вважає її професійно 

більш придатною. При цьому загальний стаж роботи в державному і 

приватному секторах відіграє певну роль не тільки під час призначення 

службовця на вакантну посаду, але й у визначенні розміру посадового 

окладу, оскільки стаж роботи у приватному секторі зараховується до вислуги 

років і, відповідно, їхня заробітна плата може бути вищою за рахунок цього 

[400, с. 49]. Не рахуючи останньої особливості, схожим чином дане питання 

врегульовується і в Україні. Просування державного службовця по службі 

здійснюється з урахуванням професійної компетентності шляхом зайняття 

вищої посади за результатами конкурсу на загальних умовах. 

Підвищення рівня професійної компетентності державних службовців у 

Німеччині відбувається за наступними напрямами: підвищення кваліфікації 

для початківців; підвищення кваліфікації за спеціальністю та посадою; 

підвищення кваліфікації з метою переходу до служби вищого рангу; 

підвищення кваліфікації для керівників. Н.Ю. Голобор визначає як недолік 

юридичну орієнтацію системи навчання. Наприклад,  якщо кандидат на 

посаду вищої категорії не має юридичної освіти, то протягом двох років 

проходить перепідготовку в спеціальних навчальних закладах за напрямом 

«юрист» [383, с. 4-5]. Проте, з нашої точки зору, така спрямованість має 

суттєву перевагу, адже юридичні знання об’єктивно необхідні державним 

службовцям. Особливість підвищення рівня професійної компетентності 

державних службовців у Федеративній Республіці Німеччина полягає у 

розгалуженій системі навчальних закладів та установа, що мають різне 

спрямування. Підвищення кваліфікації здійснюють спеціальні заклади: 

Федеральна академія державного управління (виключно федеральне 

управління); міністерські заклади підвищення кваліфікації; спеціалізовані 

вищі школи державного управління (федеральні землі, комуни); навчальні 

структури (комуни); недержавні організації; Академія Німецької спілки 

державних службовців. На регіональному рівні підвищення кваліфікації 

забезпечується переважно інститутами підготовки. Усі землі мають школи 



 

 

329

державного управління й здійснюють навчання за різними напрямами [389, 

с. 102]. Тобто підвищення рівня професійної компетентності державних 

службовців у Німеччині забезпечується, передусім, неперервністю навчання. 

По суті такі особи навчаються безперервно, враховуючи базову підготовку 

кандидата, його профільну освіту, різноманітні курси перепідготовки та 

підвищення кваліфікації. Таким чином, дані етапи по суті формують велику 

систему кар’єрного та професійного зростання. У свою чергу, державні 

службовці отримують чітку систему просування по службі, прозорі правила 

прийому на державну службу, службову кар’єру, можливість постійного 

підвищення кваліфікації та практичні навички. 

Звернемо увагу на тісне взаємопроникнення і взаємопереплетіння 

політичної й адміністративної сфер у державній службі Федеративної 

Республіки Німеччина. Згідно із законом про публічну службу чиновники 

мають право брати участь у діяльності політичних партій і будувати 

парламентську кар’єру. Державні службовці, обрані до Бундестагу чи 

Бундесрату, поряд з депутатським утриманням, продовжують отримувати 

значну частину своєї основної зарплати [394, с. 50]. Іншими словами, 

чиновники в Німеччині являють собою привілейовану політичну групу. Їхня 

професійна компетентність і фінансова незалежність дозволяє досягати 

значного просування в партіях. На відміну від багатьох європейських країн, у 

тому числі й України, кар’єра державного службовця-чиновника в Німеччині 

не є альтернативою політичній кар’єрі. Більше того, досить часто вона стає 

передумовою саме для успішної політичної діяльності [394, с. 50]. Проте не 

вважаємо за доцільне реалізовувати дане положення у вітчизняних умовах, 

оскільки досвід України не раз продемонстрував, що державна служба та 

політика повинні бути несумісними.  

Отже, основними особливостями правового регулювання кадрового 

забезпечення державної служби Федеративної Республіки Німеччини є:  
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1) складна багаторівнева система відбору кадрів до державної служби, 

під час якої кандидати отримують необхідний для виконання службових 

обов’язків практичний досвід та знання;  

2) високий соціальний статус державного службовця;  

3) залежність кар’єрного зростання та заробітної плати від стажу 

служби та роботи;  

4) довічне призначення на посади державної служби;  

5) взаємопроникнення політичної і адміністративної сфер у державній 

службі; 

6) визнання професійного досвіду, набутого в приватному секторі, та 

можливість державних службовців працювати за сумісництвом. 

Щодо застосування в Україні досвіду правового регулювання 

кадрового забезпечення державної служби Федеративної Республіки 

Німеччини, варто відзначити, що ми вбачаємо один головний стратегічний 

напрямок – встановлення складної багаторівневої системи відбору кадрів до 

державної служби. У цілому могло б принести користь також запровадження 

можливості працевлаштування державних службовців у приватному секторі, 

проте у вітчизняних умовах таке рішення могло б завдати більше шкоди, 

враховуючи високий рівень корупції у нашій державі та можливості 

конфліктів інтересів. Також звернемо увагу на переваги осіб із юридичною 

освітою при працевлаштуванні на державній службі. Втім у даному контексті 

вважаємо більш вдалим реалізацію досвіду Франції, зокрема її розгалужену 

систему освітніх закладів із напрямами підготовки державних службовців.  

Таким чином, пропонуємо внести наступні зміни до глави 3 Закону 

України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [59]: 

1) доповнити дану главу статтею «Підготовча служба» наступного 

змісту: «1. В акті про призначення на посаду суб’єкт призначення 

встановлює підготовчу службу з метою підготовки особи до зайняття посади 

державного службовця із зазначенням її строку. 
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2. Підготовка при призначенні на посаду державної служби 

встановлюється строком до двох років та шести місяців. 

3. У разі незгоди особи з рішенням про встановлення підготовки, вона 

вважається такою, що відмовилася від зайняття посади державної служби. У 

такому разі застосовується відкладене право другого за результатами 

конкурсу кандидата на зайняття вакантної посади державної служби. Якщо 

конкурсною комісією такого кандидата не визначено, проводиться повторний 

конкурс. 

4. Якщо державний службовець у період підготовчої служби був 

відсутній на роботі у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, перебуванням 

у додатковій відпустці у зв’язку з навчанням або з інших поважних причин, 

строк підготовки продовжується на відповідну кількість днів, протягом яких 

він фактично не виконував посадові обов’язки. 

5. Суб’єкт призначення має право звільнити державного службовця з 

посади до закінчення строку підготовки у разі встановлення невідповідності 

державного службовця займаній посаді на підставі пункту 2 частини першої 

статті 87 цього Закону. Суб’єкт призначення попереджає державного 

службовця про звільнення у письмовій формі не пізніш як за сім календарних 

днів із зазначенням підстав невідповідності займаній посаді. 

6. Після закінчення строку підготовки суб’єктом призначення 

приймається рішення щодо допущення державного службовця до складання 

кар’єрного іспиту. 

7. Складення кар’єрного іспиту є підставою для призначення його на 

посаду державної служби із встановленням випробування»; 

2) внести зміни до статті 35 Закону, виклавши її в такій редакції: 

«Стаття 35. Випробування. 1. При призначенні особи на посаду державної 

служби встановлюється випробування строком до 3 років.  

2. У разі незгоди особи з рішенням про встановлення випробування, 

вона вважається такою, що відмовилася від зайняття посади державної 

служби. У такому випадку проводиться повторний конкурс. 
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3. Якщо державний службовець у період випробування був відсутній на 

роботі у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, перебуванням у додатковій 

відпустці у зв’язку з навчанням або з інших поважних причин, строк 

випробування продовжується на відповідну кількість днів, протягом яких він 

фактично не виконував посадові обов’язки. 

4. Суб’єкт призначення має право звільнити державного службовця з 

посади до закінчення строку випробування у разі встановлення 

невідповідності державного службовця займаній посаді на підставі пункту 2 

частини першої статті 87 цього Закону. Суб’єкт призначення попереджає 

державного службовця про звільнення у письмовій формі не пізніш як за сім 

календарних днів із зазначенням підстав невідповідності займаній посаді. 

5. У разі, якщо строк випробування закінчився, а державного 

службовця не ознайомлено з наказом про його звільнення з посади державної 

служби, він вважається таким, що пройшов випробування». 

У Великій Британії інститут державної служби у порівнянні із 

попередньо проаналізованими державами сформувався відносно недавно (в 

70-х роках XX століття). У той час було проведено великі адміністративні 

реформи. Проте, враховуючи, що програма конкурсних іспитів складалась на 

основі методик Оксфордського та Кембриджського університетів, державна 

служба на той момент набула кастового характеру [392, с. 450-451]. При 

цьому  як тоді, так і сьогодні, у правовій номенклатурі Великої Британії 

відсутні терміни «державна служба» та «державний службовець», а на 

законодавчому та науковому рівнях використовуються поняття «цивільний 

службовець» та «цивільна служба». Тобто державний службовець у Великій 

Британії – це цивільний службовець, а кадрове забезпечення державної 

служби Великої Британії – це кадрове забезпечення цивільної служби. 

Із 70-х років минулого століття почала функціонувати нова модель 

державної служби Великої Британії, розроблена на основі моделі державної 

служби Сполучених Штатів Америки, яка не була реалізована ні 

законодавчо, ні на практиці [149, с. 232]. Традиційно для Великої Британії 
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даний інститут набув характерних лише йому ознак. Автори монографії 

«Світові моделі державного управління: досвід для України» характеризують 

тогочасну модель державної служби Великої Британії як «менеджеральну», 

оскільки міністр приводив із собою політичних радників, які складали його 

кабінет, а члени кабінету, сформованого із державних службовців, йшли у 

відставку разом з міністром [392, с. 450-451]. Також продовжувала існування 

концепція «нейтральності» державної служби, яка передбачала основну 

вимогу до державних службовців – лояльність, а державні службовці нижчих 

ступенів могли брати участь в політичній діяльності лише за наявності 

дозволу.   

Також варто звернути увагу на те, що проходження державної служби 

усіма категоріями державних службовців здійснюється по-різному. 

Наприклад, адміністративні та політичні керівники призначаються 

Міністерством у справах цивільної служби, в той час як при Міністерстві 

існує спеціальний відбірковий комітет із призначення керівного складу 

цивільної служби, у складі якого створено спеціальну групу, яка займається 

розглядом питання щодо просування по службі вищих адміністраторів [392, 

с. 451]. Із цього можемо зробити висновок про несхожість англійської моделі 

з жодною іншою, а також про верховенство у ній ієрархії, за якої професійні 

заслуги державного службовця не є основним критерієм, оскільки до уваги, 

передусім, береться соціальний статус. Адміністративна реформа Маргарет 

Тетчер 1979 року значно скоротила витрати міністерств і відомств шляхом 

звільнення низки державних службовців. Внаслідок запровадження 1988  

року програми  «Наступні кроки» урядові органи були розділені на центри 

формування політики та виконавчі агенції та перетворені в квазіурядові 

організації або навіть  корпорації – кванго, тобто організації чи корпорації, 

які співпрацюють з міністерствами на основі договорів. Таким чином, 

державна (цивільна) служба у загальноприйнятому розумінні залишилась 

виключно в апараті міністерств. Така реформа дозволила скоротити 

чисельність державних службовців та обсяг їх пільг і підвищити 
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ефективність адміністрації, проте знищила престиж державної служби. 

Тобто, на відміну від Франції та Федеративної Республіки Німеччини, у яких 

на сьогодні державні службовці наділені високим соціальним статусом, у 

Великій Британії дана сфера не користується популярністю, у тому числі й з 

причин низької оплати праці [401, с. 77-78; 402]. З приведеного можна 

зробити висновок про те, що реформа Маргарет Тетчер хоч і вважається 

успішною і була запозичена окремими державами, вона все ж видається 

сумнівною та в цілому недоцільною для запозичення Україною, адже якість 

державних послуг при такій системі сумнівна і мало контролюється 

державою.  

Таким чином, структуру державної служби Великої Британії становлять 

центри формування політики та неурядові організації. У неурядових 

організаціях (кванго) функції державної служби виконуються не державними 

службовцями. При цьому державні службовці у загальноприйнятому 

розумінні виконують виключно політичні функції, а публічні послуги 

надаються за контрактом.  

У Великій Британії функціонує Комісія з державної служби та Рада з 

питань навчання і розвитку спроможності державної служби, на які 

покладено повноваження щодо добору кадрів на державну службу та 

професійного навчання державних службовців. Також із метою оцінки 

кандидатів створено Агентство по оцінці відбору кандидатів для державної 

служби. Навчання та підготовка кандидатів до державної служби 

здійснюється Національною урядовою школою [392, с. 452]. Правом доступу 

до державних посад володіють лише британські піддані, громадяни 

Співдружності або Ірландської Республіки. Існують також спеціальні вимоги 

відносно місць народження, проживання. Депутати Палати громад або 

кандидати у члени цієї Палати не вправі займати державні посади, тому, 

приймаючи призначення на таку посаду, член Палати втрачає депутатський 

мандат, кандидат – право стати депутатом за Законом про дискваліфікацію 

депутатів Палати громад 1975 року. Для зарахування на деякі посади та 
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перебування на них установлені вікові обмеження й освітній ценз (наявність 

диплома про спеціальну, вищу освіту чи вченого ступеня) [149, с. 234]. У 

даному контексті відмітимо, що це мало не єдиний аспект, у якому 

британська та українська моделі є подібними.  

Механізм прийому на державну службу залежить від щабля, групи або 

характеру посади. Наприклад, для технічних посад передбачено спрощену 

процедуру. Вони не вимагають високої кваліфікації. У свою чергу, набір 

службовців молодшої та середньої ланки проводиться міністерствами і 

відомствами під загальним контролем Комісії, а при прийнятті фахівців 

цивільної служби (юристів, економістів, інженерів, адміністраторів) 

процедура прийому полягає у проведенні Комісією із справ цивільної служби 

спеціального конкурсу для відбору кандидатів на середні та вищі посади у 

системі державної служби. Відбір кандидатів на державну службу 

здійснюється наступними відділами Комісії із справ цивільної служби: з 

адміністративних посад, з наукових посад, з технічних (інженерних) посад, а 

також загальним відділом (відбір кандидатів на юридичні, інформаційні інші 

посади) [149, с. 234]. Даний механізм складається із низки таких етапів: 

1) письмовий іспит загального типу є головною умовою вступу на цивільну 

службу, який ґрунтується на програмах  провідних  університетів – Оксфорда 

і Кембриджа, оскільки саме ці університети поставляють велику кількість 

кандидатів на керівні посади]; 2) після успішного проходження першої стадії 

протягом двох днів проводяться тести й інтерв’ю. Даний етап має основне 

значення; 3) заключна співбесіда з представниками Відділу по остаточному 

відбору на підставі оцінки, даної екзаменаторами [149, с. 234-235]. Для 

державних службовців, що займають вищі державні посади, дана процедура 

має дещо інший вигляд і характеризується наступними особливостями: 

1) призначення на посаду 1-2 щаблів вимагають схвалення Прем’єр-міністра; 

2) призначення на посаду 3 щабля повинні бути схвалені Управлінням у 

справах Кабінету [149, с. 234-235]. Загалом даний аналіз засвідчує, що 

державна служба Великої Британії розвивається наразі на основах, 
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закладених адміністративною реформою Маргарет Тетчер, та на основі 

традиційних британських цінностей. При цьому, незважаючи на свою 

нестандартність, даний інститут продовжує своє успішне функціонування, 

втім не є адаптивним для реалізації в інших правових системах. 

На підставі вищевикладеного зробимо  висновок, що особливостями 

моделі правового регулювання кадрового забезпечення державної 

служби Великої Британії є:  

1) спрямування на  збереженні британських традицій;  

2) державна служба є цивільною службою, яка радикально 

відрізняється від традиційних моделей;  

3) державні службовці виконують політичні функції, в той час як 

функції надання публічних послуг реалізовуються за контрактом;  

4) незважаючи на те, що в основу моделі правового регулювання 

кадрового забезпечення державної служби Великої Британії покладено 

американський зразок, по факту обидві системи фактично не мають нічого 

спільного. 

Тому, підсумовуючи, зазначимо, що засади британської моделі 

кадрового забезпечення державної служби унеможливлюють їх втілення в 

Україні з огляду на значні відмінності у правових системах. Особливості 

моделі правового регулювання кадрового забезпечення державної служби 

Великої Британії, передусім, пов’язані з традиціями цієї країни, тому цілому 

вона є корисною для дослідження, але недоцільною для реалізації. 

Звертаючись до світового досвіду правового регулювання кадрового 

забезпечення державної служби, першочергово проаналізуємо інститут 

державної служби Сполучених Штатів Америки. Законодавче оформлення 

інституту державної служби США було розпочате у 1883 році з прийняттям 

закону Пендлтона, який отримав назву «Закон про державну службу». На той 

час федеральною державною службою визнавалася діяльність посадовців 

виконавчих, законодавчих та судових органів влади уряду США, за винятком 

осіб військової служби. До прийняття цього закону призначення на державну 
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службу відбувалося за вказівкою президента, що не захищало урядовців від 

необґрунтованих звільнень. Одним із досягнень закону Пендлтона стало 

запровадження процедури відкритих конкурсних іспитів для претендентів на 

державні посади, яка зберігає силу в США і дотепер. Політичними 

залишалися призначення вищих посадових осіб та представників 

дипломатичного корпусу [403, с. 35]. Активний розвиток державної служби 

наприкінці ХІХ століття в Сполучених Штатах Америки обумовив появу 

теоретичних досліджень з питань адміністративно-державного будівництва. 

Для підвищення ефективності діяльності уряду та впорядкування системи 

управління у 1887 році майбутній президент Сполучених Штатів Америки В. 

Вільсон розробив модель «адміністративної ефективності», основним 

положенням якої стало запровадження в адміністративно-державному 

управлінні методів організації та управління з торговельно-економічної 

сфери, які були більш раціональними та дієвими. У своїх теоретичних 

роботах В. Вільсон обґрунтував необхідність високого професіоналізму в 

системі державного адміністрування, запропонував ввести процедуру 

відбору державних службовців за критерієм професійної компетентності та 

успішності [403, с. 35]. Наступний етап розвитку кадрового забезпечення 

державної служби у Сполучених Штатах Америки відбувався у період з 1920 

року по 1950 рік. У вищих навчальних закладах США починають вводитися 

нові навчальні курси, одним із яких став курс з теорії адміністративно-

державного управління [403, с. 36]. Відповідно, на сучасному етапі 

визначальним стало прийняття в 1978 році Закону про реформу державної 

служби, який регулює діяльність американських чиновників. У законі чітко 

прописана кар’єрна ієрархія, яку має пройти кожен службовець для 

досягнення найвищих позицій. Професійні державні службовці займають 

посади, розподілені в ієрархічному порядку за 18 категоріями Генеральної 

схеми посад згідно із складністю і відповідальністю роботи та ступенем 

участі кожної категорії в процесі прийняття рішень і управління [403, с. 36]. 

Таким чином, пройшовши довгий шлях розвитку, вже наприкінці минулого 
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століття кадрове забезпечення державної служби Сполучених Штатів 

Америки набуло сучасних рис і до сьогоднішнього дня було змінене лише 

незначним чином. 

Державна служба в США поділяється на конкурсну та виключну. Назва 

«конкурсна» означає те, що всі призначення на цю службу здійснюються 

внаслідок відбору кандидатів на посади на конкурсних засадах. У результаті 

такої процедури понад 90% усіх державних службовців проходять через 

конкурсну систему. Назва «виключна» відображає положення, відповідно до 

якого посади цієї служби вилучені із сфери дії Закону про реформу 

державної служби. До таких відносять посади в Агентстві з національної 

безпеки, ЦРУ, ФБР, Держдепартаменті, представництві США в міжнародних 

організаціях. У США існує також система політичних призначень, коли 

призначення на вищі адміністративні посади за політичні заслуги і 

періодичну змінюваність вищих чиновників здійснюється залежно від часу 

перебування в Білому домі представника партії, прихильниками якої вони є. 

[403, с. 37]. Кваліфікаційні стандарти для заміщення посад розробляються 

окремо кожним відомством і містять у собі мінімум вимог для успішного 

виконання певної роботи. Усі кандидати, що відповідають цим стандартам, 

можуть претендувати на вакантну посаду. На початковому рівні відбір 

кандидатів на державну службу здійснює Бюро з управління персоналом 

США, що проводить аналіз форм потенційних кандидатів, які вони 

заповнюють в режимі он-лайн. Кандидатури, які відповідають 

кваліфікаційним критеріям, відбираються із загального списку і передаються 

з Офісу управління персоналом США на розгляд відповідальної особи 

окремого департаменту, яка і виносить рішення про призначення, не 

допускаючи фаворитизму і дискримінації [403, с. 37-38]. У даному аспекті 

відзначимо, що суттєвих відмінностей між американською моделлю та 

українською не спостерігається, тому запозичення досвіду США в даному 

аспекті не є доцільним. 
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Однією із його особливостей є система освітньо-фахової підготовки 

державних службовців, яка є відкритою. Формування кадрового резерву 

державних службовців здійснюють школи, коледжі, факультети, які входять 

до величезної кількості університетів, відповідно до північноамериканського 

способу організації вищої освіти [404, с. 5-6; 405]. Як виняток, існують 

позауніверситетські коледжі з навчання управлінського персоналу 

найнижчого рівня. На відміну від попередньо проаналізованих держав, в 

Сполучених Штатах Америки відсутня єдина система загальнонаціональних 

закладів з підготовки управлінського персоналу і, як наслідок, відсутні єдині 

стандарти з формування рівня знань та отриманих навичок, що може 

призводити до комунікаційних проблем у системі управління державою.  

Проте саме такий підхід дає змогу запропонувати ринку праці максимально 

широкий спектр спеціалістів, які вузько орієнтовані на розв’язання тієї чи 

іншої проблеми. Відкрита конкуренція в цьому напрямі серед понад 1500 

американських вищих навчальних закладів врешті-решт призвела до 

виділення кількох вищих шкіл, які фактично замінили собою національні 

структури підготовки кадрів, а саме: Школу урядування імені Кеннеді 

Гарвардського університету та Школу імені Вагнера Нью-Йоркського 

університету. Саме ці дві вищі школи забезпечують сучасний рівень 

підготовки державних служб в США [389, с. 100-101]. Проте не можна не 

звернути увагу на ефективність вечірніх курсів американських асоціацій 

(Американської асоціації державної служби, Асоціації політичного аналізу і 

управління, Ради з майстерності управління тощо). Діюча система є однією із 

найбільш ефективних, оскільки дає змогу, з одного боку, швидко формувати 

кадри низького рівня у великій кількості та не менш швидко 

перепрофільовувати їх, а з іншого – забезпечує можливість вибору 

висококласних спеціалістів для зайняття посад вищого рівня державної 

служби [383, с. 3-4]. Подібна система має місце в Україні, оскільки чинний 

Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [59] 
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передбачає лише загальні вимоги щодо ступеня освіти, що дозволяє значно 

розширити кадровий потенціал державної служби  

    Американський підхід до професійного навчання державних 

службовців, зокрема вищих керівних кадрів, ґрунтується на принципах 

відкритості державної служби [406, с.167; 390, с. 206; 389, с. 101]. У США 

немає закладу, подібного до французької Національної школи адміністрації, 

який готував би кадри для вищих ешелонів державної влади, тож, як нами 

вже встановлено, більшість державних службовців виходять із великих 

університетів.  

Таким чином, особливостями досвіду правового регулювання 

кадрового забезпечення державної служби Сполучених Штатів Америки 

є: 

1) підготовка державних службовців відбувається переважно на базі 

вищих навчальних закладів; 

2) вступ на державну службу здійснюється у конкурсному, або ж 

виключному порядку для особливих категорій службовців;  

3) державна служба є відкритою, тож кожен, хто бажає вступити до 

державної служби та пройшов відповідну підготовку, може на це 

претендувати. 

Тому варто зробити припущення, що з огляду на близькість 

американської та української моделей у багатьох аспектах (відкритість, 

можливість пройти підготовку на базі вищих навчальних закладів, 

відсутність вимог щодо спеціалізації освіти тощо) вітчизняний законодавець 

при розробці Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-

VIII [59] керувався, у тому числі, й позитивним досвідом Сполучених Штатів 

Америки. Відповідно, стратегічних та актуальних напрямів запозичення на 

даний момент не спостерігається. 

Близькою до американської є канадська модель, оскільки Канада також 

представник відкритої системи освітньо-фахової підготовки управлінських 

кадрів. Взявши за основу систему підготовки кадрів США із урахуванням 
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національних особливостей, пов’язаних із впливом європейських підходів, 

які були привнесені франкомовною частиною канадців, дана держава 

побудувала власну унікальну модель.  

У Канаді підготовка фахівців з державного управління в основному 

також сконцентрована в університетах, їхніх школах і коледжах, проте існує 

кілька окремих самостійних навчальних центрів. Навчальні заклади 

взаємодіють з органами державної влади на федеральному, регіональному й 

місцевому рівнях, однак безпосередньо не управляються ними. Якістю 

фахової підготовки опікуються Канадська школа публічної служби – 

державна установа, що перебуває у підпорядкуванні уряду Канади, 

Канадський інститут державного управління – неурядова організація, що 

функціонує з 1947 року, та Канадська асоціація програм з державного 

управління (1987 р.) [389, с. 101]. При цьому варто відмітити, що учасники 

цих закладів гармонізують програми навчання як між собою, так і з 

«вимогами та побажаннями» уряду Канади. Кваліфікаційні стандарти 

визначають мінімальні вимоги (освіта або професійний сертифікат), 

необхідні для компетентного виконання роботи. Виконуючі обов’язки 

керівників та менеджери повинні дотримуватися цих стандартів під час 

призначення на посади державної служби. Класифікаційні стандарти 

описують відносну цінність характеристик роботи, яка виконується на 

посаді, у межах професійної групи, та визначають рівень завдань в ієрархії 

цієї групи. Зв’язок між класифікаційними і кваліфікаційними стандартами 

дає впевненість у тому, що мінімальні вимоги, визначені для певної роботи 

(кваліфікаційні стандарти), точно відповідають основним функціям цієї 

посади (відповідні класифікаційні стандарти). Основні призначення 

здійснюють Рада Казначейства, Комісія державної служби та Агентство 

державної служби. Кваліфікаційний іспит для вступу на державну службу 

проводиться Канадською школою державної служби (Canadian School for 

Public Service – CSPS). Такі документи, як Політика щодо навчання, 

підготовки та розвитку (Policy on Learning, Training and Development – 2006) 



 

 

342

та Стандарти щодо знань для обов’язкової підготовки (Standards on 

knowledge for required training – 2007), визначають мінімальні знання для 

посад державних службовців різних рівнів: від щойно прийнятих на 

державну службу до керівників найвищих рівнів. Відповідно до цих 

документів фактично відбувається просування «кар’єрною драбиною». Для 

отримання посади наступного рівня необхідно прослухати певні навчальні 

курси в Канадській школі державної служби , які розроблені спеціально для 

окремих цільових груп [407, с. 37-38]. Отже, на підставі усього 

вищезазначеного виділимо наступні особливості правового регулювання 

кадрового забезпечення державної служби Канади: 

1) близькість до моделі кадрового забезпечення державної служби 

Сполучених Штатів Америки; 

2) концентрація підготовки державних службовців в основному також 

в університетах, їхніх школах і коледжах при існуванні кількох окремих 

самостійних навчальних центрів; 

3) прийняття спеціального законодавства, яке визначає стандарти 

навчання, підготовки, знань та розвитку державних службовців. 

Саме останній напрям вважаємо найдоцільнішим для реалізації у 

вітчизняних умовах. Такі документи, як Політика щодо навчання, підготовки 

та розвитку та Стандарти щодо знань для обов’язкової підготовки, 

визначають мінімальні знання для посад державних службовців різних рівнів 

і, на нашу думку, прийняття їх аналогів дозволило б значно підвищити рівень 

кваліфікації вітчизняних державних службовців, адже кожен із них у процесі 

підготовки до вступу на державну службу отримував би однаковий мінімум 

знань, необхідний для успішної реалізації службової компетенції. 

Серед азіатських держав найбільший інтерес викликають Китай та 

Японія. У Китаї значна увага приділяється підготовці і підвищенню 

кваліфікації державних службовців. Законом визначено, що держава засновує 

спеціальні заклади з підготовки державних службовців, у яких державні 

службовці отримують підготовку в разі призначення на посаду або 
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підвищення [408, с. 7]. У процесі підготовки державних службовців особливу 

увагу приділяють розвитку комунікативних здібностей державних 

службовців і знанням у сфері традицій і культури Китаю, а першочерговими 

завданнями підвищення кваліфікації є забезпечення належного рівня 

кваліфікації службовця, що обов’язкове для всіх фахівців, які прийняті на 

посаду, та адаптація службовців до змін, збереження і підвищення отриманої 

на посаді кваліфікації і надання необхідних знань для кваліфікованої роботи. 

Національна система підготовки державних службовців є жорстко 

централізованою, фахівці і спеціалісти навчаються за єдиною програмою. У 

китайській системі державної служби дотепер збереглися кращі традиції, 

наприклад, прийом на державну службу шляхом складання іспиту. Хоча така 

система суттєво відрізняється від стародавньої імперської системи, однак сам 

іспит є одним із конкурентних способів відбору кадрів і має на меті 

збільшення кількості талановитих людей, які приходять на державну службу. 

Прийняті на роботу державні службовці повинні витримати річний 

випробувальний термін. За цей час вони проходять обов’язкову підготовку і 

підвищення кваліфікації [408, с. 9-10]. Отже, виділимо наступні особливості 

досвіду правового регулювання кадрового забезпечення державної 

служби Китаю: 

1) значна увага приділяється підготовці і підвищенню кваліфікації 

державних службовців; 

2) держава засновує спеціальні заклади з підготовки державних 

службовців, у яких державні службовці отримують підготовку в разі 

призначення на посаду або підвищення; 

3) навчання відбувається за єдиною програмою. 

Тобто китайська модель відрізняється від проаналізованих нами 

європейських лише пошаною до традицій. Беручи до уваги аспекти 

підготовки, вступу на державну службу та підвищення кваліфікації, суттєвих 

особливостей не спостерігається. 
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У свою чергу, Японія характеризується системою «довічного найму», 

що припускає тривалу (до виходу на пенсію) службу, працюючи за наймом в 

одній і тій же організації. При цьому посада й розмір винагороди службовця 

визначаються залежно від безперервного стажу роботи. Однією з 

характерних рис державної служби в Японії, пов’язаної із системою 

«довічного найму», виступає відсутність міжвідомчих переміщень 

чиновників, при частих їх переміщеннях у середині одного відомства (раз на 

2-3 роки). Призначення на державну службу провадиться на основі 

конкурсних іспитів. Японська Конституція закріпила принцип рівного 

доступу громадян до державної служби. Закон Японії «Про державних 

службовців» (ст. 33) встановлює, що набір на державну службу здійснюється 

відповідно до особистих заслуг кандидата, його професійної підготовки й 

ділових якостей, виявити які й мають конкурсні іспити. Вони 

організовуються за принципом «відкритих дверей». Час і місце їхнього 

проведення оголошуються в засобах масової інформації [409, с. 111-112]. 

Через конкурсні іспити відбувається й підвищення на посаді. Кожна особа, 

зайнята на державній службі, формально має рівне право на підвищення (ст. 

37 Закону Японії «Про державних службовців»). До щорічних іспитів на 

підвищення в ранзі допускаються усі бажаючі, втім успішна здача іспиту не 

означає автоматичного призначення на посаду. Особи, які склали іспит, 

заносяться в особливий список, з фігурантів якого відповідне відомство 

провадить призначення, як правило, із випробувальним терміном (не менш 

шести місяців). При його позитивних результатах і відбувається офіційне 

призначення [409, с. 112-113]. Таким чином, зробимо висновок про те, що 

досвід правового регулювання кадрового забезпечення державної 

служби Японії характеризується наступними особливостями: 

1) схожість японської моделі з китайською; 

2) висока престижність працевлаштування на посадах державної 

служби; 

3) довічний характер державної служби. 
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Вітчизняна модель враховує усі позитивні аспекти досвіду Японії: 

відкритість, конкурсний характер вступу, кар’єрне просування за 

результатами конкурсу тощо. Тому на сьогодні відсутні аспекти японського 

досвіду, які варто найближчим часом реалізувати в Україні. 

Підсумовуючи здійснене дослідження, зазначимо, що у цілому чинне 

правове регулювання кадрового забезпечення державної служби України 

відповідає європейським та світовим стандартам. Помітно, що у процесі 

розробки нового Закону України «Про державну службу» вітчизняний 

законодавець керувався міжнародним досвідом. Найбільш проблемним 

аспектом вітчизняної моделі вважаємо освітній. Майже в усіх 

проаналізованих державах діє розгалужена система закладів щодо підготовки 

державних службовців за єдиною програмою, внаслідок чого кандидати на 

вступ до державної служби набувають необхідного рівня знань та 

компетенції. Тому даний напрям вважаємо єдиним, що потребує негайного 

вирішення на основі використання міжнародного досвіду. 
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Висновки до Розділу 5 

 

1. Виділено наступні напрями оптимізації правового регулювання 

кадрового забезпечення державної служби України, які все ще не втрачають 

своєї актуальності та потребують подальшого розвитку: 1) формування 

якісно нового складу державних службовців, що передбачає скорочення їх 

кількості та оновлення із урахуванням знань, умінь, навичок, а також 

особистісних якостей державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування; 2) оптимізація підготовки, перепідготовки та професійного 

розвитку державних службовців, у тому числі керівних кадрів, здатних 

забезпечити ефективність державної політики у сфері державного 

управління; 3) контроль за доброчесною реалізацією державними 

службовцями власної компетенції – запровадження персональної 

відповідальності державних службовців (наразі реалізовано), декларування 

майнового стану запобігання та врегулювання конфліктів інтересів, перевірка 

доброчесності та моніторинг способу життя державних службовців; 4) 

підвищення оплати праці, встановлення її прозорої моделі. 

2. Доведено, що оптимізацію правового регулювання кадрового 

забезпечення державної служби України на етапі вступу на державну службу 

запропоновано здійснити за наступними напрямками: 1) формування якісно 

нового складу державних службовців, що передбачає скорочення їх кількості 

та оновлення із урахуванням знань, умінь, навичок, а також особистісних 

якостей державних службовців; 2) зміна методів проведення відбору 

працівників, у тому числі посилення роботи щодо залучення креативної 

молоді на вакантні посади, а також поряд із перевіркою даних про освіту, 

досвіду роботи тощо приділяти увагу з’ясуванню морально-етичних та 

психологічних якостей; 3) підвищення престижності державної служби, що 

передбачає збільшення оплати праці та, відповідно, збільшення рівня 

соціальної мотивації на працевлаштування висококваліфікованих 

працівників на вакантні посади державної служби. 
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3. Оптимізацію правового регулювання кадрового забезпечення 

державної служби України на етапі підвищення рівня професійної 

компетентності державних службовців варто здійснювати за такими 

напрямками: 1) розширення персональної відповідальності державних 

службовців; 2) оптимізація підготовки, перепідготовки та професійного 

розвитку державних службовців, у тому числі керівних кадрів, здатних 

забезпечити ефективність державної політики у сфері державного 

управління; 3) контроль за доброчесною реалізацією державними 

службовцями власної компетенції – декларування майнового стану, 

запобігання та врегулювання конфліктів інтересів, перевірка доброчесності 

та моніторинг способу життя державних службовців. 

4. Аргументовано, що слід внести зміни до пункту 41 Порядку 

проведення конкурсу на зайняття посад державної служби і, по-перше, 

поширити його дію на кандидатів на зайняття посад категорії «В» та, по-

друге, вказати на креативний характер даного іспиту: «41. Розв’язання 

ситуаційних завдань проводиться з метою з’ясування спроможності 

кандидатів використовувати свої знання та досвід під час виконання 

посадових обов’язків шляхом оцінки відповідності компетентностей, 

креативності та професійних знань кандидата встановленим вимогам, 

зокрема на знання спеціального законодавства, що пов’язані із завданнями та 

змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції». 

5. У Кримінальному кодексі України та Кодексі України про 

адміністративні правопорушення, по-перше, законодавець не оперує 

терміном «державний службовець», а, по-друге, в структурі даних 

нормативно-правових актів відсутні розділи, присвячені безпосередньо 

правопорушенням та злочинам державних службовців, а відповідні норми 

можуть міститись у різних розділах кодексів. Так, кримінальна 

відповідальність може настати за вчинення державними службовцями 

зловживання владою або службовим становищем (стаття 364) чи 

зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи 
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приватного права незалежно від організаційно-правової форми (стаття 364-

1), а адміністративна – за перекручення або приховування даних державного 

земельного кадастру (стаття 53-2) або ж, наприклад, за порушення обмежень 

щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (стаття 172-4). 

Вирішення даної проблеми вбачається у наступному: окремо передбачити у 

змісті Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII 

розділ «Відповідальність державних службовців», який, окрім матеріальної 

та дисциплінарної відповідальності, також врегульовуватиме  кримінальну й 

адміністративну. При цьому зміст останніх двох підрозділів варто узгодити із 

Кримінальним кодексом України та Кодексом України про адміністративні 

правопорушення. 

6. Основними рисами французької моделі кадрового забезпечення 

державної служби є: 1) престижність державної служби, що дозволяє 

залучати висококваліфікований кадровий склад; 2) стабільність державної 

служби, яка дає можливість здійснювати кадрове забезпечення вакантних 

посад за рахунок власного резерву; 3) приділення особливої уваги навчанню 

кандидатів, внаслідок чого вони отримують високий рівень кваліфікації ще 

до потрапляння на державну службу; 4) прискіплива увага до відбору 

кандидатів, внаслідок чого вони зобов’язані пройти випробування протягом 

року після потрапляння на державну службу; 5) гарантії просування 

державною службою відповідно до вислуги років та зростання рівня 

професійної компетентності. 

7. Структуру державної служби Великої Британії становлять центри 

формування політики та неурядові організації. У неурядових організаціях 

(кванго) функції державної служби виконуються не державними 

службовцями. При цьому державні службовці у загальноприйнятому 

розумінні виконують виключно політичні функції, а публічні послуги 

надаються за контрактом. Особливостями моделі правового регулювання 

кадрового забезпечення державної служби Великої Британії є: 1) 

спрямування на  збереженні британських традицій; 2) державна служба є 
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цивільною службою, яка радикально відрізняється від традиційних моделей; 

3) державні службовці виконують політичні функції, в той час як функції 

надання публічних послуг реалізовуються за контрактом; 4) незважаючи на 

те, що в основу моделі правового регулювання кадрового забезпечення 

державної служби Великої Британії покладено американський зразок, по 

факту обидві системи фактично не мають нічого спільного. Зазначено, що 

засади британської моделі кадрового забезпечення державної служби 

унеможливлюють їх втілення в Україні з огляду на значні відмінності у 

правових системах. Особливості моделі правового регулювання кадрового 

забезпечення державної служби Великої Британії, передусім, пов’язані з 

традиціями цієї країни, тому цілому вона є корисною для дослідження, але 

недоцільною для реалізації. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне узагальнення й 

нове вирішення наукової проблеми, яке полягало в тому, щоб на підставі 

аналізу чинного національного законодавства та здобутків у правовій 

доктрині розкрити проблеми правового регулювання кадрового 

забезпечення державної служби України, а також розробити пропозиції 

щодо їх вирішення. За результатами дослідження сформульовано 

нижченаведені основні висновки. 

1. Кадрове забезпечення державної служби України слід розуміти як 

комплексну та цілісну сукупність методів, способів, форм, заходів, засобів 

тощо, які обумовлюють правове регулювання трудових правовідносин за 

участі державних службовців, що пов’язані з виникненням, зміною та 

припиненням їх трудової діяльності в органах державної влади на 

відповідних посадах державної служби України, і характеризуються 

постійністю й безперервністю. 

2. Правове регулювання кадрового забезпечення державної служби 

України характеризується такими особливостями: 

1) дуалізмом законодавства, тобто застосуванням до трудових 

відносин кадрового забезпечення державної служби України приписів і 

законодавства про працю України, яке поширюється на всіх працівників, і 

законодавства у сфері діяльності державної служби України. Пріоритет за 

правилами вирішення правових колізій віддається нормам спеціальних 

нормативно-правових актів. Загальні ж положення застосовуються 

субсидіарно, тобто коли спеціальні нормативні приписи не регулюють того 

або іншого питання; 

2) наявністю значної кількості підзаконних нормативно-правових актів, 

які розвивають положення законів з питань кадрового забезпечення 

державної служби України. Такий стан речей пояснюється тим, що відносини 

кадрового забезпечення державної служби України є надзвичайно широкими 
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за обсягом та включають до свого змісту велику кількість 

найрізноманітніших правових інститутів; 

3) розпорошеністю нормативних приписів у численний законодавчих 

та підзаконних нормативно-правових актах. Надзвичайно велика кількість 

нормативно-правових актів, які тією або іншою мірою стосуються 

відносин кадрового забезпечення державної служби України, має і 

негативний наслідок – розпорошеність правових приписів на різних рівнях 

нормативного регулювання, у підзаконних актах різноманітних органів 

державної влади України. За таких умов мають місце суперечності між 

нормативними актами одного ієрархічного рівня, їх невідповідність 

приписам законодавчих актів, застосування різноманітного понятійно-

категоріального апарату тощо; 

4) новизною та новітністю законодавства, а також його відповідністю 

досвіду провідних демократичних держав. Сучасне законодавство у сфері 

кадрового забезпечення державної служби України є одним з найбільш 

прогресивних серед демократичних та правових держав світу, що 

пояснюється його новизною, урахуванням позитивного досвіду зарубіжних 

держав при розробці проектів нормативно-правових актів, вивченням 

вітчизняного історично-правового розвитку відповідних правових 

інститутів. 

3. За роки існування державної служби незалежної України правове 

регулювання її кадрового забезпечення пройшло наступні етапи розвитку: 

1) правовстановлюючий етап (1991–1998 рр.) – система кадрового 

забезпечення державної служби побудована як єдиний інститут, а спеціальне 

законодавство вперше сформоване; 2) еволюційний етап (1998–2012 рр.) 

відбувається конкретизація створених на першому етапі підінститутів, а 

також суттєва увага приділяється регулюванню питання підготовки кадрів 

для державної служби; 3) сучасний етап (триває з 2012 року) – 

характеризується реалізацією Стратегії державної кадрової політики на 

2012–2020 роки, прийняттям сучасного та значно досконалішого 
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законодавство про державну службу, удосконаленням існуючих процедур, 

деталізацією правового регулювання, адаптацією правового регулювання до 

принципів європейського законодавства. 

4. Принципи правового регулювання кадрового забезпечення 

державної служби України розподіляються на наступні групи: 1) загальні 

принципи; 2) принципи державної служби; 3) спеціальні принципи кадрового 

забезпечення державної служби. 

Ознаками групи принципів кадрового забезпечення державної служби 

є: 1) встановлення основоположних засад самого процесу кадрового 

забезпечення, із урахуванням особливостей інституту державної служби; 

2) охоплення ними діяльності із працевлаштування, професійної підготовки, 

навчання, прогнозування та інших процедур, що входять до складу кадрового 

забезпечення державної служби; 3) характерність саме для інституту 

державної служби і неможливість застосування для кадрового забезпечення 

інших категорій працівників; 4) регламентація у змісті норм Закону України 

«Про державну службу». 

5. Мета правового регулювання кадрового забезпечення державної 

служби України – передбачувані і бажані результати правового впливу на 

інститут державної служби, які полягають у його забезпеченні 

професійними, патріотичними, доброчесними, ефективними, політично 

неупередженими кадрами та визначенні стратегічного бачення розвитку 

механізму формування нового покоління державних службовців. 

6. Завдання правового регулювання кадрового забезпечення державної 

служби України: 1) забезпечення залучення професійних, патріотичних, 

доброчесних, ефективних, політично неупереджених кадрів на вакантні 

посади державної служби; 2) регулювання вступу на державну службу 

шляхом конкурсів, стажування, створення відповідного правового підґрунтя; 

3) правове регулювання проходження службової кар’єри, у тому числі 

просування по службі та підвищення рівня професійної компетентності 

державних службовців; 4) правове регулювання соціально-правових гарантій 
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та соціальний захист працівників; 5) регламентація діяльності Національного 

агентства України з питань державної служби як центрального органу 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику 

у сфері державної служби. 

7. Функції правового регулювання кадрового забезпечення державної 

служби України: 1) впорядкувальна функція; 2) розвивальна функція; 

3) захисна функція; 4) моделювальна функція. 

Функція впорядкування комплектації державної служби об’єднує та 

синтезує шляхи, форми і способи вступу громадян на державну службу. Вона 

являє собою сукупність процесів, які здійснюються під час 

працевлаштування державних службовців внаслідок проходження 

регламентованих процедур та встановлення відповідності таких кандидатів 

стандартам державної служби. Функція моделювання розвитку кадрового 

забезпечення державної служби України об’єднує напрями, форми та 

способи здійснення еволюції кадрового забезпечення державної служби. 

Вона є сукупністю процесів аналітичної роботи, моделювання, 

прогнозування, а також втілення прогресивних методів покращення 

досліджуваного поняття. 

8. Серед гарантій правового регулювання кадрового забезпечення 

державної служби України виділено дві групи: 1) конституційні гарантії. 

Дану групу становлять правові засоби, встановлені державою у змісті 

конституційних норм, що забезпечують право громадян України отримати 

можливість працевлаштуватись на державній службі та захищати дане право 

у встановленому законом порядку. Вона включає наступні гарантії: а) 

гарантію вільного і всебічного розвитку особистості; б) гарантію рівності 

конституційних прав і свобод та рівності перед законом, рівності прав жінки 

і чоловіка; в) гарантію права на працю та вільного її обрання; 2) спеціальні 

гарантії – правові засоби, встановлені державою у змісті норм Закону 

України «Про державну службу», які забезпечують права громадян як 

учасників процесу кадрового забезпечення державної служби України. Таких 
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гарантій небагато, і до них відносяться наступні: а) гарантія вступу на посади 

державної служби виключно за результатами проведення конкурсу; б) 

гарантія оскарження рішення конкурсної комісії у разі не проходження 

конкурсного відбору на зайняття вакантної посади державної служби; в) 

гарантія просування державного службовця по службі із урахуванням 

професійної компетентності; г) гарантія підвищення рівня професійної 

компетентності державних службовців шляхом професійного навчання. 

9. Форми правового регулювання кадрового забезпечення державної 

служби України: 1) нормативна група форм правового регулювання 

кадрового забезпечення державної служби України. Її складають 

Конституція України, Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 

№ 889-VIII) та підзаконні нормативно-правові акти (Програма кадрового 

забезпечення державної служби, затверджена Указом Президента України від 

10 листопада 1995 року N 1035/95, Стратегія державної кадрової політики на 

2012–2020 роки, Порядок проведення конкурсу на зайняття посад державної 

служби, Положення про Національне агентство України з питань державної 

служби, нормативно-правові акти з питань державної служби Національного 

агентства України з питань державної служби); 2) індивідуальна група форм 

правового регулювання кадрового забезпечення державної служби України, 

яка включає впорядкування конкретних ситуацій, що вимагають юридичного 

вирішення. Вона складається з таких індивідуальних правових актів: рішень 

конкурсної комісії про призначення особи на посаду державної служби або 

про відмову в такому призначенні; рішень, наказів (розпоряджень), доручень 

керівників; протоколів Комісії з питань вищого корпусу державної служби; 

рішень про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної 

служби; актів про призначення на посаду. 

10. Методи правового регулювання кадрового забезпечення державної 

служби України: 1) спеціальний метод – метод конкурсного відбору; 

2) регламентуючий метод – імперативний метод; 3) розпорядчі методи: 

а) метод субординації; б) метод координації; в) метод реординації. 
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Регламентуючий метод правового регулювання кадрового забезпечення 

державної служби України є імперативним. Йому притаманні наступні 

ознаки: 1) категорична регламентація поведінки його учасників; 2) учасники 

не є рівними за статусом; 3) метод спрямовується на задоволення 

загальносоціального інтересу у вигляді кадрового забезпечення державної 

служби України; 4) у процесі застосування даного методу одні учасники 

(кандидати на державну службу та державні службовці) виконують вказівки 

інших осіб (законодавців чи посадових осіб органів державної влади). 

Ознаки розпорядчих методів кадрового забезпечення державної служби 

України: 1) охоплення поточної оперативної організаційної роботи; 2) у їх 

основі перебуває розподілення конкретних завдань виконавцям, контроль за 

їх виконанням тощо; 3) застосування як для вертикальних, так і для 

горизонтальних зв’язків. 

11. Правовідносини у сфері кадрового забезпечення державної служби 

України – це індивідуалізовані специфічні вольові суспільні відносини, 

передбачені нормами Закону України «Про державну службу» й 

підзаконними нормативно-правовими актами, учасники яких 

характеризуються кореспондуючими гарантованими суб’єктивними правами 

і юридичними обов’язками, пов’язаними із призначенням на посаду 

державної служби, котрі виникають з метою забезпечення державної служби 

професійними, патріотичними, доброчесними, ефективними, політично 

неупередженими кадрами й визначення стратегічного бачення розвитку 

механізму формування нового покоління державних службовців. 

12. Структуру правовідносин у сфері кадрового забезпечення державної 

служби України становлять: 1) суб’єкти правовідносин у сфері кадрового 

забезпечення державної служби України; 2) об’єкт правовідносин у сфері 

кадрового забезпечення державної служби України; 3) зміст правовідносин у 

сфері кадрового забезпечення державної служби України; 4) юридичні факти, 

що обумовлюють виникнення, зміну і припинення правовідносин у сфері 

кадрового забезпечення державної служби України. 
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13. Суб’єктами правовідносин у сфері кадрового забезпечення 

державної служби України є дві групи сторін, одна із яких, у свою чергу, 

поділяється на такі підгрупи: 1) основні суб’єкти: а) суб’єкти, що 

представляють в правовідносинах у сфері кадрового забезпечення 

державної служби України державу: органи державної влади та місцевого 

самоврядування, у яких наявна вакантна посада державної служби; 

Національне агентство України з питань державної служби; б) суб’єкти, 

які беруть участь у правовідносинах у сфері кадрового забезпечення 

державної служби України, представляючи власні інтереси: особи, які 

претендують на вступ на державну службу; державні службовці, які 

претендують на підвищення рівня професійної компетентності; 2) 

факультативні суб’єкти: а) суб’єкти, які беруть участь в правовідносинах у 

сфері кадрового забезпечення лише у незначній мірі, сприяючи 

функціонуванню їх окремих елементів: Національна академія державного 

управління при Президентові України як вищий навчальний заклад з 

особливими умовами навчання, що здійснює науково-методичне 

забезпечення діяльності системи підготовки, перепідготовки, спеціалізації 

та підвищення кваліфікації державних служб; інші вищі навчальні заклади, 

які здійснюють підготовку магістрів за спеціальністю «Публічне 

управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та 

адміністрування»; центри перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

державних підприємств, установ і організацій; б) заклади післядипломної 

освіти. 

14. Об’єктом правовідносин у сфері кадрового забезпечення державної 

служби України є: 1) комплектування державної служби 

висококваліфікованими кадрами, необхідними для реалізації національних 

інтересів та спроможними забезпечити економічний і соціальний розвиток 

держави та розвиток України як демократичної, соціальної держави з 

розвинутою ринковою економікою; 2) реалізація особами, які претендують 
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на вступ на державну службу, та державними службовцями, які претендують 

на підвищення рівня професійної компетентності, своїх прав: на працю, що 

включає можливість заробляти собі на життя працею, яку такі особи 

обирають або на яку вільно погоджуються; на повне здійснення права на 

працю, що означає рівні можливості у виборі професії та роду трудової 

діяльності, право на професійно-технічне навчання, підготовку і 

перепідготовку осіб, які претендують на вступ на державну службу, та 

державних службовців, які претендують на підвищення рівня професійної 

компетентності; на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну 

плату, не нижчу від визначеної законом. 

15. Зміст правовідносин у сфері кадрового забезпечення державної 

служби України складають суб’єктивні права та юридичні обов’язки 

суб’єктів. Суб’єктивне право учасника правовідносин у сфері кадрового 

забезпечення державної служби України – встановлена нормами права міра 

можливої поведінки уповноваженої особи для задоволення її інтересів і 

потреб, яка забезпечується відповідними юридичними обов’язками інших 

(зобов’язаних) осіб. Юридичний обов’язок учасника правовідносин у сфері 

кадрового забезпечення державної служби України – це вид і міра його 

належної поведінки, встановлена законом. 

16. Юридичні факти, що обумовлюють виникнення правовідносин у 

сфері кадрового забезпечення державної служби України: 1) подача 

документів у встановленому порядку до конкурсної комісії для участі у 

конкурсі особою, яка бажає взяти участь в ньому – для зайняття вакантних 

посад державної служби особами, які виявили бажання до вступу на 

державну службу та просування державного службовця по службі; 2) 

прийняття рішення органом, у якому працює державний службовець чи 

посадова особа місцевого самоврядування про строк та форму підвищення 

кваліфікації – для підвищення рівня професійної компетентності державних 

службовців. 
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17. Юридичними фактами, що обумовлюють припинення 

правовідносин у сфері кадрового забезпечення державної служби України, 

є: 1) складення Присяги державного службовця – для осіб, які виявили 

бажання до вступу на державну службу; 2) момент отримання рішення про 

відмову у призначенні на посаду державної служби для осіб, які виявили 

бажання до вступу на державну службу, та для державних службовців, які 

виявили бажання просування по службі та які не зайняли вакантну посаду 

державної служби за результатами конкурсу; 3) незгода особи з рішенням 

про встановлення випробування, внаслідок чого вона вважається такою, 

що відмовилася від зайняття посади державної служби – для осіб, які 

виявили бажання до вступу на державну службу, та для державних 

службовців, які виявили бажання просування по службі; 4) відмова особи 

від складення Присяги державного службовця, внаслідок чого вона 

вважається такою, що відмовилася від зайняття посади державної служби, 

і акт про її призначення на посаду скасовується суб’єктом призначення – 

для осіб, які виявили бажання до вступу на державну службу; 5) 

звільнення державного службовця з посади до закінчення строку 

випробування – для осіб, які виявили бажання до вступу на державну 

службу, та для державних службовців, які виявили бажання просування по 

службі; 6) прийняття у вигляді указу, постанови, наказу (розпорядження), 

рішення про призначення на посаду – для державних службовців, які 

виявили бажання просування по службі; 7) отримання документа про 

підвищення рівня професійної компетентності – для підвищення рівня 

професійної компетентності державних службовців. 

18. До проблем забезпечення та реалізації трудового потенціалу кадрів 

державної служби України, які можуть бути вирішені в інші, окрім 

законодавчого, способи, належать наступні: 1) невідповідність стандартів та 

процедур забезпечення й реалізації трудового потенціалу кадрів державної 

служби України європейським стандартам; 2) недостатнє застосування 

наукових підходів, результатів наукових досліджень для забезпечення та 
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реалізації трудового потенціалу кадрів державної служби України; 

3) недостатня відкритість і прозорість системи державної служби, слабкий 

контроль інститутів громадянського суспільства за виконанням державних 

функцій та завдань державної служби України; 4) недосконалість системи 

оплати праці кадрів державної служби України. 

19. Особливостями досвіду правового регулювання кадрового 

забезпечення державної служби Сполучених Штатів Америки є наступні: 

1) підготовка державних службовців відбувається переважно на базі 

вищих навчальних закладів; 2) вступ на державну службу здійснюється у 

конкурсному або ж виключному порядку для особливих категорій 

службовців; 3) державна служба є відкритою, тож кожен, хто бажає 

вступити на державну службу та пройшов відповідну підготовку, може на 

це претендувати. 

Особливостями правового регулювання кадрового забезпечення 

державної служби Канади є такі: 1) близькість до моделі кадрового 

забезпечення державної служби Сполучених Штатів Америки; 2) 

концентрація підготовки державних службовців переважно в університетах, 

їхніх школах і коледжах при існуванні кількох окремих самостійних 

навчальних центрів; 3) прийняття спеціального законодавства, яке визначає 

стандарти навчання, підготовки, знань та розвитку державних службовців. 

Правове регулювання кадрового забезпечення державної служби 

Китаю характеризується наступними рисами: 1) значна увага приділяється 

підготовці і підвищенню кваліфікації державних службовців; 2) держава 

засновує спеціальні заклади з підготовки державних службовців, у яких 

державні службовці отримують підготовку в разі призначення на посаду або 

підвищення; 3) навчання відбувається за єдиною програмою. 

Правове регулювання кадрового забезпечення державної служби 

Японії характеризується наступними особливостями: 1) схожість японської 

моделі з китайською; 2) висока престижність працевлаштування на посадах 

державної служби; 3) довічний характер державної служби. 
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ДОДАТОК 2 
Апробація результатів дисертації. Підсумки розробки проблеми в 

цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення і висновки обговорювались 

на кафедрі правознавства Східноукраїнського національного університету 

імені Володимира Даля, а також були оприлюднені на таких науково-

практичних конференціях: «Актуальні проблеми сучасного правознавства» 

(м. Київ, 28–29 січня 2016 року), «Проблеми теорії права і практики 

правореалізації на шляху України до ЄС» (м. Київ, 25–26 лютого 2016 року), 

«Теорія і практика розвитку правових інститутів» (м. Київ, 10–

11 березня 2016 року), «Реформування національного та міжнародного права: 

перспективи та пріоритети» (м. Одеса, 20–21 січня 2017 року), «Актуальні 

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

28 січня 2017 року), «Пріоритетні напрямки розвитку правової системи 

України» (м. Львів, 27–28 січня 2017 року), «Правові механізми забезпечення 

та захисту прав і свобод людини і громадянина, інтересів суспільства та 

держави» (м. Харків, 14 червня 2019 року), «Теоретичні питання юриспруденції 

і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття» (Харків, 21 червня 

2019 р.). 
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