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АНОТАЦІЯ 

 

Губська О.А. Проблеми правового регулювання працевлаштування та 

професійного розвитку державних службовців в Україні. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства 

освіти і науки України. – Київ, 2018. 

У дисертації комплексно досліджено теоретичні та практичні проблеми 

правового регулювання працевлаштування та професійного розвитку 

державних службовців в Украіні. Здійснено загальнотеоретичну 

характеристику правового регулювання працевлаштування та професійного 

розвитку державних службовців, визначено поняття професійного розвитку 

державних службовців. Проаналізовано ретроспективу правового 

регулювання працевлаштування та професійного розвитку державних 

службовців, визначено принципи і гарантії правового регулювання 

працевлаштування та професійного розвитку державних службовців.  

Під професійним розвитком державних службовців необхідно розуміти 

цілеспрямований процес здобуття державними службовцями позитивного 

управлінського досвіду, нових навичок та компетенцій, доповнення існуючих 

ділових та професійних якостей, а також постійний професійно-

кваліфікаційний розвиток особистості державного службовця, що передбачає 

підвищення ефективності виконання ним своїх завдань та функцій. 

Окреслено специфіку правовідносин із працевлаштування державних 

службовців. Виділено стадії працевлаштування державних службовців. 

З’ясовано значення кожної сторони правовідносин із працевлаштування 

державних службовців. Виявлено зміст та складові елементи правовідносин 

із працевлаштування державних службовців. Обґрунтовано особливості 

працевлаштування деяких окремих категорій державних службовців. 
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Сформульовано доктринальне визначення категорії відносини з 

працевлаштування державних службовців – це коло комплексних за змістом 

суспільних відносин, які регулюються, у першу чергу, спеціальним 

законодавством про державну службу, а також субсидіарно законодавством 

про працю, виникають між особою, яка реалізовує своє право на працю 

шляхом зайняття посади державної служби, та органом (посадовою особою), 

що уповноважений брати участь у здійсненні професійного розвитку 

державних службовців. 

Сторонами правовідносин працевлаштування державних службовців 

визначено наступні:  

1) фізичні особи, які бажають зайняти вакантні посади державної 

служби як сторона відносин працевлаштування державних службовців, 

специфікою, що характеризує їх є: а) можуть бути лише фізичні особи, які 

відповідають вимогам, визначеним законодавством про державну службу; б) 

закріплення на нормативному рівні загальних вимог (для усіх державних 

службовців) та спеціальних вимог (які зумовлені специфікою конкретної 

посади); в) диференціація обсягу та рівня вимог залежно від категорії посади 

державного службовця; г) недосконалість законодавства щодо регулювання 

питання володіння іноземними мовами державними службовцями; 

2) суб’єкти владних повноважень, які беруть участь у 

працевлаштуванні державних службовців України:  

2.1) особи, яка уповноважені оголошувати конкурс та призначати на 

посаду. Особливостями даних суб’єктів як сторони відносин 

працевлаштування державних службовців є: а) ними можуть бути тільки 

суб’єкти призначення та керівники державної служби в органі державної 

влади; б) беруть учать у процесі працевлаштування державних службовців у 

обмеженому обсязі – на стадії оголошення про проведення конкурсу та 

призначення на посаду; в) обмежені у можливості призначити на посаду 

державного службовця – тільки переможця конкурсу; г) їх участь у процесі 
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професійного добору кандидатів на вакантні посади державної служби має 

формальний характер. 

2.2) особи, які уповноважені проводити організовувати та проводити 

конкурс, що мають такі особливості: а) вичерпний перелік суб’єктів, які 

мають право організовувати і проводити конкурс; б) обмежений характер 

участі у процесі працевлаштування державних службовців – лише стадія 

проведення конкурсу; в) залучення представників громадянського 

суспільства до участі у діяльності відповідних суб’єктів на стадії проведення 

конкурсу.  

Наведено характерні риси виникнення, розвитку та припинення 

правовідносин у сфері професійного розвитку державних службовців. 

Виведено перелік особливостей підготовки та перепідготовки державних 

службовців. Розкрито форми взаємодії суб’єктів професійної підготовки та 

перепідготовки державних службовців.  

Серед особливостей державних службовців як сторони відносин 

професійного розвитку виведено такі: 1) ними можуть бути лише фізичні 

особи, які відповідають вимогам, визначеним законодавством про державну 

службу; 2) закріплення на нормативному рівні загальних вимог (для всіх 

державних службовців) та спеціальних вимог (які зумовлені специфікою 

конкретної посади); 3) диференціація обсягу та рівня вимог залежно від 

категорії посади державного службовця; 4) недосконалість законодавства 

щодо регулювання питання володіння державними службовцями іноземними 

мовами; 5) є обов’язковим учасником відносин професійного розвитку 

державних службовців на якого власне й спрямована вся відповідна 

діяльність. 

Виділено наступні тенденції подальшого розвитку правового 

регулювання професійного розвитку державних службовців: 1) тенденція 

розширення персональної відповідальності державних службовців; 

2) тенденція створення спеціальної атестаційної комісії для вирішення 

широкого спектру питань, у тому числі й просування державного службовця 
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по службі; 3) тенденція зміни методів проведення відбору працівників; 

4) тенденція правової регламентації адаптації державних службовців до нової 

посади. 

Виділені наступні проблеми правового регулювання працевлаштування 

державних службовців: 1) відсутність оцінювання індивідуальних 

психологічних особливостей, фізичної придатності та стану здоров’я 

кандидатів на зайняття посад державної служби; 2) відсутність чітких вимог 

щодо професійно-кваліфікаційних характеристик посад державної служби, 

яким повинен відповідати кандидат на державну службу; 3) проблема 

іноземного громадянства державних службовців, подвійного громадянства чи 

участі у заборонених в Україні терористичних організаціях; 4) проблема 

політичного впливу на державних службовців; 5) проблема дотримання 

військового законодавства державними службовцями з огляду на складну 

військово-політичну ситуацію в нашій державі. 

Охарактеризовано шляхи вирішення проблем правового регулювання 

працевлаштування державних службовців. Окрему увагу приділено питанню 

європейської інтеграції у сфері трудової діяльності державних службовців. 

Ключові слова: правове регулювання, працевлаштування, 

професійний розвиток, державні службовці, службово-трудова діяльність, 

праця, європейська інтеграція, державна служба. 
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ANNOTATION 

Gubska O.A. Problems of legal regulation of employment and professional 

development of civil servants in 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. – Taras Shevchenko National University 

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

In the thesis analyzed the theoretical and practical problems of legal 

regulation of employment and professional development of civil servants in 

Ukraine. The general theoretical description of the legal regulation of employment 

and professional development of civil servants is carried out, the concept of 

professional development of civil servants is defined. The retrospective of legal 

regulation of employment and professional development of civil servants is 

analyzed, principles and guarantees of legal regulation of employment and 

professional development of civil servants are explored. 

Under the professional development of civil servants, it is necessary to 

understand the purposeful process of obtaining positive management experience, 

new skills and competencies by civil servants, supplementing existing business and 

professional qualities, as well as continuous professional qualification development 

of a civil servant personality, whose purpose is to increase the efficiency of the 

performance of his / her tasks and functions. 

Specifics of legal relations concerning employment of civil servants are 

outlined. Stages of employment of civil servants are highlighted. The significance 

of each side of the legal relationship regarding the employment of civil servants is 

determined. The content and constituent elements of legal relations concerning 

employment of civil servants are revealed. The peculiarities of employment of 

some certain categories of civil servants are substantiated. 

The doctrinal definition of the category of employment relationship for civil 

servants is formulated - a range of comprehensive in the content of social relations, 

which are regulated, first of all, by special legislation on civil service, as well as 
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subsidy legislation on labor, which arises between a person who wishes to exercise 

his right to work by entering the vacant post of civil service, and by the authorities 

(officials) who are authorized to make decisions on appointment to the post and the 

actors involved in the organization and competition for the employment of civil 

service, on all issues related to the selection and recruitment of civil servants. 

The parties to the legal relations of employment of civil servants are: 

1) individuals who wish to take vacant positions in the civil service as a 

party to the employment of civil servants, the specifics that characterize them are: 

a) only natural persons who meet the requirements specified by the civil service 

law may be; b) consolidation at the regulatory level of general requirements (for all 

civil servants) and special requirements (which are conditioned by the specifics of 

a specific position); c) differentiation of the volume and level of requirements 

depending on the category of civil servant position; d) imperfection of the 

legislation on the regulation of the issue of foreign language skills by civil 

servants; 

2) subjects of authority that are involved in the employment of civil servants 

of Ukraine: 

2.1) the person authorized to announce the competition and to appoint him to 

the position. The peculiarities of the data of the subjects as a party to the 

employment relationship of civil servants are: a) they can only be subjects of 

appointment and heads of civil service in the state authority; b) take part in the 

process of employment of civil servants to a limited extent, at the stage of 

announcement of the competition and appointment; c) limited in the ability to 

appoint a civil servant - only the winner of the competition; d) their participation in 

the process of professional selection of candidates for vacancies in the civil service 

is of a formal nature. 

2.2) persons authorized to organize and conduct a competition, having the 

following features: a) an exhaustive list of subjects who have the right to organize 

and conduct a competition; b) the limited nature of participation in the process of 

employment of civil servants - only the stage of the contest; c) involving 
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representatives of civil society in participation in the activities of the relevant 

actors at the stage of the contest. 

The characteristic features of emergence, development and termination of 

legal relations in the field of professional development of civil servants are 

presented. A list of peculiarities of training and retraining of civil servants is 

presented. The forms of interaction between subjects of vocational training and 

retraining of civil servants are revealed. 

Among the features of civil servants as parties to professional development, 

the following are derived: 1) they can only be individuals who meet the 

requirements defined by the civil service law; 2) consolidation of the general 

requirements (for all civil servants) and the special requirements (which are 

conditioned by the specifics of a specific position) at the normative level; 

3) differentiation of the volume and level of requirements depending on the 

category of civil servant position; 4) imperfection of the legislation on the 

regulation of the issue of foreign language proficiency by civil servants; 5) is a 

compulsory participant in the relations of professional development of civil 

servants on which all relevant activities are directed. 

The following tendencies of further development of legal regulation of 

professional development of civil servants are allocated: 1) tendency of expanding 

personal responsibility of civil servants; 2) the tendency of creating a special 

attestation commission for solving a wide range of issues, including the promotion 

of a civil servant; 3) a tendency to change the methods of selecting employees; 

4) tendency of legal regulation of adaptation of civil servants to a new position. 

The following problems of legal regulation of employment of civil servants 

are distinguished: 1) the absence of evaluation of individual psychological 

peculiarities, physical fitness and state of health of candidates for public service; 

2) the absence of clear requirements regarding the professional qualification 

characteristics of civil service positions, which a candidate for the civil service 

must meet; 3) the problem of foreign citizenship of civil servants, dual citizenship 

or participation in terrorist organizations banned in Ukraine; 4) the problem of 
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political influence on civil servants; 5) the problem of compliance with military 

law by civil servants, given the complex military-political situation in our state. 

The ways of solving problems of legal regulation of employment of civil 

servants are described. Particular attention is paid to the issue of European 

integration in the field of work of civil servants. 

Key words: legal regulation, employment, professional development, civil 

servants, service and labor activity, labor, European integration, public service. 
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ВСТУП 

Сучасні соціально-політичні процеси в українському суспільстві та 

існування концептуальних недосконалостей у правовому регулюванні 

проходження державної служби спонукають вітчизняну науку 

здійснювати пошук нових моделей професійного розвитку державних 

службовців, які базуються на урахуванні чинників сьогодення. 

Очевидним є те, що без фундаментальних наукових досліджень 

теоретичних та практичних проблем, які виникають під час проходження 

державної служби, та без урахування змін у державотворенні 

неможливим видається перехід на якісно новий рівень функціонування 

державної служби. 

Незважаючи на те, що вітчизняний законодавець приділяє суттєву 

увагу вирішенню проблем державної служби, перманентна зміна векторів 

розвитку нашої держави спричиняє необхідність постійного оновлення 

нормативно-правої бази. Декілька реформ державної служби у новітній 

українській історії призвели до того, що положення Закону України «Про 

державну службу» постійно зазнають змін, що є свідченням поступального 

розвитку правового регулювання даного питання, а також існування 

тенденцій подальшого продовження даного процесу. Водночас існують 

підстави, які дозволяють стверджувати, що питання, пов’язані із правовим 

регулюванням професійного розвитку державних службовців, не отримали 

належної повноти розкриття та врегулювання, незважаючи на окремий розділ 

Закону України «Про державну службу», присвячений питанням службової 

кар’єри. Тому на сьогодні наявним є належне підґрунтя для продовження 

процесу удосконалення правового регулювання у цій сфері, а наступні 

демократичні перетворення у державі зумовлюють необхідність подальшої 

розробки законодавства про державну службу. 

Чинна система законодавства України про державну службу все ще не в 

повній мірі задовольняє потреби суспільства у питаннях забезпечення 

виконання поставлених завдань. Саме тому на порядку денному перебувають 
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питання, пов’язані із створенням належних умов для проходження державної 

служби, оскільки вирішення відповідних завдань держави є неможливим без 

вирішення усіх потреб осіб, які під час професійної діяльності виконують 

завдання і функції держави. 

Наразі є очевидним, що Україна потребує сучасної ефективної 

державної кадрової політики у системі державного управління, яка буде 

спрямована на залучення, закріплення та адекватне використання на 

державній службі висококваліфікованих фахівців, створення умов для 

реалізації ними свого професійного потенціалу, що сприятиме успішному 

виконанню посадових обов’язків та забезпеченню на цій основі ефективного 

функціонування органів державної влади та місцевого самоврядування. 

Даний процес неможливий без формування розуміння того, що основа 

державної кадрової політики закладається на етапі працевлаштування 

державних службовців, який безпосередньо впливає на подальше 

функціонування досліджуваного інституту та рівень кваліфікації прийнятих 

працівників. Виділення проблем правового регулювання на даному етапі 

дозволить підвищити загальний рівень кадрового потенціалу державної 

служби, а також оперативно ліквідувати ті недосконалості, які не були 

враховані законодавцем у новому Законі України «Про державну службу» від 

10.12.2015 № 889-VIII. Отже, нещодавнє прийняття даного нормативно-

правового акта, низький рівень уваги з боку науковців, а також роль процесу 

працевлаштування державних службовців для функціонування інституту 

державної служби зумовлюють необхідність дослідження проблем правового 

регулювання працевлаштування державних службовців, а також пошуку 

шляхів їх вирішення. Реалізація проблем правового регулювання 

працевлаштування державних службовців дозволить удосконалити кадрову 

політику системи державної служби, позитивно вплине на ефективність 

роботи органів державної влади й місцевого самоврядування, а також 

дозволить вирішити задачі належного функціонування досліджуваного 

інституту. 
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Дослідженням питання правового регулювання працевлаштування та 

професійного розвитку державних службовців в Україні у тій чи іншій мірі у 

своїх працях займалися такі вчені: В.М. Андріїв, Н.Ф. Артеменко, 

С.Я. Вавженчук, В.С. Венедіктов, С.В. Венедіктов, С.В. Вишновецька, 

В.Т. Вишняков, Л.О. Воронько, Ю.М. Гришина, О.Ю. Дрозд, С.Д. Дубенко, 

Т.А. Занфірова, О.С. Заржицький, М.І. Іншин, Т.Є. Кагановська, М.М. 

Клемпарський, В.Л. Костюк, Д.Є. Кутоманов, Ю.В. Левенець, О.П. Литвин, 

К.Ю. Мельник, Н.О. Мельничук, М.О. Міщук, Л.В. Могілевський, А.Б. 

Мудрик, Л.О. Нестеренко, І.І. Нинюк, О.М. Обушенко, О.Я. Окіс, С.В. 

Попов, С.М. Прилипко, О.А. Ситницька, Р.Е. Скіпенко, О.В. Смірнов, О. В. 

Тищенко, С.К. Хаджирадєва, Г.І. Чанишева, Р.І. Шабанов, В.І. Щербина, 

О.М. Ярошенко, І.І. Яцкевич та інші. Однак, незважаючи на значну кількість 

наукових робіт у сфері праці державних службовців, опублікованих 

останніми роками, враховуючи нещодавні зміни до чинного законодавства, 

можна стверджувати про відсутність у вітчизняній юридичній науці 

комплексного дослідження проблем правового регулювання 

працевлаштування та професійного розвитку державних службовців в 

Україні. 

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

Дисертаційна робота виконана на кафедрі муніципального права та 

адміністративно-правових дисциплін Навчально-наукового інституту права 

ім. І. Малиновського Національного університету «Острозька академія» 

відповідно до Основних наукових напрямів та найважливіших проблем 

фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних і 

гуманітарних наук на 2014–2018 рр., затверджених постановою Президії 

НАН України від 20.12.2013 № 179 (пункт З.4.2.9.), Пріоритетних напрямів 

розвитку правової науки на 2011–2015 рр., затверджених постановою 

загальних зборів Національної академії правових наук України від 24.09.2010 

№ 14-10, а також у межах наукової теми кафедри «Адміністративний метод 
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правового регулювання у фінансових, адміністративних та трудових 

відносинах», (державний реєстраційний номер 0113Ш01049). 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є розробка теоретико-

практичних пропозицій та рекомендацій щодо вирішення проблем правового 

регулювання працевлаштування та професійного розвитку державних 

службовців в Україні. 

Для досягнення поставленої мети у дисертації необхідно, насамперед, 

виконати такі завдання: 

 охарактеризувати методологічні основи дослідження праці 

державних службовців в Україні; 

 визначити ознаки професійного розвитку державних службовців; 

 структурувати етапи становлення правового регулювання 

працевлаштування та професійного розвитку державних службовців; 

 охарактеризувати принципи правового регулювання 

працевлаштування та професійного розвитку державних службовців; 

 розкрити систему гарантій у сфері працевлаштування та 

професійного розвитку державних службовців; 

 здійснити аналіз стадій працевлаштування державних службовців; 

 окреслити класифікацію суб’єктів правовідносин із 

працевлаштування державних службовців; 

 конкретизувати зміст правовідносин із працевлаштування державних 

службовців; 

 уточнити особливості працевлаштування деяких категорій державних 

службовців; 

 з’ясувати структуру правовідносин у сфері професійного розвитку 

державних службовців; 

 виокремити особливості виникнення, розвитку та припинення 

правовідносин у сфері професійного розвитку державних службовців; 
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 виділити значення підготовки та перепідготовки державних 

службовців; 

 визначити перелік суб’єктів професійної підготовки та 

перепідготовки державних службовців та форми їх взаємодії; 

 згрупувати проблеми правового регулювання працевлаштування 

державних службовців; 

 сформулювати тенденції подальшого розвитку правового 

регулювання професійного розвитку державних службовців; 

 дослідити особливості зарубіжних моделей правового регулювання 

професійного розвитку державних службовців; 

 розробити конкретні пропозиції щодо запозичення досвіду 

європейських країн у сфері трудової діяльності державних службовців в 

Україні. 

Об’єктом дослідження є система суспільних відносин щодо здійснення 

службово-трудової діяльності державними службовцями. 

Предметом дослідження є проблеми правового регулювання 

працевлаштування та професійного розвитку державних службовців в 

Україні. 

Методи дослідження. Наукове дослідження сформовано на 

застосування загального системно-структурного методу, основні елементи 

якого забезпечили високий ефект побудови моделей розв’язання 

поставлених завдань. Методологічною основою дисертаційної роботи 

слугувала низка загальнонаукових та спеціальних методів пізнання, вибір 

яких обумовлений особливостями відповідного об’єкта, предмета, мети та 

завдань. Історичний метод застосовувався, зокрема, при визначенні 

специфіки становлення та розвитку правового регулювання 

працевлаштування та професійного розвитку державних службовців, у тому 

числі й на території сучасної України (п. 1.3). Формально-логічний метод 

(безпосередньо його складові: метод класифікації, індукції та дедукції) 

застосовувався при наданні загальноправової характеристики правового 
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регулювання працевлаштування та професійного розвитку державних 

службовців (п.п. 1.2, 1.4, 1.5, 2.1–2.4, 3.1–3.3). За допомогою логіко-

семантичного методу виведено понятійно-категоріальний апарат. Метод 

систематизації у поєднанні із системно-функціональним методом 

застосовувався під час опрацювання особливостей, сутності, принципів, 

гарантій правового регулювання працевлаштування та професійного 

розвитку державних службовців, форм взаємодії суб’єктів професійної 

підготовки та перепідготовки державних службовців (розділ 2 і 3). 

Системно-структурний метод, метод синтезу та метод емпіричного 

пізнання спостереження застосовувалися під час дослідження проблем 

правового регулювання працевлаштування державних службовців (п. 4.1), у 

результаті чого було створено можливість для врахування як існуючої 

практики в окресленій царині, так і теоретичних розробок провідних 

представників доктрини трудового права. Формально-догматичний та 

метод моделювання дозволили виявити недоліки національного 

законодавства у досліджуваній сфері та сформулювати чіткі пропозиції 

щодо їх усунення, а також з’ясувати механізм втілення тенденцій 

подальшого розвитку правового регулювання професійного розвитку 

державних службовців (п.п. 4.1, 4.2). Методи узагальнення та класифікації 

надали можливість розробити характеристику зарубіжних моделей 

правового регулювання професійного розвитку державних службовців (п. 

4.3). Порівняльно-правовий метод застосовувався при співставленні норм 

та положень національного трудового законодавства щодо регулювання 

працевлаштування і професійного розвитку державних службовців та 

законодавства розвинених країн (Франції, Німеччини, Великобританії та 

Північної Ірландії) (п. 4.4). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

дисертація є першою спробою комплексно, з використанням сучасних 

методів пізнання, з урахуванням новітніх досягнень науки трудового права 

дослідити проблеми правового регулювання працевлаштування та 
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професійного розвитку державних службовців. За результатами 

дисертаційного дослідження сформульовано авторські основні положення, 

що виносяться на захист і які містять елементи наукової новизни. 

Основними з них є такі: 

вперше: 

 надано тлумачення правової категорії «відносини професійного 

розвитку державних службовців», яку запропоновано розуміти як коло 

комплексних за змістом суспільних відносин, які регулюються, у першу 

чергу, спеціальним законодавством про державну службу, а також 

субсидіарно законодавством про працю, виникають між особою, яка 

реалізовує своє право на працю шляхом зайняття посади державної служби, 

та органом (посадовою особою), що уповноважений брати участь у 

здійсненні професійного розвитку державних службовців; 

 надано авторську дефініцію об’єкта правовідносин професійного 

розвитку державних службовців, під яким запропоновано розуміти поведінку 

фізичних осіб, які бажають взяти участь у зайнятті вакантних посад 

державної служби України, а також державних службовців, які займають 

посади державної служби, та компетентних суб’єктів публічного права, на 

яких покладено функції з організації й проведення конкурсу та призначення 

на посаду державної служби, пов’язані з реалізацією особою свого 

конституційного права на працю та участь у державному управлінні, а також 

тих, які беруть участь в навчанні, підготовці та перепідготовці державних 

службовців; 

 визначено, що об’єктом правовідносин з працевлаштування 

державних службовців є поведінка фізичних осіб, які бажають взяти участь у 

зайнятті вакантних посад державної служби України, та компетентних 

суб’єктів публічного права, на яких покладено функції з організації й 

проведення конкурсу та призначення на посаду державної служби, які 

пов’язані з реалізацією особою свого конституційного права на працю та 

участь у державному управлінні; 
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 сформульовано комплексний перелік тенденцій подальшого 

розвитку правового регулювання професійного розвитку державних 

службовців: 1) тенденція розширення персональної відповідальності 

державних службовців; 2) тенденція створення спеціальної атестаційної 

комісії для вирішення широкого спектра питань, у тому числі й просування 

державного службовця по службі; 3) тенденція зміни методів проведення 

відбору працівників; 4) тенденція правової регламентації адаптації 

державних службовців до нової посади; 

 обґрунтовано наступні особливості моделі проходження державної 

служби у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії: 

1) поєднання нових інститутів і процедур проходження державної служби та 

збереження існуючих традицій; 2) державна служба у загальноприйнятому 

розумінні відсутня, а замість неї функціонує цивільна служба; 3) державна 

служба значною мірою політизована, а дозвіл для участі в політичній 

діяльності можуть отримувати лише державні службовці нижчих ступенів; 4) 

в основу державної служби покладено близьку до американської 

менеджеральну модель; 5) система професійного розвитку державних 

службовців є жорсткою на усіх рівнях; 6) в державних структурах часто 

використовується ієрархія не за професійними якостями, а за віком та 

статусом; 7) структура є багаторівневою та заплутаною; 

 виділено перелік напрямів європейської інтеграції у сфері правового 

регулювання працевлаштування та професійного розвитку державних 

службовців: 1) престижність та перспективність державної служби; 2) 

складна багатоступенева система відбору кадрів до державної служби; 

3) підвищена увага до питання розподілу посад державної служби; 

4) ефективність професійного навчання, незалежність оцінювання 

результатів діяльності та зацікавленість держави у просуванні працівників по 

державній службі; 
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удосконалено: 

 поняття професійного розвитку державних службовців, під яким 

необхідно розуміти цілеспрямований процес здобуття державними 

службовцями позитивного управлінського досвіду, нових навичок та 

компетенцій, доповнення існуючих ділових та професійних якостей, а також 

постійний професійно-кваліфікаційний розвиток особистості державного 

службовця, що передбачає підвищення ефективності виконання ним своїх 

завдань та функцій; 

 розуміння особливостей працевлаштування державних службовців, 

які працюють у сфері судочинства України, а саме: 1) регулюється як 

Законом України «Про державну службу», так і Законом України «Про 

судоустрій та статус суддів»; 2) пріоритет при застосуванні норм чинного 

законодавства до відносин працевлаштування належить Закону України «Про 

судоустрій та статус суддів»; 3) конкурсна процедура відбору кандидатів на 

зайняття посад у сфері державної служби; 4) диференціація суб’єктів 

призначення на посаду керівників апаратів судів залежно від інстанційності 

суду; 

 визначення підготовки та перепідготовки державного службовця, 

під якими варто розуміти комплексну та безперервну діяльність, яка полягає 

у сприянні становлення державного службовця як професіонала із 

відповідним високим рівнем знань, вмінь та навичок, а також забезпеченні 

недопущення падіння рівня його ділової готовності до виконання службово-

трудових обов’язків; 

 деталізацію специфіки участі керівника державної служби органу 

державної влади як суб’єкта професійної підготовки, підвищення 

кваліфікації та перепідготовки державних службовців у відповідних 

відносинах, яка проявляється у наступному: 1) забезпеченні організації 

підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, які йому 

підпорядковані; 2) можливості залучення до процесу професійного розвитку 

державних службовців спеціалізованих установ та відповідних фахівців за 
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рахунок бюджетних коштів; 3) забезпеченні організації професійної 

підготовки державних службовців, які вперше призначені на посади 

державної служби; 4) визначенні необхідності проходження професійного 

навчання конкретними державними службовцями за результатами 

оцінювання їх діяльності; 

 пропозиції щодо оптимізації національного законодавста у сфері 

працевлаштування та професійного розвитку державних службовців, зокрема 

на основі позитивного зарубіжного досвіду; 

дістали подальшого розвитку: 

 характеристика оголошення про проведення конкурсу на зайняття 

вакантної посади державної служби, якій притаманні такі особливості: 

1) ініціювання проведення конкурсу належить суб’єкту призначення або 

керівнику державної служби в органі державної влади; 2) перевірка умов 

проведення конкурсу здійснюється незалежним від суб’єкта призначення або 

керівника державної служби в органі державної влади органом (центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

політику у сфері державної служби); 3) поєднання обов’язкового публічного 

інформування у мережі Інтернет про оголошення конкурсу (державному 

органі, в якому проводиться конкурс, та центральному органі виконавчої 

влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 

державної служби) з факультативним (у засобах масової інформації та на 

інших сайтах); 

 особливості правового статусу осіб, які бажають зайняти вакантні 

посади державної служби як сторони відносин працевлаштування державних 

службовців, а саме: 1) можуть бути лише фізичні особи, які відповідають 

вимогам, визначеним законодавством про державну службу; 2) закріплення 

на нормативному рівні загальних вимог (для усіх державних службовців) та 

спеціальних вимог (зумовлені специфікою конкретної посади); 3) 

диференціація обсягу та рівня вимог залежно від категорії посади державного 
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службовця; 4) недосконалість законодавства щодо регулювання питання 

володіння іноземними мовами державними службовцями; 

 дослідження особливостей осіб, які уповноважені оголошувати 

конкурс та призначати на посаду як сторони відносин працевлаштування 

державних службовців, якими є такі: 1) ними можуть бути тільки суб’єкти 

призначення та керівники державної служби в органі державної влади; 2) 

вони беруть участь у процесі працевлаштування державних службовців у 

обмеженому обсязі – на стадії оголошення про проведення конкурсу та 

призначення на посаду; 3) обмежені у можливості призначати на посаду 

державного службовця (можуть призначати тільки переможця конкурсу); 4) 

їх участь у процесі професійного добору кандидатів на вакантні посади 

державної служби має формальний характер; 

 визначення форм взаємодії суб’єктів, які беруть участь у підготовці, 

перепідготовці та підвищенні кваліфікації державних службовців, а саме: 

1) нормотворча діяльність; 2) кадрова діяльність; 3) стажування; 

 формування переліку особливостей участі Служби управління 

персоналом державного органу як суб’єкта професійної підготовки, 

підвищення кваліфікації та перепідготовки державних службовців у 

відповідних відносинах: 1) здійснення поточного навчання державних 

службовців; 2) обмеження виключно такими формами діяльності як 

підготовка фахівців-державних службовців; 3) проводиться на локальному 

рівні державними службовцями-практиками; 4) полягає в удосконаленні 

знань та навичок відповідних осіб, які того потребують; 5) сприяння 

державному службовцю, у разі необхідності, у проходженні підготовки або 

підвищенні кваліфікації у профільних навчальних закладах; 

 пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства, зокрема 

аргументовано потребу доповнення глави 3 Закону України «Про державну 

службу» від 10.12.2015 № 889-VIII статтею такого змісту: «Підготовча 

служба. 1. При призначенні особи на посаду державної служби вперше в 

акті про призначення на посаду суб’єкт призначення встановлює підготовчу 
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службу з метою перевірки відповідності державного службовця займаній 

посаді із зазначенням її строку. 2. Підготовча служба при призначенні на 

посаду державної служби категорії «А» встановлюється строком до трьох 

років. 3. Підготовча служба при призначенні на посаду державної служби 

всіх інших категорій встановлюється строком до одного року 4. У разі 

незгоди особи з рішенням про встановлення підготовчої служби, вона 

вважається такою, що відмовилася від зайняття посади державної служби. 

За таких обставин застосовується відкладене право другого за результатами 

конкурсу кандидата на зайняття вакантної посади державної служби. Якщо 

конкурсною комісією такого кандидата не визначено, проводиться 

повторний конкурс. 5. 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 підготовчої служби продовжується на відповідну 

кількість днів, протягом яких він фактично не виконував посадові 

обов’язки. 6. Суб’єкт призначення має право звільнити державного 

службовця з посади до закінчення строку підготовчої служби 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. 7. У разі, якщо строк підготовчої служби 

закінчився, а державного службовця не ознайомлено з наказом про його 

звільнення з посади державної служби, він вважається таким, що пройшов 

підготовчу службу». 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

викладені в дисертації висновки і пропозиції можуть бути використані: 

– у науково-дослідній сфері – з метою заповнення прогалин у науці 

трудового права щодо системних знань про правові проблеми правового 
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регулювання працевлаштування та професійного розвитку державних 

службовців; 

– у правотворчості – при удосконаленні нормативно-правового 

регулювання працевлаштування та професійного розвитку державних 

службовців; 

– у правозастосовній діяльності – використання одержаних результатів 

дозволить підвищити рівень ефективності правовідносин у сфері 

працевлаштування та професійного розвитку державних службовців; 

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

зроблені в дисертації, можуть бути використані у процесі наукових 

конференцій та диспутів, під час вивчення таких наукових дисциплін як 

«Трудове право України», «Проблеми трудового права», «Державна 

служба» у вищих юридичних закладах освіти, при підготовці лекційних та 

семінарських занять, у науково-дослідній роботі студентів, слухачів та 

курсантів, при розробці методичних рекомендацій, у процесі підготовки 

робочих програм та планів, підручників, навчальної та прикладної 

літератури. 

Апробація результатів дисертації. Підсумки розробки проблеми в 

цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення і висновки доповідалися 

дисертантом на засіданнях кафедри муніципального права та адміністративно-

правових дисциплін Навчально-наукового інституту права ім. І. 

Малиновського, а також були оприлюднені на всеукраїнських та міжнародних 

конференціях: «Пріоритетні проблеми юридичної науки: сучасний стан та 

перспективи вдосконалення» (м. Київ, 18–19 червня 2015 року); «Пріоритетні 

проблеми реформування системи законодавства України» (м. Київ, 23–24 

липня 2015 року); «Право як регулятор суспільних відносин: історія, теорія, 

практика» (м. Київ, 18–19 квітня 2016 року); «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 
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березня 2016 року); «Актуальні наукові дослідження сучасної юридичної 

науки: теорія та практика» (м. Київ, 17 березня 2016 року); «Актуальні 

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

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

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

Публікації. Основні результати дисертації, висновки та пропозиції 

знайшли відображення у тридцяти двох опублікованих наукових працях, з 

яких: одна одноосібна монографія, двадцять дві наукові статті у фахових 

виданнях України та у наукових виданнях інших держав, дев’ять тез 

доповідей і повідомлень на науково-практичних конференціях. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ТА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ 

ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ 

 

 

1.1 Методологія дослідження праці державних службовців в Україні 

 

На сучасному етапі суспільного розвитку наявність інтересу до праці 

державних службовців обумовлюється фактором виникнення необхідності у 

підготовці нового покоління висококваліфікованих фахівців, спроможних 

швидко та ефективно здійснити реалізацію у державі реформ, необхідність 

яких об’єктивно існує та є однією із найгостріших проблем в Україні. У свою 

чергу, вищезазначене значним чином підвищує роль наукових та 

методологічних підходів у пошуку якомога ефективніших шляхів 

підвищення рівня кваліфікації людських ресурсів в органах виконавчої 

влади.  

Саме тому на протязі останніх років значно активізувалась наукова 

діяльність у напрямку розроблення ефективних механізмів формування 

системи праці державних службовців в Україні та її реалізації у процесі 

здійснення державної служби. Очікуваний результат від даного процесу є 

неможливим без належної наукової уваги.  

Важливість аналізу питання методології дослідження праці державних 

службовців в Україні полягає водночас у декількох аспектах. По-перше, його 

ґрунтовне вивчення дозволить встановити ступінь наукової розробленості 

праці державних службовців в Україні. По-друге, знання методології, методів 

та організації науково-дослідної діяльності праці державних службовців 

допоможе молодим ученим належним чином розпочати наукову діяльність у 

заданому напрямі, а досвідченим – удосконалити власні методики науково-

дослідної діяльності. По-третє, аналіз методології дослідження праці 
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державних службовців в Україні дозволяє впорядкувати науково-

дослідницьку діяльність таким чином, щоб згодом за її результатами 

полегшити втілення здобутих знань у практичній площині. 

Аналіз досліджень засвідчив наявність праць вітчизняних та 

зарубіжних науковців, які звернули увагу на дану проблематику, проте їх 

розробки не в повній мірі присвячувались ступеню наукової розробленості та 

методології дослідження праці державних службовців в Україні, вони 

висвітлювали лише окремі аспекти зазначеного питання. Разом з тим, 

суттєвий внесок у розвиток питань наукової розробленості та методології 

дослідження праці державних службовців в Україні зробили такі  вчені: К. О. 

Ващенко, І. П. Греков, С. А. Іванов, М. І. Іншин, І. П. Лаврінчук, Н. О. 

Максименко, Н. М. Неумивайченко, І. Є. Чорнобиль та інші. Проте, по-

перше, праці зазначених науковців не мали комплексного характеру, а по-

друге – точки зору дослідників стосовно наукової розробленості та 

методології дослідження праці державних службовців в Україні 

відрізняються, тож цей аспект потребує окремого дослідження. Поряд з цим, 

необхідно відзначити, що, незважаючи на належну увагу з боку авторів до 

виділених питань, окремі аспекти організації праці державних службовців 

все ще залишаються невирішеними. Передусім недостатньо обґрунтованим є 

питання класифікації методів дослідження праці державних службовців та 

розкриття сутності його елементів. Таким чином, зазначений момент і 

зумовив вибір напряму дослідження. 

Будь-яке наукове дослідження здійснюється згідно з  індивідуальними 

рисами та особливостями світогляду дослідника, проте, незважаючи на це, є 

можливим виокремлення деяких загальних підходів до його проведення. У 

якості такого явища виступає методологія.  

У юридичній науці відсутня єдність поглядів на явище методології, тож 

варто розглянути її сутність, виходячи одразу із декількох аспектів. Аналіз 

наукової літератури дозволив нам об’єднати наукові погляди на категорію 

«методологія» у дві групи: методологія у широкому розумінні [1, с. 806; 2, с. 
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692; 3, с. 618; 4, с. 20; 5, с. 150; 6, с. 217] та методологія у вузькому розумінні 

[7, с. 5-6; 8, с. 12-16; 9, с. 27-28; 10, с. 26].  

 У широкому розумінні методологія розглядається водночас як вчення, 

філософська категорія та сукупність різноманітних принципів, засобів, 

методів і форм організації та проведення наукового дослідження тощо. 

Відповідно, у вузькому значенні дослідники розглядали дане явище у розрізі 

якогось одного із виділених нами напрямів. 

Перший із зазначених наукових підходів до тлумачення терміна 

«методологія» є найбільш розповсюдженим у вітчизняній науці, проте сама 

сутність вчення переважно варіюється в залежності від позиції кожного 

окремого вченого чи наукового джерела. Так, Радянський енциклопедичний 

словник визначає досліджуване поняття як вчення про структуру, логічну 

організацію, методи та засоби діяльності [1, с. 806]. Дана дефініція є не 

зовсім вдалою, оскільки нею не визначено об’єкт вчення. Авторами не 

здійснено конкретизації сутності діяльності, яка характеризується з огляду на 

її структуру, логічну організацію, методи та засоби. Поняття «діяльність» 

занадто широке, тому воно не дозволяє нам скласти цілісне уявлення навіть 

щодо сфери застосування явища методології. Разом з тим, відмітимо, шо 

аналізоване нами джерело є енциклопедією, укладеною ще за радянських 

часів, тож доцільним є аналіз сучасніших джерел.  

Словник української мови надає трактування методології як вчення про 

науковий метод пізнання й перетворення світу, його філософську та 

теоретичну основу [11, с. 692]. Дана позиція у певній мірі розкриває 

методологію із філософської точки зору. Разом з тим, авторами здійснено 

віднесення даного явища до сфери науки загалом, що є вдалим підходом. 

Тобто вони відносять методологію до наукової сфери та виділяють передусім 

її філософське підґрунтя. Аналізуючи зазначене визначення, відмітимо, що 

філософську основу методології становить вчення про методи пізнання та 

перетворення світу, а теоретичну – використання цих знань у практичній 

діяльності. Обумовлений підхід вважаємо вдалим, проте зазначимо, що 
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формулювання «перетворення світу» не є досконалим із правової точки зору 

через надмірну абстрактність. У даному контексті більш доцільним було б 

застосування словосполучення «перетворення дійсності», яким, зокрема, 

оперують деякі інші вчені. Наприклад, Р. Д. Лукич, надаючи дефініцію 

поняття «методологія», визначає його як вчення про методи пізнання і 

перетворення дійсності [7, с. 5-6]. Термін «дійсність» у даному контексті 

позначає «те, що об’єктивно існує» [12, с. 304]. Незважаючи на вузькість 

позиції Р. Д. Лукича, а отже, і її віднесення до іншої групи підходів, звернемо 

увагу на те, що термін «перетворення світу», використаний у попередній 

концепції, важко використати для позначення явищ об’єктивної дійсності, 

оскільки він має швидше філософський підтекст – вплив на певні форми 

матерії в рамках навколишнього світу. Схожої точки зору дотримується і М. 

М. Букач, з точки зору якого методологія є філософським вченням про 

методи пізнання та практику або перетворення дійсності, що виконує функції 

отримання нового знання та подання цього знання у вигляді понять, 

критеріїв, законів, теорій, гіпотез та організації використання нових знань у 

практичній діяльності [13, с. 104]. Дана позиція є близькою до закріпленої 

радянським енциклопедичним словником, проте більш адаптованою до 

вимог сьогодення, оскільки у ній усунуто виділені нами недоліки. 

Відзначимо, що автором підкреслено філософську сутність методології, хоча 

одна із її функцій має практичний характер та реалізовується у процесі 

застосування набутих особою знань.  

У Юридичній енциклопедії вказаний термін тлумачиться наступним 

чином: «Методологія юридичної науки – це система підходів, методів і 

способів наукового дослідження, теоретичні засади їх використання» [3, с. 

618]. Автори енциклопедії умовно виділили у межах даного явища два 

елементи: теоретичну основу та її практичне використання. Порівнюючи 

вказаний підхід із попередньо розглянутими нами, відмітимо, що вони є 

тотожними, оскільки автори енциклопедії жодним чином не звернулись до 

специфіки методології саме юридичної науки. Така дефініція може бути 



22 

застосована до методології у будь-якій науковій галузі, тож саме пояснення є 

швидше характерним для понятя методології у широкому розумінні, аніж до 

методології юридичної науки. 

Звертаючись до праць науковців-правників, М. С. Кельман та О. Г. 

Мурашин пропонують визначати поняття методології як: 1) систему підходів 

і методів, способів і засобів наукового дослідження; 2) вчення (теорії) про їх 

використання при дослідженні державно-правових явищ [4, с. 20]. Загалом, 

даний підхід є тотожним до розглянутих нами раніше, проте відмітимо, що 

дослідники визначили явище методології передусім через призму правової 

науки, що є актуальним з огляду на тематику нашого дослідження. 

Зазначимо, що абсолютно тотожне визначення запропоноване іншим 

видатним правовим теоретиком П. М. Рабіновичем [5, с. 150]. Отже, 

констатуємо, що в сучасній науковій літературі склалась доволі стала 

концепція розгляду методології як дворівневого явища, яке складають 

система принципів, підходів, методів, способів, засобів, форм організації та 

проведення наукового дослідження на першому рівні та їх реалізація на 

практиці, що у сукупності дозволяє досягнути кінцевої мети – пізнання та 

перетворення явищ дійсності. 

Т. А. Занфірова також розглядає методологію з огляду на взаємозв’язок 

її теоретичного та практичного підґрунтя. Так, перше значення, виділене 

вченою, пов’язане із ставленням до методології як до теорії організації 

пізнавального процесу, друге – пов’язане із системою пізнавальних 

установок, що сприяють усвідомленню конкретного предмета пізнання [6, с. 

217]. Іншими словами, дослідниця вбачає реалізацію методології на двох 

рівнях. На першому методологія являє собою сукупність принципів, засобів, 

методів і форм організації та проведення наукового дослідження. На другому 

відбувається власне реалізація на практиці даних основ, що сприяє 

досягненню кінцевої мети здійснення методології – пізнання об’єкта 

дослідження. Таким чином, у широкому розумінні методологія розглядається 

вченою не лише як сукупність принципів, засобів, методів і форм організації 



23 

та проведення наукового пізнання поставленої проблеми, а і як пошук 

способу її вирішення. Даний підхід також вважаємо вдалим. 

Окрім цього, необхідним є звернення до концепцій вузького розуміння 

явища методології. Так, В. С. Швирєв розглядає методологію як складову 

гносеології, що покликана вивчати методи наукового пізнання [8, с. 12-16]. 

Оскільки гносеологія є розділом філософії, віднесемо даний підхід до 

виключно філософських, що є занадто вузьким баченням, адже не включає до 

свого змісту ні практичний аспект методології, ні у цілому її дворівневу 

структуру. Поряд з цим, А. Ф. Черданцев тлумачить методологію як вчення 

про метод, теоретичне обґрунтування використовуваних у науці методів 

пізнання матеріального світу [9, с. 27-28]. Відмітимо вузькість даної позиції. 

Нами встановлено, що методологія не лише обґрунтовує методи пізнання 

матеріального світу, а й сприяє їх використанню при пізнанні та перетворенні 

явищ об’єктивної дійсності. Наприклад, М. В. Цвік та О. В. Петришин 

розглядають поняття методології як теоретичну основу та способи організації 

пізнавального процесу, що характеризують пізнання з погляду його 

загальних форм, можливостей пізнавальних засобів і механізмів, які 

зумовлюють логічну послідовність наукового дослідження [10, с. 26]. 

Незважаючи на безумовну вдалість даної позиції, вона розглядає явище 

методології виключно з огляду на її теоретичні аспекти. Нами встановлено, 

що методологію варто розуміти як сукупність теоретичної складової та її 

реалізації на практиці при здійсненні наукового дослідження. Тому, 

проаналізувавши дві групи позицій, констатуємо, що більш вдалим є широке 

розуміння методології, а отже, пропонуємо наступну дефініцію поняття 

«методологія»: «Методологія – це сукупність принципів, засобів, методів і 

форм організації та проведення пізнавальної діяльності, які сприяють 

досягненню науковцем поставленої мети у формі пізнання об’єкта вивчення 

та отримання нових знань». 

Визначення поняття методології дослідження праці державних 

службовців в Україні є важливим з огляду на те, що на сьогодні воно 
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відсутнє у правовій доктрині нашої держави. Вдала дефініція дозволить 

досконаліше розтлумачити сутність даного процесу, а також 

продемонструвати важливість дослідження даного питання. Відштовхуючись 

від специфіки сфери державного управління та охарактеризованого нами 

визначення поняття «методологія», пропонуємо наступне його 

формулювання: «Методологія дослідження праці державних службовців в 

Україні – це сукупність принципів, засобів, методів і форм організації та 

проведення пізнавальної діяльності, що сприяють отриманню нових знань та 

пізнанню науковцем сутності діяльності осіб, на яких покладається 

безпосереднє виконання функцій держави, нормативно-правової бази її 

реалізації, прогалин та проблематики окресленої сфери». 

Поняття «методологія» та поняття «метод» часто ототожнюються, 

проте вітчизняна наука здійснює їх чітке розмежування, оскільки метод являє 

собою лише основний елемент методологічного дослідження. «Методом (з 

грецької – «шлях дослідження чи пізнання») є спосіб організації практичного 

й теоретичного освоєння дійсності, зумовлений закономірностями розвитку 

об’єкта» [13, с. 104]. Тобто, метод – це передусім базовий елемент наукового 

дослідження. Від усвідомлення науковцем методу дослідження та його 

правильного підбору залежить кінцевий результат дослідної роботи –

пізнання об’єкта наукової діяльності та отримання нових знань. Тому, 

виходячи із ролі методу у проведенні досліджень, необхідно детальніше 

розглянути його сутність. 

Словник української мови визначає поняття «метод» у двох 

значеннях: 1) спосіб пізнання явищ природи та суспільного життя; 2) 

прийом або система прийомів, що застосовується в якій-небудь галузі 

діяльності (науці, виробництві тощо) [14, с. 692]. Загалом, дана дефініція 

має занадто широке трактування та не є належною виключно до науки. Тобто 

категорія «метод» характерна не лише для науки, а й для інших сфер 

суспільного життя. Переносячи дану дефініцію у сферу дослідження праці 

державних службовців в Україні, відмітимо, що методом є прийом або 
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система прийомів, які дозволяють здійснити її пізнання, дослідити дане 

явище. 

З точки зору Н. І. Петренко, поняття «метод» у науковій літературі 

являє собою: 1) систему регулятивних принципів і правил діяльності, якими 

керується суб’єкт при дослідженні певного об’єкта; 2) систему науково 

розроблених правил, прийомів пізнання, що ґрунтуються на вивченні 

об’єктивної дійсності й покликаних прояснювати шлях дослідження [15, с. 

303]. Дана дефініція є більш вдалою з огляду на необхідність здійснити 

дослідження праці державних службовців в Україні. Із зазначеного 

визначення нами виділено наступні ознаки та закономірності, характерні 

науковій категорії «метод»: 1) системність – метод є передусім системою, тож 

у межах даного поняття об’єднано різноманітні принципи, правила, прийоми, 

що дозволяють у сукупності суб’єкту спланувати дії та дослідити об’єкт його 

науково-дослідної роботи; 2) ґрунтування на вивченні об’єктивної дійсності – 

дана ознака полягає у тому, що метод дозволяє суб’єкту здійснити 

дослідження у найбільш доцільний спосіб для досягення поставленого 

завдання. Також звернемо увагу на використання автором словосполучення 

«прояснювати шлях дослідження». Тобто використання у науково-дослідній 

діяльності методів має на меті сприяння такій діяльності та її спрямування у 

правильному напрямку. 

В.А. Буслинський пропонує розглядати метод як шлях дослідження, 

сукупність прийомів або операцій практичного чи теоретичного пізнання [16, 

с. 212]. Із даної концепції робимо висновок, що методи застосовуються як у 

теорії, так і на практиці у процесі формування розуміння щодо сутності явищ 

об’єктивної дійсності та одержання істинних уявлень та знань про об’єкти 

дослідження. Даний процес потребує застосування правильного алгоритму 

дій, чому сприяє вибір доцільного методу.  

У юридичній літературі метод розглядається як найбільш широкий, 

загальний підхід до вивчення того чи іншого природного, суспільного явища, 

без застосування якого не можна домогтися успіху в жодній галузі науки [4, 
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с. 20]. Формулювання «найбільш широкий, загальний підхід» свідчить про 

те, що метод розглядається як узагальнююче поняття. Тобто метод є 

сукупністю певних знань, прийомів, гіпотез, принципів, правил тощо. 

Оскільки нами вже виділено системність як важливу ознаку поняття «метод», 

погодимось із позицією М. С. Кельмана та О. Г, Мурашина. Разом з тим, 

спірним є формулювання «без застосування якого не можна домогтися успіху 

в жодній галузі науки», оскільки його неможливо підтвердити, так як  

поняття «успіх» є швидше суб’єктивним, аніж сталим. 

М. В. Цвік та О. В. Петришин не надають чітку дефініцію поняття 

«метод», проте пропонують розглядати у якості методів способи пізнання, 

формулювання наукових гіпотез, перевірки доказовості висновків за 

допомогою різних конкретних засобів та прийомів [10, с. 26]. Загалом, даний 

перелік відповідає тим елементам досліджуваної категорії, які були нами 

встановлені у процесі аналізу позицій інших науковців. Відмітимо лише, що 

вчені доцільно відзначають віднесення до цілей застосування методів на 

практиці не лише одержання дослідником знань і уявлень, а й перевірку 

доказовості зроблених висновків. Даний момент є важливим для цілісного і 

всебічного тлумачення зазначеної наукової категорії, оскільки системний 

характер поняття «метод» зумовлює важливість окреслення усіх елементів 

даної системи, а також напрямків мети їх застосування суб’єктом науково-

дослідної діяльності.   

Таким чином, у процесі дослідження поняття «метод» нами 

встановлено, що, незважаючи на значну увагу науковців різноманітних 

галузей до даної категорії, єдина концепція його визначення на сьогодні ще 

не встановлена. Ми ж пропонуємо її наступну дефініцію:  

«Метод – це базовий елемент наукового дослідження, який становить 

специфічний алгоритм дій та сукупність прийомів як способів досягнення 

мети дослідника, що застосовуються в теорії та на практиці у процесі 

формування розуміння щодо сутності явищ об’єктивної дійсності, одержання 
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істинних уявлень та знань про об’єкти дослідження та перевірки доказовості 

зроблених висновків».   

Отже, методологія як сукупність методів потребує більш ретельного 

аналізу даного елементу наукового дослідження, оскільки забезпечення 

успішного вирішення пізнавальних і практичних проблем є головним 

призначенням методів. Відповідно, формування належного розуміння 

методології дослідження праці державних службовців в Україні потребує 

вироблення дефініції поняття «метод дослідження праці державних 

службовців в Україні». 

Метод дослідження праці державних службовців в Україні – це базовий 

елемент наукового дослідження професійної діяльності осіб, на яких 

покладається безпосереднє виконання функцій держави, який становить 

специфічний алгоритм дій та сукупність прийомів, що застосовуються в 

теорії та на практиці у процесі формування розуміння щодо сутності 

діяльності таких осіб, нормативно-правової бази її реалізації, прогалин і 

проблематики окресленої сфери та перевірки доказовості зроблених 

висновків.   

Для зручності дослідження та застосування методів у науковій 

діяльності прийнято здійснювати їх об’єднання в залежності від спільних 

родових ознак. Одна й та сама наукова галузь може містити одразу декілька 

методик, які постійно перебувають у процесі еволюції, причому різні галузі 

науки можуть використовуються методи, які збігаються за назвою, проте 

відрізняються за цілями і способами їх реалізації. Таким чином, можемо 

стверджувати, що на сьогодні питання класифікації методів є недостатньо 

розробленим. 

Поширеним є поділ методів на три групи: методи мети, способу реалізації 

та верифікаційні методи. Першу групу становлять первинні методи, які 

використовуються з метою збору інформації, вивчення джерел, спостереження, 

опитування тощо. Друга група – вторинні методи, які  використовуються з 

метою обробки та аналізу отриманих даних  (кількісний та якісний аналіз 
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даних, їх систематизація, шкалювання тощо). Відповідно, третя група методів 

(верифікаційні методи) дає змогу перевірити отримані результати [17, с. 19]. 

Дана концепція поділу методів є вдалою з огляду на логічну та зручну побудову 

алгоритму наукового дослідження, що проводиться за їх допомогою. Як можна 

зрозуміти із цієї позиції, методи можуть розподілятись відповідно до вимог, 

яких необхідно дотримуватись науковцю на кожному етапі дослідження. 

Керуючись позицією І. М. Рассохи, відзначаємо, що у якості таких методів на 

першому етапі можуть виступати опитування, спостереження, експеримент 

тощо [17, с. 20]. Так, на початковій стадії наукових досліджень зазвичай 

визначається актуальність, новизна та значення проблеми, здійснюються 

організаційні дії із вибору методики проведення дослідження, пошуку 

інформації, вивчення стану об’єкта дослідження, формулювання цілей та 

конкретних завдань. Отже, застосування методів, виділених І. М. Рассохою, 

дозволить досліднику скерувати власну роботу у правильному напрямку та 

підготувати базис, який згодом буде використовуватись згідно з обраним 

алгоритмом роботи. 

Щодо другого етапу, логічно, що перелік методів буде суттєво 

відрізнятись. Так, І. М. Рассохою запропоновано на ньому застосування методів 

аналізу, систематизації, шкалювання тощо [17, с. 19]. На даній стадії науковці 

зазвичай описують процес дослідження, обговорюють одержані результати та 

формують висновки про результати досліджень. Логічно, що сам перелік 

методів на даній стадії є значно ширшим, адже, якщо на початковому етапі 

науковцем закладається фундамент науково-дослідної діяльності, то на другій 

стадії реалізовується мета роботи та виконуються поставлені завдання 

дослідження. Тому у даному випадку дослідник користується усіма можливими 

інструментами для набуття нових знань. 

На третьому етапі І. М. Рассоха пропонує застосовувати логіко-

аналітичні, візуальні та експериментально-ігрові методи [17, с. 19]. Дана стадія 

наукового дослідження не є обов’язковою та має місце лише за умови наявності 

у дослідника бажання перевірити результати своєї роботи. Найбільш 
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ефективним є експериментальний метод, проте відносно праці державних 

службовців, зокрема, та будь-яких інших правових досліджень його реалізація 

часто є неможливою. Візульні та експериментально-ігрові методи теж навряд 

чи допоможуть науковцю переконатись у власній правоті при здійсненні 

досліджень по тематиці праці державних службовців. Тому логіко-аналітичний 

метод із усіх зазначених є найбільш універсальним, адже його застосування 

можливе щодо досліджень у різноманітних наукових дисциплінах.  

Аналізуючи дану позицію в цілому, відмітимо, що її головною перевагою 

є вибір автором критеріїв для розподілу методів на групи. Загалом,  методи 

наукового дослідження мають невичерпний характер стосовно свого переліку. 

Перед науковцями розкриваються значні можливості із вибору специфічних 

алгоритмів дій та сукупності прийомів для досягнення мети науково-

дослідної роботи. Тому при дослідженні підходів до класифікації методів 

варто у першу чергу звертати увагу на критерії розподілу.  

А. Є. Конверський здійснив розподіл методів за критерієм загальності і 

сфери дії на: 1) філософські методи; 2) загальнонаукові методи; 3) часткові 

методи наук (внутрішньо-дисциплінарні та міждисциплінарні) [18, с. 26]. 

Незважаючи на дещо відмінне від попередньої позиції формулювання 

критеріїв розподілу та груп, аналіз роботи зазначеного дослідника засвідчив, 

що між двома позиціями можна встановити чіткі паралелі щодо тотожності 

формулювань. Так, до філософських методів А. Є. Конверським віднесено 

прийоми всезагального універсального характеру, які не описуються у чітких 

термінах логіки та експерименту та не піддаються математизації і 

формалізації [18, с. 27]. Такі методи не можуть безпосередньо визначати 

остаточний результат дослідження, проте ними встановлюють загальні 

вектори дослідження і вони застосовуються з метою визначення генеральної 

стратегії науково-дослідної роботи. Тобто зробимо висновок, що філософські 

методи доцільно застосовувати на початковому етапі дослідження.  

Загальнонаукові методи, з точки зору А. Є. Конверського, є найбільш 

розповсюдженою групою, оскільки дані прийоми застосовуються 
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безпосередньо на другому етапі дослідження – опис процесу дослідження, 

обговорення одержаних результатів та формування висновків про результати 

досліджень. У свою чергу, загальнонаукові методи дослідження також можливо 

поділити на три групи: методи емпіричного дослідження, методи теоретичного 

пізнання та загальнологічні методи і прийоми дослідження [18, с. 28]. Оскільки 

науковцем не здійснено прив’язки досліджень до конкретної галузі науки, 

сам перелік методів є досить об’ємним, до нього віднесено і методи 

емпіричного дослідження, і методи теоретичного пізнання, і загальнологічні 

методи, і прийоми дослідження.  

Застосування часткових методів наук (внутрішньо-дисциплінарих та 

міждисциплінарих), на наше переконання, не є однозначним у дослідженнях 

правової науки, проте констатуємо, що методологія не може розгядатись у 

вузькому сенсі, лише через призму конкретної галузі, оскільки застосування 

кожного окремого методу може зумовити необхідність його реалізації у 

поєднанні з іншими.  

 В. Є. Юринець пропонує класифікацію методів здійснювати за такими 

критеріями: 1) за характером пізнавальної діяльності; 2) за способом організації 

дослідження. До методів першої класифікаційної групи відносяться 

дослідницькі, проблемні, евристичні, креативні, репродуктивні, ілюстративні, 

ігрові, імітаційного моделювання, тренінгу тощо. Друга група є більш об’ємною 

і до неї варто віднести: комплексні методи, методи кількісного оброблення 

даних, методи якісного оброблення даних, емпіричні методи дослідження, 

теоретичні методи дослідження, метод експертних оцінок, прогностичні методи 

тощо [19, с. 19-20]. Виділення критерію характеру пізнавальної діяльності є 

доцільним, адже кожен із методів по своїй суті є унікальним. Розподілення за 

способом організації дослідження є близьким до попередніх розглянутих нами 

концепцій. Кожен етап, кожна дія наукового дослідження характеризується 

затосуванням унікального методу. Аналізуючи запропонований автором 

перелік, робимо висновок, що при виробленні даної класифікації він оперував 

найбільш загальними критеріями, які можливо виділити щодо даної категорії. 
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Головний недолік розглянутої позиції, на наш погляд, полягає у її максимально 

узагальненому характері. Обидва критерії включають невичерпний перелік 

методів, якими незручно оперувати у практичній діяльності. Тому позиція В. Є. 

Юринця потребує суттєвої деталізації чи розширення. Нами, наприклад, 

запропоновано додати до відповідного переліку критерій способу організації 

дослідження та деталізувати відповідно до етапізації науково-дослідної 

діяльності.  

Необхідним та актуальним у контексті теми нашого аналізу є звернення 

до методів наукових досліджень у правовій науці. Так, С. В. Васильєв у 

контексті дослідження джерел цивільного процесуального права виділяє дві 

групи методів: загальноправові та спеціальні. До загальноправових методів 

дослідником віднесено історико-правовий метод, порівняльно-правовий 

метод, формально-юридичний метод і метод інтерпретації (тлумачення). До 

спеціальних – синергетичний метод,  метод аналізу й узагальнення судової 

практики, метод правового моделювання [20, с. 125-127]. У даному випадку 

науковцем в основу класифікації покладено галузевий критерій, тобто ті 

методи, які є характерними для науково-дослідної роботи у сфері права, та 

методи, які є необхідними для здійснення кожного окремого дослідження. 

Окреслений підхід назвемо галузевим і відзначимо, що він безумовно має 

право на існування, осільки є зручним для затосування у рамках кожної 

окремої пізнавальної діяльності. Разом з тим, галузевий характер і є його 

єдиним недоліком, оскільки за умови деталізації даної позиції її неможливо 

застосувати у дослідженнях в рамках інших наукових сфер. 

Таким чином, аналіз наукових підходів до класифікації методів 

дослідження засвідчив, що у цілому переважна більшість науковців мають 

власну точку зору на дане питання і єдина загальноприйнята конструкція на 

сьогодні просто не існує. Величезна кількість наукових методів сприяють 

можливості неоднорідного тлумачення одних і тих самих питань, зокрема щодо 

згрупування методів за спільним критерієм. Самі підходи до класифікації 

методів дослідження також можливо диференціювати за спільними рисами. У 
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процесі аналізу даного питання нами виділено наступні концепції: 1) 

алгоритмічний підхід – класифікація методів наукового дослідження в 

залежності від їх застосування на кожному окремому етапі науково-дослідної 

діяльності; 2) родовий підхід – згрупування методів наукового дослідження 

відповідно до їх загальних ознак, якими можуть бути поширення сфери дії, 

характер пізнавальної діяльності, спосіб організації дослідження тощо; 3) 

галузевий підхід – в основі класифікації перебувають методи, характерні для 

тієї чи іншої галузі вітчизняної науки, чи методи, необхідні для проведення 

відповідної науково-дослідної роботи. Отже, у цілому дане питання є досить 

неоднорідним, що ускладнює можливість виділення окремих позицій як 

найбільш традиційних, проте наш аналіз наукових джерел засвідчив, що 

виділені підходи є переважаючими та зустрічаються найчастіше. Виділяючи 

якісь конкретні концепції, відзначимо позицію А. Є. Конверського [18, с. 28], 

оскільки аналіз досліджуваного питання засвідчив, що найпоширенішим у 

науці є розподіл методів на загальнонаукові та філософські, рідше – на 

міждисциплінарні Більш доцільним, з нашої точки зору, буде замінити 

міждисциплінарну категорію на спеціальну. Спеціальними у даному випадку 

будуть методи, якими керується автор для досягнення мети кожного 

окремого дослідження та які неможливо віднести ні до філософської, ні до 

загальнонаукової категорії. Також вдалим та логічним вважаємо підхід І. М. 

Рассохи [17, с. 19], який дозволяє групувати методи в залежності від їх 

застосування на кожному окремому етапі наукового дослідження, проте 

більш зручним на практиці є все ж попередній. 

Отже, дослідження ступеня наукової розробленості та методології 

дослідження праці державних службовців в Україні потребує вироблення 

класифікації методів дослідження праці державних службовців в Україні.  

Загалом, роботи, присвячені праці державних службовців, характеризуються 

системою взаємодоповнюючих філософських, загальнонаукових та 

спеціальних методів, призначених для отримання об’єктивних достовірних 

результатів [21, с. 5]. Аналіз автоферератів дисертацій із даної тематики 
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засвідчив, що найбільш розповсюдженим є використання науковцями 

загальнонаукових методів, оскільки у науково-дослідній діяльності ними 

послуговуються фактично усі вчені. Щодо філософських методів, їх 

застосування є характерним на початкових етапах робіт, у процесі пізнання 

досліджуваних явищ. Також досить поширеним є використання спеціальних 

методів, деякі з яких можуть бути нехарактерними для правової науки, проте 

актуальними у відповідних дослідженнях.  

Так, Ю. В. Баскакова, досліджуючи зміну істотних умов трудового 

договору з державними службовцями, використала: 1) діалектичний метод 

пізнання правових явищ; 2) формально-логічний метод; 3) методи 

абстрагування, аналізу і синтезу, індукції та дедукції; 4) системно-структурний; 

5) порівняльний; 6) соціологічний; 7) логіко-семантичний метод – він дозволив 

поглибити понятійний апарат, визначити загальні засади правового 

регулювання зміни істотних умов трудового договору з державними 

службовцями; 8) методи класифікації, групування та структурування –  

застосовувалися для виділення окремих істотних умов трудового договору, що 

мають обов’язково вказуватись у ньому [22, с. 5]. Варто відзначити, що 

дослідниця у своїй праці використала досить розгалужену систему методів, 

причому їх можливо структурувати за допомогою вже аналізованої нами 

концепції авторства А. Є. Конверського [18, с. 26-35]. Так, діалектичний 

метод відноситься до філософських методів, його сутність стосовно правових 

явищ полягає у тому, що у своєму розвитку вони проходять певні стадії і 

зникають, перетворюючись на щось нове. Щодо загальнонаукових методів, 

до них віднесемо формально-логічний як сукупність загальнологічних 

методів і прийомів дослідження; системно-структурний, що полягає у 

розгляді об’єктів як систем; порівняльний, тобто пізнавання об’єктів та 

формулювання умовиводів щодо їх схожості чи відмінності; логіко-

семантичний метод; соціологічний, у основу якого покладено спостереження, 

експерименти, опитування тощо. Аналізуючи методи класифікації, 

групування та структурування, за загальним правилом їх також віднесемо до 
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загальнонаукових. Отже, робимо висновок, що підхід Ю. В. Баскакової щодо 

виділення методів дослідження має наукове підґрунтя та здійснений із 

додержанням тих стандартів, які застосовуються під час наукового 

дослідження. 

Схожий, проте дещо вужчий, підхід застосував І. П. Греков у своїй 

роботі, присвяченій особливостям правового регулювання праці державних 

службовців.Так, у авторефераті дисертаційного дослідження автор вказує на те, 

що у своій роботі він керувався наступними загальнонауковими методами: 1) 

системним, який дозволив окреслити проблемні питання правового 

регулювання праці державних службовців; 2) логіко-семантичним, що дав 

можливість здійснити поглиблення понятійного апарату, визначити 

загальні засади правового регулювання проходження державної служби; 3) 

методом документального аналізу, який застосовувався для вироблення 

пропозицій і методичних рекомендацій щодо подальшого розвитку 

правового регулювання праці державних службовців; 4) порівняльно-

правовим та історико-правовим методами; 5) методами класифікації, 

групування та структурування, які дозволили автору виділити окремі 

підстави і порядок виникнення та припинення службово-трудових 

відносин державних службовців [23, с. 4]. Незважаючи на те, що розглянуті 

нами роботи присвячені іншій тематиці, підходи науковців до використання 

методів наукового дослідження практично не відрізняються. І. П. Греков у 

своїй науково-дослідній роботі керувався виключно загальнонауковими 

методами, що свідчить про забезпечення науковцем успішного вирішення 

пізнавальних і практичних проблем, пов’язаних із особливостями правового 

регулювання праці державних службовців за допомогою найчисленнішої групи 

методів наукових досліджень. 

М. І. Іншин при проведенні аналізу особливостей правового регулювання 

праці державних службовців використав: 1) логіко-семантичний та метод 

сходження від абстрактного до конкретного – для поглиблення понятійного 

апарату та надання характеристики сучасного стану службово-трудових 
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відносин України; 2) метод класифікації, системно-структурний, системно-

функціональний, який застосовано 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 

особливості виникнення, розвитку і припинення службово-трудових відносин 

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

методи – використані 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 [24, с. 5]. Знову відзначимо 

те, що зазначений перелік методів наукового дослідження є практично 

тотожним тому методологічному апарату, який застосовувався попередніми 

ученими. Звернемо увагу на застосування науковцем методу сходження від 

абстрактного до конкретного. Термін «абстрактний» позначає певні неповні, 

часткові, фрагментарні, нерозвинені явища [12, с. 3]. У свою чергу, слово 

«конкретний» вказує на об’єкт, який точно існує, є предметно визначеним, 

повним, розвиненим [12, с. 565]. Водночас очевидно, що абстрактне та 

конкретне існують як у мисленні, так і у реальності. Рух від абстрактного до 

конкретного позначає перехід у процесі науково-дослідної діяльності від 

неповного, часткового, фрагментарного, нерозвиненого розуміння до 

точного, повного, розвиненого знання. Термін «сходження» у даному 

випадку виконує роль певного фіксатора, який закріплює процес еволюції та 

зміни понять, що здійснюють перехід у нові, більш розвинені форми. 

Вважаємо даний метод актуальним для дослідження праці державних 

службовців в Україні, оскільки за його допомогою прослідковується 

кінцевий результат дослідження – конкретне знання. 

Щодо інших прийомів, М. І. Іншин у цілому використовував досить 

розповсюджений перелік загальнонаукових методів.  
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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 –  у 

питанні 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 службу; 4)  структурно-

функціональний метод – для обґрунтування компетентнісного профілю 

державного службовця на посаду в органі державної влади; 5) метод 

аксіоматично-дедуктивного аналізу використовувався для встановлення 

пріоритетності загальнопрофесійних і вузькопрофесійних компетенцій 

державного службовця стосовно рівня ефективності державної служби, що 

становлять основу професійного стандарту державної служби [25, с. 6].  

Загалом, дослідження Т. Ю. Витко заслуговують на увагу з огляду на 

використання досить нетипових спеціальних методів науково-дослідної 

діяльності. Наприклад, ретроспекція полягає у зверненні погляду у минуле, 

аналізі минулих подій, вражень тощо або способі розгляду суспільних ідей, 

подій сучасності з точки зору минулого [12, с. 1217]. Тобто метод 

ретроспекції у дослідженні праці державних службовців – це певний 

алгоритм дій та сукупність прийомів, що застосовуються дослідником для 

розгляду даного питання через призму минулих подій та історичного 

розвитку того чи іншого явища. Керуючись даним методом при дослідженні 

праці державних службовців, варто аналізувати історичні події, у результаті 

яких відбулось формування інституту державної служби, нормативно-

правової бази її функціонування та було закладено основи праці державних 

службовців. Отже, у основі застосування даного методу перебуває 

необхідність, по-перше, за допомогою аналізу процесу розвитку встановити 

сутність досліджуваного феномену, а, по-друге, уявити його форму та 
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особливості на кожному із розглянутих етапів розвитку. Таким чином, 

констатуємо, що даний метод швидше за все відноситься до спеціальних, 

адже далеко не кожне питання може бути досліджене за його допомогою, а 

сукупність знань, здобута на основі його використання, не може бути 

однаково корисною у кожній роботі.  

Також інтерес становить використання дослідницею методу 

аксіоматично-дедуктивного аналізу. У наукових працях одним із традиційних 

методів є метод дедукції, який виступає способом дослідження, при якому 

положення, характерні для даного явища, виводяться із загальних. Цей спосіб 

визначає кінцевий результат дослідження, що базується на певних відомих 

логічних зв’язках, за межами яких він не може бути використаний [26, с. 37]. 

Відповідно, аксіомою є певне вихідне положення в науці, яке приймається 

без доказів і лежить в основі доказу правдивості інших положень [12, с. 

1217]. Отже, метод аксіоматично-дедуктивного аналізу є способом 

дослідження, при якому спеціальні положення виводяться із більш загальних, 

які при цьому приймаються без доказів. Щодо зазначеного методу, його, як і 

попередньо розглянутий нами, варто також віднести до категорії 

спеціальних. Перш за все, використання даного інструменту потребує 

попереднього прийняття певних постулатів, які розглядаються в якості 

аксіом. Необхідна наявність системи, що характеризуватиметься 

однозначністю змісту і значення, тож очевидно, що даний спосіб побудови 

дослідження є найбільш ефективним у тих галузях, які характеризуються 

формалізованістю, зокрема у точних науках. Тому важко зробити навіть 

припущення, у яких питаннях стосовно дослідження праці державих 

службовців в Україні застосування методу аксіоматично-дедуктивного 

аналізу характеризуватиметься ефективністю. 

Таким чином, науково-дослідна діяльність Т. Ю. Витко, загалом, 

характеризується використанням як загальнонаукових, так і спеціальних 

методів, проте сам їх перелік не є стандартним ні для дослідників 
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методології, ні для безпосередньо авторів досліджень праці державних 

службовців.  

Отже, проаналізувавши деякі з робіт вітчизняних науковців, 

присвячених праці державних службовців, нами зроблено висновок про те, 

що методи дослідження праці державних службовців варто класифікувати на 

три категорії: 1) філософські; 2) загальнонаукові; 3) спеціальні. Водночас 

відмітимо, що спеціальні методи неможливо класифікувати, адже їх 

застосування регламентується самим дослідником в залежності від 

необхідності досягнення завдань науково-дослідної діяльності. Тобто будь-

який перелік, вичерпний чи невичерпний, стосовно даної категорії методів є 

недоцільним, оскільки до нього може бути віднесений кожен метод, який 

неможливо віднести до філософських чи загальнонаукових. 

Оскільки у процесі аналізу наукової доктрини нашої держави нами 

встановлено, що класифікація методів дослідження праці державних 

службовців в Україні залишається поза увагою вітчизняних науковців, 

пропонуємо закріплення наступної її системи: 1) філософські методи – у першу 

чергу діалектичний метод; 2) загальнонаукові методи: системний, 

структурно-функціональний, порівняльно-правовий, метод сходження від 

абстрактного до конкретного, метод аналізу; 3) спеціальні методи. До даної 

групи методів може бути віднесено будь-який метод за бажанням дослідника, 

за умови, що він сприятиме досягненню поставлених завдань дослідження. 

Серед масиву філософських методів для досліджень праці державних 

службовців є характерним передусім діалектичний метод. Його у 

проаналізованих нами роботах використовувала, зокрема, Ю. В. Баскакова 

при дослідженні зміни істотних умов трудового договору з державними 

службовцями. Як зазначила науковець, даний метод склав методологічну 

основу її дослідження, а його застосування було пов’язане із «пізнанням 

наукових явищ» [22, с. 5]. Оскільки діалектика є основним базовим 

філософським методом, актуально встановити її сутність та проаналізувати, 
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яким чином даний інструмент можливо використати у дослідженнях праці 

державних службовців в Україні. 

Діалектика як філософський метод полягає у вивченні явищ 

соціального буття та ґрунтується на загальних закономірних зв’язках 

розвитку суспільства, держави і права, в його основі перебуває взаємодія 

протилежностей. Як відзначає В. М. Сирих, діалектика здійснює пізнання 

процесу розвитку як безкінечної процедури сходження від нижчого до 

вищого, від простого до складного, від старого до нового [27, с. 75]. Тобто 

діалектичний метод полягає у розгляді предметів, об’єктів, явищ у їх 

еволюції, у дослідженні динаміки їх зміни, причому об’єкти наукового 

дослідження повинні розглядатись цілісно, тобто у зв’язках та протиріччях.  

У контексті дослідження праці державних службовців в Україні 

застосування діалектичного методу може бути ефективним одразу на 

декількох його етапах. На початковому етапі він може вказати на 

необхідність дослідження усіх явищ, які супроводжували появу в Україні 

категорії державних службовців, нормативно-правової основи забезпечення 

їх праці, чинників та умов розвитку останньої. Праця державних службовців 

не може досліджуватись у відриві від сутності державної служби і її 

нормативного регулювання. Зазначений підхід забезпечить цілісність 

результатів науково-дослідної роботи. Тому на завершальному етапі пізнання 

праці державних службовців, коли зміст усіх керівних понять та явищ є 

з’ясованим, діалектичний метод може сприяти розкриттю їх 

взаємозалежності, розвитку та руху. 

Наступна категорія методів дослідження праці державних службовців в 

Україні – загальнонаукова. Аналіз наукової доктрини засвідчив, що зазначена 

група є найпоширенішою у застосуванні в роботах вітчизняних науковців та 

представлена найширшим переліком. Отже, проаналізуємо найпоширеніші з 

них. 

Системний підхід є важливим загальнонауковим методом, сутність 

якого полягає у розгляді об’єктів дослідження як систем. А. Є. Конверський 
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встановив систему вимог, що вирішуються дослідником у процесі аналізу 

об’єкта дослідження як системи, тож проаналізуємо даний метод у контексті 

дослідження праці державних службовців [18, с. 33]. Так, перед дослідником 

може постати необхідність: 1) виявлення залежності кожного елемента 

системи праці державних службовців в Україні від його місця та функцій у 

системі; 2) аналіз того, наскільки система праці державних службовців  в 

Україні залежить від її окремих елементів, наприклад, від поведінки 

індивідів, від законотворчої діяльності держави тощо; 3) дослідження 

механізму взаємодії системи праці державних службовців в Україні та 

середовища її реалізації; 4) вивчення характеру ієрархічності у рамках праці 

державних службовців; 5) забезпечення всебічного багатоаспектного опису 

праці державних службовців; 6) розгляду праці державних службовців як 

динамічної цілісної системи, що розвивається. 

Відповідно, із вищезазначеного варто зробити висновок, що при 

застосуванні системного підходу при дослідженні праці державних 

службовців в Україні варто передусім виділити структурні елементи системи 

та конкретно досліджувати кожен з них, розкриваючи їх поступово та 

структуровано. 

Близьким за змістом до системного підходу є структурний метод. У 

науковій літературі системний та структурний методи часто застосовують у 

єдності під назвою системно-структурний метод [22, с. 5; 24, с. 5]. Існують 

також інші, наближені підходи, такі як: системно-функціональний [24, с. 5], 

структурно-логічний [24, с. 5], структурно-функціональний [25, с. 6] тощо. 

Вважаємо, що найбільш доцільним є виділення структурно-функціонального 

методу. Якщо системний підхід дозволяє здійснити аналіз праці державних 

службовців у єдності елементів, то в центрі структурно-функціонального 

підходу перебуває вивчення функціональної залежності діяльності кожного 

елемента системи праці державних службовців від факторів зовнішнього 

середовища. Наприклад, такими питаннями можуть бути вивчення 

залежності оплати праці державних службовців від соціально-економічних 



41 

факторів, дій державних службовців під час виконання службових обов’язків 

від правових факторів, поведінки державних службовців від культурних 

факторів тощо. Тобто застосування структурно-функціонального підходу 

дозволить встановити взаємозалежність стану праці державних службовців в 

Україні від соціально-економічних, правових, культурних, політичних 

факторів тощо. 

Наступний виділений нами загальнонауковий метод – порівняльний 

або ж порівняльно-правовий, оскільки у нашому випадку дослідження має 

правовий характер [22, с. 5; 20, с. 125-127; 24, с. 5]. Сутність порівняння 

полягає у встановленні ознак схожості чи відмінності об’єктів, виявленні 

якісних та кількісних характеристик предметів. Як зазначає А. Є. 

Конверський, найпростішим прикладом застосування порівняльного методу є 

встановлення тотожності та відмінності серед «однорідних» предметів [18, с. 

28-29]. Тобто при дослідженні праці державних службовців в Україні автор 

шляхом застосування порівняльно-правового методу може: 1) викладати 

найбільш важливі матеріали, що стосуються позицій різних науковців 

стосовно питань, пов’язаних із працею державних службовців, та 

порівнювати їх; 2) порівняти особливості праці державних службовців в 

Україні та її законодавчого регулювання на різних історичних етапах 

розвитку України; 3) здійснити порівняння законодавства про працю 

державних службовців в Україні та зарубіжних державах; 4) запропонувати 

власні висновки щодо подальшого поліпшення інституту праці державних 

службовців в Україні на підставі зроблених порівнянь тощо. 

Іншими словами, застосування порівняльно-правового методу 

дозволить виявити та співставити різні етапи розвитку праці державних 

службовців в Україні, дослідити недоліки та переваги законодавчого 

регулювання даного питання в Україні у порівнянні із зарубіжними 

державами, здійснити аналіз наукової доктрини нашої держави та встановити 

закономірності і прогалини теоретичного розуміння праці державних 

службовців. 
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Метод сходження від абстрактного до конкретного вже був у певній 

мірі розглянутий нами у даній роботі. Щодо його використання у наукових 

працях, нами встановлено, що за допомогою даного методу, зокрема, було 

здійснено дослідження проблем правового регулювання праці державних 

службовців України та удосконалення добору кадрів на державну службу в 

Україні [24, с. 5; 25, с. 6]. Сходження від абстрактного до конкретного є 

методом теоретичного дослідження і викладу, що полягає у динамічному 

розвитку думки в напрямку досягнення результату, сформульованому у 

завданнях науково-дослідної діяльності [18, с. 28-29]. У дослідженні праці 

державних службовців даний метод може бути корисним при пізнанні тих 

явищ, які ще не набули загальноприйнятого розуміння та на початковому 

етапі висуваються лише як припущення. Його застосування може мати 

наступний алгоритм: 1) здійснення аналітичної роботи щодо виділення 

окремих сторін праці державних службовців, які ще не є сформульованими 

теоретично чи законодавчо; 2) визначення сутності даного об’єкта; 3) 

поступовий аналіз та аргументація, що дозволить надати відповідному 

об’єкту цілком чітких рамок та рис. Отже, метод сходження від абстрактного 

до конкретного у дослідженні праці державних службовців в Україні – це 

система взаємозалежних елементів, у якій нові конструкції розробляються на 

основі конкретизації вихідних знань і кінцевим результатом є формування 

нового знання щодо праці державних службовців в Україні. 

Викорстання методу аналізу є характерним фактично для усіх 

розглянутих нами робіт, присвячених дослідженню питання праці державних 

службовців в Україні [25, с. 6; 24, с. 5; 23, с. 4; 22, с. 5]. 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 [18, с. 30]. Даний 

момент видається важливим, оскільки методи класифікації, групування, 

структурування характерні для переважної більшості робіт, присвячених праці 
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державних службовців в Україні. Якщо методом аналізу здійснюється поділ 

об’єкта на складові частини, то методи класифікації, структурування, 

групування тощо їх упорядковують. Отже, в контексті дослідження праці 

державних службовців в Україні методи аналізу, класифікації, групування, 

структурування тощо варто розглядати у комплексі, як ціле та його складові 

частини, причому у ролі узагальнюючого методу виступатиме саме метод 

аналізу. 

У дослідженнях праці державних службовців метод аналізу можливо 

застосувати у наступних напрямках: 1) при вивченні загального поняття 

праці державних службовців чи її складових частин при умовному 

розчленуванні  його на складові елементи, такі як проблеми державної 

служби, організація праці державних службовців, ефективність праці 

державних службовців, оплата праці, шляхи вдосконалення праці державних 

службовців в Україні тощо; 2) при вивченні властивостей праці державних 

службовців; 3) при встановленні причинно-наслідкових зв’язків чи 

закономірностей у праці державних службовців; 4) при виділенні в праці 

державних службовців в Україні таких елементів, які мають вирішальний та 

керівний вплив щодо інших елементів, наприклад, питання 

працевлаштування, нормативно-правової основи праці державних 

службовців тощо. 

Отже, метод аналізу дослідження праці державних службовців в 

Україні полягає у поділі об’єкта дослідження на складові частини з метою їх 

самостійного та детального вивчення і подальшого упорядкування. Місія 

даного методу полягає у розкритті та визначенні місця і ролі кожного елемента 

праці державних службовців в Україні, що в цілому дозволить здійснити 

максимально ефективне пізнання даної наукової категорії. 

Таким чином, з проведеного аналізу ступеня наукової розробленості та 

методології дослідження праці державних службовців в Україні випливає, що 

дане питання на сьогодні перебуває на належному рівні наукового інтересу. 

Проблема праці державних службовців постійно перебуває у полі зору 
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науковців, оскільки в наш час важливою є побудова високого рівня 

управлінських систем у сфері організації професійної діяльності осіб, 

наділених функціями держави, що відповідатимуть сучасним потребам та 

очікуванням громадськості.  

Методологія дослідження праці державних службовців в Україні має 

збірний зміст та включає до себе три категорії методів, які у загальному 

розумінні є характерними і для досліджень інших проблем галузі права та 

інших сфер наукової діяльності. У зв’язку з цим перед дослідниками постає 

можливість вибору тих прийомів та способів, які дозволять провести 

максимально ефективний аналіз проблем та вирішити поставлені завдання. 

Це обумовлено необхідністю термінової розробки теоретичних та 

організаційних основ дільності, що сприятимуть підвищенню рівня 

діяльності державної служби в Україні.  

До того ж актуальність проведення наукових розробок за даним 

напрямом посилюється обраним євроінтеграційним вектором розвитку нашої 

держави. Отже, виникає очевидна науково-практична проблема, яка полягає в 

узагальненні теоретичних розробок, сприянні збільшення їх кількості та 

створенні алгоритмів, якими зможуть керуватись дослідники у подальшій 

науково-дослідній діяльності щодо проблем праці державних службовців в 

Україні. Таким чином, розробка загальної концепції методів дослідження 

праці державних службовців сприятиме полегшенню здійснення наукової 

діяльності та приверне увагу до зазначної проблеми, що безпосередньо 

вплине на швидкість та якість ліквідації існуючих у даній сфері прогалин. 

 

 

1.2 Значення, сутність та ознаки професійного розвитку державних 

службовців 

 

Україна – молода держава, яка знаходиться фактично тільки на стадії 

становлення. Державні службовці як структурні елементи процесу 
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управління державними справами є важливими учасниками державотворчого 

процесу, які надають змогу ефективно реалізовувати політику України в 

певних сферах. 

Актуальним на сьогодні є перегляд понятійно-категоріального апарату 

щодо професійного розвитку державних службовців, оскільки плюралізм 

думок та наукових позицій зумовлює проведення якісного теоретичного 

аналізу поняття й сутності професійного розвитку державних службовців як 

запоруки становлення демократичної України. 

О. Я. Окіс розуміє під професійним розвитком певне формування та 

постійне доповнення ділових, професійних якостей, знань, навичок та вмінь 

державних службовців, за допомогою яких здійснюється підвищення 

ефективності виконання покладених на нього повноважень та функцій [28, с. 

13]. Професійний розвиток державних службовців становить собою процес 

підвищення ефективності здійснення професійної діяльності, вдосконалення 

та оптимізацію реалізації державним службовцем свої завдань та функцій. 

Т. В. Кошова визначає, що професійним розвитком державних 

службовців є складова частина процесу стратегічного планування, організації 

й втілення у життя кар’єри державних службовців, за допомогою якої 

здійснюється підготовка державних службовців до реалізації ними 

інноваційних функцій, зайняття нових посад, а також виконання нових 

завдань й здійснення професійних компетенцій [29, с. 6]. Професійний 

розвиток – це планомірний, стратегічний процес, направлений на 

удосконалення методів й способів здійснення державним службовцем своєї 

професійної діяльності. Завдяки розвитку державних службовців 

забезпечується покращення загального стану державного управління в нашій 

країні. 

Професійний розвиток працівників державної служби є процесом 

накопичення професійного досвіду державного управління, досягнення 

високої якості в управлінській діяльності [30, с. 13]. Професійний розвиток 

працівників державної служби виступає певною системою, комплексом, 
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направленим на еволюцію професійної діяльності. Завдяки професійному 

розвитку забезпечується підвищення ефективності адміністрування.  

О. Я. Окіс вказує, що професійний розвиток являє собою набуття 

посадовими особами державної служби абсолютно нових навичок, 

компетенцій, а також теоретичних й практичних знань і вмінь, що 

застосовуватимуться ними у професійній діяльності [28, с. 200]. Дане 

визначення максимально коректно та лаконічно віддзеркалює цей процес. 

Професійний розвиток обов`язково передбачає отримання особою навичок та 

знань, що направлені на удосконалення й підвищення ефективності 

здійснення ними свої службової діяльності. 

Цікаве тлумачення професійного розвитку державних службовців 

надає Н. Ф. Артеменко. Під досліджуваним суспільно-правовим явищем 

науковець розуміє професійно-кваліфікаційний розвиток його особистості, 

який пов’язаний з підготовкою, перепідготовкою та підвищенням 

кваліфікації, здобуттям нових професійних знань, умінь, навичок і нового 

професійного досвіду [31, с. 15]. Професійний розвиток державних 

службовців є цілеспрямованим процесом, направленим на розвиток 

особистості, індивідуальності державного службовця, розкриття його вмінь 

та навичок. 

Таким чином, на основі усього вищевикладеного можемо взначити, що 

під професійним розвитком державних службовців необхідно розуміти 

цілеспрямований процес здобуття державними службовцями позитивного 

управлінського досвіду, нових навичок та компетенцій, доповнення існуючих 

ділових та професійних якостей, а також постійний професійно-

кваліфікаційний розвиток особистості державного службовці, що має своєю 

метою підвищення ефективності виконання ним своїх завдань та функцій. 

Розглядаючи сутність професійного розвитку державних службовців, 

не можна оминути той факт, що на нього впливають об’єктивні та 

суб’єктивні чинники. Зокрема до об’єктивних чинників можна віднести 

суспільні потреби у професійних працівниках, важливе значення професії, 
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специфічні вимоги, що ставляться перед особою. Суб’єктивними чинниками 

є специфічні риси індивіда, цілі та завдання, які ставлять перед собою 

професіонали, мотивація, орієнтація цінностей тощо [28, с. 6]. З огляду на це, 

важливо відмітити, що сучасна ситуація зумовлена зростанням престижу 

державної служби. Це пов`язано з бажанням людей брати участь в управлінні 

державними справами. А тому професійний розвиток обумовлений в 

основному саме цим. 

Наступним важливим аспектом, який визначає сутність професійного 

розвитку державного службовця, є те, що він передбачає набуття саме 

професійного довіду у сфері державного управління. Більшості людей 

властива управлінська діяльність й вони здійснюють її у різних сферах. У той 

же час, професійна управлінська діяльність хатактерна виключно для 

державних службовців [30, с. 13]. Тобто важливим моментом у професійному 

розвитку державних службовців є саме те, що процес управління, який 

здійснюється ними щодня, виступає їх безпосередньою професійною 

діяльністю. 

Окрім того, слід також наголосити на такому важливому аспекті 

професійного розвитку державних службовців як специфічні риси кожного 

конкретного державного службовця, а також особливості його професійної 

діяльності. А.Б. Мудрик вказує, що важливим фактором підвищення 

ефективності державної служби стає розвиток людського потенціалу, 

наповнення її професійно підготовленими кадрами здатними:  

– своєчасно позбуватись успадкованих непродуктивних стереотипів 

професійної діяльності та кваліфіковано відповідати на соціально орієнтовані 

вимоги до державних службовців, які стосуються їхнього професіоналізму; 

 – чітко та якісно виконувати функціональні обов’язки в ситуації 

постійних змін, неузгодженості нормативно-правового забезпечення;  

– глибоко осмислювати свої недоліки та професійні надбання, 

оцінюючи ефективність їх використання в процесі управлінської діяльності, 

приділяючи при цьому особливу увагу безперервному професійному 
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розвитку [32, с. 156]. Запорукою ефективного здійснення своїх службових 

повноважень є постійне удосконалення власних внутрішньо-особистісних 

характеристик та особливостей, які надають змогу досягти досконалості в 

професійній діяльності на державній службі.  

З огляду на це, сутність професійного розвитку державних 

службовців полягає у тому, що цей процес направлений на розвиток 

державного службовця як особистості, а також безпосередньо на розвиток 

його як професійного виконавця покладених на нього функцій та 

повноважень держави з метою досягнення ефективності й результативності у 

державному управлінні. 

Таким чином, розглянувши усе вищевикладене, доцільно зазначити, що 

державна служба становить собою важливий адміністративно-правовий 

інститут, який забезпечує надійне виконання загальнодержавних завдань і 

функцій, а отже, без постійного професійного розвитку державних 

службовців неможливо говорити про досягнення державою найвищого рівня 

суспільного благополуччя. 

Державні службовці є складовими елементами функціонування 

держави. Завдяки виконуваним ними завданням та функціям забезпечується 

реальний розвиток суспільства та кожної сфери суспільної діяльності. Як і 

будь-які інші працівники, вони потребують постійного вдосконалення задля 

забезпечення максимальної ефективності своєї службової діяльності. 

Професійна підготовка являє собою важливу частину державної служби, яка 

характеризується специфічними ознаками, притаманними виключно їй. В 

умовах реформування інституту державної служби, а також прийняття 

нового Закону України «Про державну службу» важливо переглянути 

характерні риси професійного розвитку державних службовців. 

Першою ознакою професійного розвитку державних службовців є 

системно-організаційний характер. 

Як зазначає Л.О. Нестеренко, система професійного навчання 

державних службовців – це організаційно-програмний комплекс, який 
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складається з набору взаємопов’язаних суб’єктів, об’єктів і процедур, що 

забезпечують виконання державного замовлення, досягнення відповідних 

обсягів і якості підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

державних службовців. Система професійного навчання державних 

службовців в Україні розвивається в напрямку вирішення завдання 

європейської інтеграції, забезпечення просування по службі та особистісно-

орієнтованого розвитку персоналу [33, с. 8]. Як і будь-яка система, 

професійна підготовка державних службовців характеризується сукупністю 

взаємозалежних складових частин, які поетапно реалізуються, надаючи 

державним службовцям можливість вдосконалити свій професіоналізм. 

Наступною ознакою професійного розвитку державних службовців 

є його поєднання з підвищенням культури праці державного службовця. 

Культура праці державного службовця – це ціннісно-нормативний 

комплекс принципів, знань, умінь та навичок, що виражає ступінь 

самоорганізації особи і рівень організації її діяльності, забезпечує робочу 

комфортність та формує творчо-аналітичний підхід до справи, який 

виявляється в процесі й результатах роботи та сприяє розвиткові особистості 

державного службовця [34, с. 5]. З професійним розвитком державного 

службовця вдосконалюється культура здійснення його службової діяльності, 

яка полягає в дотриманні загальних принципів й існуванні натхнення щодо 

здійснення своїх державно-владних функцій. Культура професійного 

розвитку державних службовців виступає необхідним елементом 

ефективного вдосконалення особистості останніх. Завдяки загальному 

професійному розвитку державних службовців вдосконалюється й їх рівень 

культури у кожній сфері виконання службової діяльності. 

Також до ознак професійного розвитку державних службовців 

належить безпосередній розвиток їх комунікативних здібностей у процесі 

загального професійного розвитку. 

С.Д. Дубенко наголошує на потребі розвитку комунікативної 

компетентності державних службовців як основи ефективної управлінської 
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діяльності [35, с. 121]. Значний науковий інтерес викликає праця С. В. 

Хаджирадєвої, у якій науковець наголошує, що підготовка державних 

службовців до професійно-мовленнєвої комунікації є однією з 

найважливіших умов професійної компетентності державних службовців [36, 

с. 14]. З огляду на наведені положення неможливо заперечувати необхідність 

та обов’язкову присутність розвитку комунікативних здібностей державного 

службовця як основи для виконання ними своїх державно-владних функцій 

та повноважень, оскільки вони перебувають у постійному контакті з 

громадянами, а також з іншими державними службовцями, що вимагає 

відповідних навичок та досвіду спілкування. 

Ще однією ознакою професійного розвитку державних службовців 

є постійний розвиток інституту професійної підготовки. 

На думку А. Б. Почтовюк, для України сьогодні вкрай актуальним є 

вирішення проблеми перепідготовки кадрів у масовому масштабі. По-перше, 

має бути змінено статичне мислення працівників у напрямку усвідомлення 

самих себе, своєї активної ролі в процесі управління, змінаи управлінського 

поводження, переходу від стереотипу «виконавця» до стереотипу «учасника» 

процесу перетворень. По-друге, необхідно домогтися, щоб мірилом 

ефективності діяльності кадрів стало забезпечення пріоритету 

загальнонародних інтересів. По-третє, управлінців потрібно формувати і як 

організаторів соціальних систем, і як соціальних лідерів. По-четверте, 

необхідно створити умови, які б збагачували мотивації поводження 

управлінських кадрів, перетворювали високі моральні вимоги в норму 

особистого поводження. Закордонний досвід підготовки кадрів за всієї його 

різноманітності й неоднозначності може бути адаптований до умов України 

[37, с. 19-20]. Як науковці, так і законодавці перебувають у перманентному 

дослідженні ефективності діяльності державних службовців й пошуку нових 

підходів до встановлення стратегії їх професійного розвитку. Завдяки цьому 

досягається ефективність функціонування держави у цілому. 
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Таким чином, професійна підготовка державних службовців є 

невід’ємною складовою належного виконання державних функцій та завдань, 

що має свої специфічні особливості, які дозволяють виділити даний процес з-

поміж аналогічних способів та засобів підвищення ефективності діяльності 

громадян.  

 

 

1.3 Генезис правового регулювання працевлаштування та професійного 

розвитку державних службовців 

 

Вивчення генезису нормативної регламентації суспільних відносин у 

сфері працевлаштування та професійного розвитку державних службовців є 

важливим та актуальним з огляду на необхідність визначення напрямів 

подальшого розвитку вітчизняного законодавства у відповідній сфері, 

з’ясування закономірностей функціонування тих або інших правових 

інститутів тощо. Дослідження історичних аспектів дозволяє проаналізувати 

стан нормативно-правового регулювання на різних етапах становлення 

української державності, встановити ступінь впливу на нього численних 

соціально-економічних, політичних, військових та інших факторів. 

У сучасних умовах з’ясування проблематики ретроспективного досвіду 

розвитку відповідного кола суспільних відносин зумовлює надзвичайний 

науковий та практичний інтерес у зв’язку з потребою реформування 

вітчизняного законодавства в частині працевлаштування та професійного 

розвитку державних службовців, приведення його у відповідність до 

стандартів Європейського Союзу, необхідністю утвердження засад 

верховенства права, законності, пріоритетності прав і свобод людини й 

громадянина. За таких обставин виникає необхідність у перегляді чинної 

нормативно-правової бази України в досліджуваній сфері, а також науково-

теоретичному переосмисленні наявних доктринальних підходів та правових 

категорій, визначенні їх місця та ролі в суспільному житті.  
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Реалізація державної політики в галузі державної служби України, а 

також виконання функцій Української держави багато в чому залежать від 

належного й ефективного забезпечення кадрами органів державної влади, 

тобто безпосередньо пов’язано з працевлаштуванням та професійним 

розвитком державних службовців. Без врахування досвіду нормативної 

регламентації відповідних суспільних відносин у минулому неможливо 

створити належну правову базу в наш час, що й зумовлює необхідність 

вивчення порушених теоретичних та прикладних питань. 

Проблематиці історичного розвитку законодавства про 

працевлаштування та професійний розвиток державних службовців на 

території Української держави в тій або іншій мірі присвячені доктринальні 

праці таких вчених-правників як: В.С. Андрєєв, З.В. Бабкіна, Я.І. Безугла, 

П.М. Василенко, В.С. Венедиктов, Б.А. Виноградов, І.П. Греков, 

В.П. Данукін, С.В. Дрижчана, В.В. Жернаков, В.М. Земсков, С.О. Іванов, 

М.І. Іншин, С.В. Ківалов, Ю.В. Ковбасюк, Г.І. Кондратьєв, П.С. Кувшинов 

О.В. Магницька, А.Р. Мацюк, Ю.П. Орловський, В.П. Пастухов, 

Н.Г. Плахотнюк, С.М. Прилипко, Л.А. Прилуцька, О.І. Процевський, 

В.І. Прокопенко, З.К. Симорот, В.М. Толкунова, К.П. Уржинський, 

Н.М. Хуторян, Р.І. Шабанов, Г.І. Шебанова, О.М. Ярошенко та багатьох 

інших. 

На сьогодні не всі проблемні питання ретроспективного досвіду 

правової регламентації досліджуваного кола суспільних відносин є 

вивченими у юридичній науці, тому доцільно продовжити здійснення 

наукових пошуків у даному напрямі. Крім того, в сучасній юридичній 

літературі відсутні комплексні й ґрунтовні доктринальні праці щодо генезису 

відповідного законодавства. Разом з тим, в деяких наукових роботах 

фрагментарно зачіпаються ті або інші аспекти або ж висвітлюються окремі 

періоди, однак це не дає цілісного уявлення про розвиток нормативної 

регламентації досліджуваних питань. 
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Вітчизняними вченими у галузі права висловлюються різні думки з 

приводу історичного формування державної служби України. В таких умовах 

існують і різноманітні підходи до визначення етапів становлення та розвитку 

законодавства щодо працевлаштування та професійного розвитку державних 

службовців. Плюралізм думок викликаний відмінними поглядами на 

періодизацію становлення Української держави, розуміння правової природи 

державної служби як самостійної інституції, суб’єктивними переконаннями 

того або іншого науковця-правника тощо. Однак впевнено можна вести мову 

про те, що питання працевлаштування та професійного розвитку державних 

службовців невіддільні від історичного виникнення державності на 

українських землях та формування нормативно-правової бази, яка 

регулювала досліджуване коло суспільних відносин. 

О.Ю. Оболенський, вивчаючи історію державної служби на теренах 

сучасної України та пов’язуючи її із великими державними утвореннями 

українського народу, розглядає такі етапи становлення відповідної 

інституції: 1) період середньовічної феодальної держави Київська Русь (ІХ- 

ХІІ ст.); 2) період Галицько-Волинської держави (ХІІ-ХІV ст.); 3) період 

Української козацької республіки (середина ХVІІ-ХІІст.); 4) період 

Української народної республіки й Української держави (1917-1920 рр.) [38, 

с. 46]. Таке розуміння періодизації правового регулювання державної 

служби, а отже, й працевлаштування та професійного розвитку державних 

службовців є достатньо спірним, оскільки, як відомо, трудове законодавство 

в його сучасному розумінні почало зароджуватися спершу у провідних 

західноєвропейських державах, а згодом і в Російській імперії, лише 

наприкінці ХІХ-на початку ХХ століття. За таких обставин вести мову про 

нормативну регламентацію відповідного кола суспільних відносин у 

Стародавні часи, у період Середньовіччя тощо навряд чи є доцільним та 

виправданим. Крім того, авторська позиція не відображає період розвитку 

державної служби на території сучасних українських земель у складі 

радянської держави, у часи незалежності України, тобто часові відрізки, коли 
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як власне діяльність державних службовців, так і відповідне законодавство 

набули найбільшого свого розквіту. 

Л.Р. Біла-Тіунова виокремлює наступні етапи становлення та розвитку 

інституту державної служби (службової кар’єри) на теренах сучасної 

України: 1) дореволюційний (кінець XVІІІ- початок XX ст.); 2) радянський 

(1920-1991 роки); 3) незалежної України (з 1991 року) [39, с. 361-369]. 

Загалом таке розуміння досліджуваної тематики є правильним, але слід 

наголосити, що відповідні періоди не були рівнозначними, а тому їх варто 

деталізувати, зокрема правове регулювання працевлаштування та 

професійного розвитку державних службовців у Російській імперії було 

достатньо обмеженим, оскільки не існувало спеціальної нормативної бази. 

Також розвиток відповідних суспільних відносин та їх урегульованість за 

допомогою правових норм в часи незалежності України є нерівномірним і 

характеризується істотно відмінними стадіями. Наприклад, лише з 1991 року 

створюється нормативно-правова база, яка регулює відносини професійного 

розвитку державних службовців, до цього часу відповідним питанням не 

приділялася достатня увага, а сама державна служба розглядалася виключно 

як форма трудової діяльності громадян.  

М.І. Іншин пропонує такий підхід до періодизації розвитку державної 

служби на території сучасних українських земель: 1) I етап – часи від 

виникнення Київської Русі до повного її роздроблення та перебування під 

владою Литви і Польщі (включаючи історичний період існування Галицько-

Волинської держави);  2) II етап – період існування Козацької держави – 

Запорізької Січі; 3) III етап – Україна в складі Радянського Союзу; 4) IV етап 

– сучасний період (з моменту здобуття Україною незалежності) [40, с. 4-9]. 

Аналізуючи авторську доктринальну позицію, слід відзначити, що 

нормативно-правове регулювання працевлаштування й професійного 

розвитку державних службовців пов’язано з оформленням державної служби 

як самостійної інституції. На теренах сучасних українських земель зародки її 

формування починаються саме в часи існування Російської імперії, однак у 
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цей період відсутня будь-яка правова регламентація відносин 

працевлаштування, а тим паче професійного розвитку відповідних суб’єктів. 

Отже, з урахуванням наведеного, до уваги варто брати лише два останніх 

періоди – радянський та період незалежності України, коли було створено 

відповідні нормативно-правові основи.  

Р.І. Шабанов виділяє такі етапи розвитку правового регулювання 

працевлаштування в Україні: 1) радянський (1917-1991 роки); 2) ринковий (з 

1991 року) [41, с. 8-9]. Позитивним аспектом даного підходу є те, що автор 

обмежується виключно тими історичними періодами, коли відносини щодо 

праці державних службовців почали регламентуватися нормами трудового 

законодавства, тобто з початку ХХ століття. Недоліком же авторської позиції 

є занадто велике узагальнення відповідних часових етапів, оскільки протягом 

їх тривалості нормативно-правове регулювання досліджуваного кола 

суспільних відносин не було однорідним, що зумовлює необхідність виділяти 

ще й підетапи у їх межах. 

У спеціальній науковій літературі пропонується виділяти такі етапи 

розвитку законодавства про державну службу незалежної України: 1) 1994-

1999 роки – створення засад для розбудови сучасної державної служби 

(утворено спеціально уповноважений орган з питань державної служби, 

унормовано ключові питання її функціонування: визначено ранги, порядок 

обчислення стажу, проведення конкурсу, стажування, ведення особових 

справ державних службовців, формування кадрового резерву, сформовано 

систему професійного навчання тощо); 2) 2000-2004 роки – розробка 

Стратегії реформування системи державної служби в Україні (визначено 

напрями реформування та подальшого розвитку державної служби, 

започатковано наукову програму дослідження розвитку державної служби, 

змінено порядок ведення службового розслідування, формування кадрового 

резерву, проведення конкурсу на вакантні посади, введено щорічну оцінку 

державних службовців, удосконалено роботу кадрових служб); 3) 2005-2010 

роки – реалізація Програми розвитку державної служби на 2005-2010 роки, 
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вжиття заходів з адаптації державної служби до принципів організації 

Європейського адміністративного простору; 4) з 2011 року розпочалась 

модернізація інституту державної служби, яка триває і до сьогодні [42, с. 

117]. Такий підхід охоплює практично усі періоди розвитку відповідного 

регулювання досліджуваних суспільних відносин. Однак доцільно було б 

розпочинати вивчення відповідних питань, а отже, й включати до даної 

періодизації час до 1994 року, тобто від початку незалежності України. У 

названий період відбувалися важливі події, які неможливо оминути, 

розглядаючи ретроспективні аспекти. Наприклад, у 1993 році було прийнято 

Закон України «Про державну службу» [43], який протягом тривалого часу 

був базовим нормативним документом у сфері працевлаштування та 

професійного розвитку державних службовців.  

В СРСР існувала система підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації управлінських кадрів (партійних, радянських, комсомольських 

тощо). Вона була орієнована на підготовку майбутніх державних службовців 

із залученням у комсомольську, профспілкову та партійну діяльність [44]. 

Навчальні заклади, які діяли в той історичний період при органах виконавчої 

влади, закріплювали спільне навчання для радянських працівників, а також 

керівників та спеціалістів підприємств, установ, організацій, які були поза 

межами владної вертикалі.  

Вивчення доктринальних джерел з досліджуваної проблематики 

свідчить, що питання підготовки професійно компетентного відповідального 

персоналу державної служби одразу після здобуття Україною незалежності 

актуалізувалися й були віднесені до пріоритетів держави. Це цілком 

закономірно, оскільки реформи в Україні гальмувались відсутністю 

критичної маси кваліфікованих державних службовців. Адже після ліквідації 

на початку 90-х рр. ХХ ст. партійної системи підготовки кадрів наша держава 

певний період існувала без поповнення органів державної влади спеціально 

підготовленими для управлінської діяльності службовцями. Функції 

державного управління часто покладалися на вчорашніх інженерів, учителів, 



57 

лікарів, агромів тощо, які набували досвіду керівної діяльності здебільшого 

практичним шляхом [45, с. 7]. Зрощення у радянський період розвитку 

Української держави партійного та державного апарату призвело до того, що 

після заборони діяльності комуністичної партії та проголошення 

незалежності України постало питання відсутності будь-якої організації 

професійної підготовки та професійного розвитку державних службовців, 

оскільки у роки СРСР державна служба як самостійна інституція була 

відсутня. 

Основу правового регулювання у сфері працевлаштування, підготовки, 

перепідготовки й підвищення кваліфікації державних службовців було 

закладено нормативно-правовими актами Президента України. Важливим 

фактором було те, що йшлося про рішучу відмову від фундаментальних засад 

часів СРСР (питання власності, ідеології, світоглядних цінностей тощо). Так, 

згідно з Програмою кадрового забезпечення державної служби, 

затвердженою Указом Президента України від 10 листопада 1995 року 

№1035/95 [46], передбачалося здійснення комплексу заходів щодо створення 

нової системи підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації 

державних службовців. Напрям та сферу дії цієї системи визначають близько 

20 нормативно-правових актів. З метою створення державної системи 

підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації державних службовців 

Указом Президента України від 30 травня 1995 року №398/95 [47] створено 

Українську академію державного управління при Президентові України [48, 

с. 227]. Тільки у 1991 році, з початком розбудови самостійної Української 

держави, постала необхідність формування спеціального законодавства у 

сфері професійного розвитку державних службовців.  

Таким чином, на сьогодні у доктрині трудового права відсутні роботи, 

які були б присвячені комплексній та глибокій історико-правовій 

характеристиці законодавства про працевлаштування та професійний 

розвиток державних службовців, що зумовлює потребу надання періодизації 

генезису правового регулювання відповідного кола суспільних відносин. З 
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урахуванням положень нормативно-правових актів, які діяли на всіх етапах 

розвитку державної служби на території сучасної України, а також на основі 

вивчення доктринальних джерел, можна виділити наступні періоди. 

І. Радянський період (1918-1991 роки), що поділяється на: 1) ранній 

етап зародження правового регулювання працевлаштування та професійного 

розвитку державних службовців у радянському праві (1918-1921 роки); 2) 

етап нормативної регламентації працевлаштування та професійного розвитку 

державних службовців в умовах нової економічної політики в радянський 

період (1921-1929 роки); 3) етап застою правового регулювання 

працевлаштування та професійного розвитку державних службовців в 

радянський період (1929-1971 роки); 4) завершальний етап правового 

регулювання працевлаштування та професійного розвитку державних 

службовців в радянський період (1972- 1991 роки).  

ІІ. Новітній період (з 1991 року-до сьогодення), який включає: 1) 

етап формування законодавчого закріплення працевлаштування та 

професійного розвитку державних службовців в умовах незалежності 

України (1991-1998 роки); 2) етап удосконалення та деталізації правового 

регулювання працевлаштування та професійного розвитку державних 

службовців в період незалежності та  самостійності Української держави 

(1998-2015 роки); 3) сучасний етап правового регулювання 

працевлаштування та професійного розвитку державних службовців в 

Україні (з 2015 року-до сьогодення). 

І. Радянський період правового регулювання працевлаштування 

та професійного розвитку державних службовців на території сучасних 

українських земель (1918-1991 роки). 

У науковій юридичній літературі відзначається, що в радянській 

Україні не існувало державно-правової організації, яка б мала юридичне 

визначення державної служби, тому під державним апаратом розуміли 

працівників радянських, господарських та інших органів. Особовий склад 

державних органів вважався службовим державним апаратом в юридичному 
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розумінні. Державні службовці здійснювали державні функції у формі 

планування, обліку, контролю, нагляду, фінансування, встановлення нових 

правил, забезпечення їх реалізації заходами переконання, а в деяких 

необхідних випадках − і заходами державного примусу. Ознаками державної 

служби вважалася можливість: 1) працювати в державній установі або на 

підприємстві; 2) займати певну посаду в державній установі або на 

підприємстві; 3) одержувати заробітну плату за виконану роботу на посаді 

від держави [42, с. 108]. Особливістю трудової діяльності державних 

службовців у радянський період було те, що вона ототожнювалася з працею 

найманих працівників, тобто розглядалася як одна з форм реалізації права на 

працю за трудовим договором, тому її нормативне регламентування 

забезпечувалося виключно актами трудового законодавства. 

1) ранній етап зародження правового регулювання 

працевлаштування та професійного розвитку державних службовців у 

радянському праві (1918-1921 роки). 

Одним із перших нормативно-правових актів з питань 

працевлаштування у радянському праві була Постанова «Про затвердження 

Положення про біржі праці в СУ РСФРР», затверджена Радою Народних 

Комісарів у січні 1918 року, яка передбачала створення місцевими 

об’єднаннями професійних спілок бірж праці в містах із кількістю мешканців 

не менше як 20 000 осіб [49]. В цей час запроваджується обов’язкове трудове 

посередництво державної біржі праці при працевлаштуванні на роботу як 

працівників, так і службовців, крім того, було заборонено функціонування 

приватних бірж праці. Відповідні посередницькі організації забезпечували: а) 

реєстрацію безробітних осіб; б) реєстрацію вільних робочих місць; в) 

працевлаштування на вільні робочі місця; г) організацію громадських робіт; ) 

надання матеріальної допомоги безробітним; д) збір інформації про ситуацію 

на ринку праці тощо [50, с. 60]. Протягом нетривалого часу біржі праці 

монополізували ринок працевлаштування працівників і службовців, чому 

сприяла відсутність конкуренції, повна державна підтримка їх діяльності, 
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безоплатність наданих послуг тощо. Управління даними державними 

організаціями покладалося на відповідні комітети, до складу яких входили 

представники професійних спілок, органів місцевого самоврядування 

(місцевих рад робітничих депутатів).  

Всі громадяни, які бажали отримати роботу, повинні були спочатку 

зареєструватися на біржі праці та в міру надходження від підприємств заявок 

направлялися на роботу. Під час прийому на роботу виняток становили 

працівники вищої кваліфікації, а також керівники підприємств, начальники 

залізниць, відділень, трестів, начальники портів, старші й головні бухгалтери, 

завідувачі навчальних закладів тощо. Цікавим є той факт, що право прийому 

на роботу поза біржею було поширено на працівників радянської партійної 

школи, комуністичних університетів, інститутів червоної професури, 

академії соціалістичного виховання, курсів марксизму-ленінізму та подібних 

установ [51, с. 118]. Посередництво бірж стосувалося державних службовців 

нижчого рівня, у той час як вищі категорії таких суб’єктів 

працевлаштовувалися поза будь-якими біржами праці, що пояснювалося 

специфікою виконуваної ними діяльності, особливими вимогами до 

претендентів та іншими факторами.  

Наступний крок у розвитку правового регулювання працевлаштування 

державних службовців пов’язаний з набранням чинності Кодексом законів 

про працю РСФРР від 10 грудня 1918 року [52]. Відповідний кодифікований 

нормативно-правовий акт встановив для усіх осіб у віці від 16 до 50 років 

трудову повинність, виконання якої контролювалося та забезпечувалося 

комітетами загальної трудової повинності. Суб’єкти, які ухилялися від 

трудової повинності, залучалися у примусовому порядку до спеціальних 

громадських робіт.  

В основу Кодексу законів про працю РСФРР від 10 грудня 1918 року 

була покладена перша радянська Конституція (від липня 1918 року). 

Становище, що склалось тоді в Радянській Росії, не дозволило закріпити в 

Основному Законі держави гарантоване право громадян на працю. Проте 
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принципове значення з точки зору вирішення цього завдання мало визнання 

необхідності працювати обов’язком усіх громадян Радянської республіки й 

проголошення гасла: «Хто не працює, той не їсть». Цікаво, що обов’язок усіх 

громадян працювати був зафіксований і в Конституції УСРР (ст. 28), 

прийнятій у березні 1919 року. Рішенням ЦВК УСРР дію названого Кодексу 

було поширено й на Україну [53, с. 132]. Отже, на початковому етапі 

розвитку відповідного законодавства України нормативне регулювання 

досліджуваного кола суспільних відносин було досить імперативним та 

характеризувалося поширенням дії правових актів інших держав (РСФРР). 

Згодом було прийнято Декрет Ради Народних Комісарів «Про загальну 

трудову повинність», який передбачав незалежно від постійної роботи 

залучення трудящих, в тому числі й службовців, до виконання різних видів 

трудової повинності: паливної, будівельної, дорожньої, гужової, для 

боротьби з наслідками суспільних лих. Крім того, даним нормативним 

документом дозволялися масові трудові мобілізації та перекидання робочої 

сили з однієї галузі чи місцевості в іншу. В цей період облік і мобілізація 

стають загальним правилом реалізації трудової повинності, основою 

розподілу робочої сили в народному господарстві. Поетапно вони 

поширювалися на основні професійні групи працівників і службовців, що 

повинні були в обов’язковому порядку з’являтися для реєстрації та 

направлення на роботу. Ті, хто не з’явився в зазначений термін, вважалися 

дезертирами і притягувалися до відповідальності [50, с. 60].  

У червні 1918 року у Москві були відкриті агітаційно-пропагандистські 

курси при ВЦВК, а в січні 1919 року їх було реорганізовано в школу 

радянської роботи для підготовки повітових та волосних партійних і 

радянських працівників. Згодом на їх базі було створено Центральну школу 

партійної і радянської роботи (з 1919 року – Комуністичний університет ім. 

Я.М. Свердлова). Основне місце в програмі Комуністичного університету 

належало суспільно-політичним дисциплінам, велика увага приділялася 

також природничим наукам. Крім того, слухачі вивчали російську мову, 
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арифметику, алгебру, геометрію та інші основи наук. До викладання були 

залучені провідні політичні, державні та суспільні діячі того часу. При 

університеті в різний час існували короткотермінові курси, вечірній, 

недільний і заочний університети, вечірня радянсько-партійна школа, 

зразкова школа тощо [44]. Відповідний навчальний заклад сформував основи 

професійного навчання та професійного розвитку державних службовців 

радянського періоду, у ньому готувалися кадри для партійних та 

профспілкових органів радянської держави.  

Таким чином, ранній етап радянського періоду правового регулювання 

досліджуваних суспільних відносин характеризувався такими рисами: 

а) запровадженням  загальної трудової повинності; б) зрівнянням правового 

статусу державного службовця та працівника; в) введенням примусової праці 

за ухилення від трудової діяльності; ) застосуванням масових заходів щодо 

мобілізації трудових ресурсів, в тому числі й державних службовців; д) 

формуванням широкої мережі навчальних закладів для підготовки державних 

службовців усіх рівнів. 

2) етап нормативної регламентації працевлаштування державних 

службовців в умовах нової економічної політики у радянський період 

(1921- 1929 роки).  

Нову економічну політику (надалі – НЕП) було проголошено 15 

березня 1921 року на X з’їзді РКП(б), головною метою якої було відновлення 

зруйнованого війною господарства радянської держави. Одним з перших 

нормативних актів часів НЕПу була Постанова Ради Народних Комісарів 

УСРР «Про полегшений перехід робітників і службовців з одного 

підприємства на інше» від 19 квітня 1921 року [54]. Вона передбачала право 

працівників та державних службовців на вільний перехід з одного місця 

роботи на інше, тобто відкидалася наявність такої обов’язкової умови 

регламентації трудових правовідносин як трудова необхідність, що 

передбачало пріоритет інтересів працівника та службовця при вирішенні 
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відповідного питання. Це було свідченням суттєвої лібералізації процесу 

працевлаштування досліджуваної категорії осіб.  

15 листопада 1922 року набув чинності Кодекс законів про працю 

УСРР 1922 року [55], який істотно змінив парадигму регулювання 

суспільних відносин у галузі праці, в тому числі й державних службовців. 

Його головною заслугою було те, що праця почала розглядати як право 

особи, а не її обов’язок. Крім того, була закладена ідея досягнення балансу 

інтересів усіх учасників трудового првовідношення: держави, роботодавців 

та працівників, зокрема й державних службовців. Кодекс законів про працю 

УСРР 1922 року містив два розділи, присвячених питанням 

працевлаштування: а) «Про порядок найму й надання робочої сили»; б) «Про 

порядок залучення до трудової повинності громадян УСРР».  

Аналіз норм, що регулювали порядок найму та надання робочої сили в 

Кодексі законів про працю УСРР 1922 року дає змогу виокремити низку 

ключових аспектів: а) надання громадянам роботи в порядку добровільного 

найму, за окремим винятком, здійснюється через органи Управління 

уповноваженого Народного Комісара з питань праці; б) особи, що шукають 

роботу, реєструються в місцевому органі Управління уповноваженого 

Народного Комісара з питань праці як безробітні; в) працюючі громадяни 

можуть запрошуватися на роботу, окрім органів Управління уповноваженого 

Народного Комісара з питань праці, з обов’язковою подальшою реєстрацією 

останніх у випадках, коли вимагається політична довіра або спеціальні 

знання, пов’язані з особою запрошуваного, та коли робоча сила не може бути 

надана органами Управління уповноваженого Народного Комісара з питань 

праці в триденний з дня надходження вимоги термін; г) адміністрація 

державних, громадських і приватних установ та підприємств надає в органи 

Управління уповноваженого Народного Комісара з питань праці періодичні 

відомості про рух робочої сили по формах і в терміни, встановлені органами 

Управління уповноваженого Народного Комісара з питань праці [56, с. 1100]. 

З наведеного вбачається, що відповідний кодифікований акт на 
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демократичних засадах вирішував питання працевлаштування державних 

службовців, використовуючи принцип добровільного волевиявлення особи.  

В юридичній літературі відзначається, що особливе значення в період 

НЕПу в аспекті регулювання працевлаштування робітників та службовців в 

УСРР мало інституціональне забезпечення ринку праці – функціонування 

бірж праці. Вони перейшли до обліку та посередництва при найманні робочої 

сили на засадах добровільної згоди безробітних. Проте відмова від функцій 

суто облікового характеру ніяким чином не свідчила про відхід від 

державного регулювання ринку праці. Залишалася також вимога 

обов’язкового наймання працівників через ці біржі та зосередження попиту в 

єдиному державному органі [56, с. 1101]. Була встановлена відповідальність 

роботодавців за недостовірність даних, що повідомляються ними, про умови 

пропонованої роботи й оплати праці, недотримання зобов’язань щодо найму 

та правил прийому на підприємства [50, с. 60]. Таким чином, у цей час було 

закладено організаційно-правові та інституційні основи працевлаштування 

досліджуваних суб’єктів трудових правовідносин, які виражалися у 

встановленні нормативної регламентації пошуку роботи, регулювання 

статусу безробітного, вирішення питання працевлаштування тощо. 

Кодифікація трудового законодавства 1922 року мала на меті замінити 

Кодекс законів про працю УСРР 1918 року, який характеризували як закон 

«воєнного комунізму», новим кодексом, покликаним регулювати трудові 

відносини в умовах переходу до ринку. Кодекс законів про працю УСРР 1922 

року остаточно завершував процес конструювання основних інститутів 

радянського трудового права, наповнивши їх нормативним змістом. У цей 

час була зроблена спроба сформувати трудове право, покликане 

функціонувати в умовах державного соціалізму, який визнає жорстко 

регульовану ринкову економіку, трудове право з оптимальним, на думку 

правлячої партії, узгодженням публічно-правових і приватноправових засад, 

трудове право, яке враховує попередній досвід, як дореволюційний, так і 

післяреволюційний. Характерна особливість Кодексу законів про працю 
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УСРР 1922 року полягала в тому, що він гарантував мінімальний рівень прав 

трудящих, надавав можливість його підвищення за допомогою домовленості 

сторін, локального регулювання праці [57, с. 202]. На XI Всеукраїнському 

з’їзді Рад у 1929 році було затверджено засади планової економіки. Так, 

Пленум ВСНХ розробив та запропонував прийняти перший «Соціалістичний 

план» розвитку народного господарства УСРР на 1928-1932 роки [58, с. 217]. 

Це означало відмову від НЕПу та запровадження командно-адміністративної 

економіки, що істотно впливало й на регулювання працевлаштування та 

професійний розвиток державних службовців. Протягом 1921-1929 років 

правове регулювання працевлаштування державних службовців 

характеризувалося високим рівнем ліберальності, гарантуванням дотримання 

мінімального обсягу їх трудових прав та законних інтересів та містило багато 

інших позитивних новацій. Відновлення економічного становища радянської 

держави зумовило швидку відмову від засад ринкової економіки та 

запровадження командно-адміністративних методів в управлінні економікою. 

За таких умов знову відбулося обмеження трудових прав державних 

службовців, в тому числі й щодо працевлаштування (свободи вибору місця 

роботи, переходу на іншу роботу тощо). 

З метою вдосконалення професійного навчання управлінців 

постановою Ради Народних Комісарів РСФРР від 11 лютого 1921 року було 

створено Інститут червоної професури (ІЧП), загальне керівництво яким 

здійснював ЦК РКП(б). Головним завданням ІЧП була підготовка 

висококваліфікованих кадрів для викладання у вищих школах республіки 

економічних, юридичних, історичних і філософських дисциплін [44]. В 1921 

році у Москві створено Комуністичний університет працівників Сходу ім. 

І.В. Сталіна (КУПС) та Комуністичний університет національних меншин 

Заходу (КУНМЗ). З часом, відповідно до рішень X з’їзду РКП(б), було 

поставлено завдання створити в кожному губернському місті радянську 

партійну школу з двома-трьома випусками на рік. На виконання цього 

рішення в Україні у 1922 році вже працювали Комуністичний університет 
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ім. Артема і 19 партійних шкіл. До мережі партійних вищих навчальних 

закладів належали також Академія комуністичного виховання 

ім. Н.К. Крупської, Ленінградський політико-просвітній комвуз, 

Московський, Український, Ленінградський комуністичні інститути 

журналістики, інші навчальні заклади, в тому числі й галузевого профілю, 

кількість яких невпинно зростала, але якість освіти вимагала поліпшення [59, 

с. 199-200]. Таким чином, на початковому етапі становлення радянської 

держави виникла необхідність у підготовці значної кількості державних 

службовців різного рівня, що було викликано залученням нових кадрів до 

сфери державного управління, як правило, без попереднього досвіду такої 

діяльності, а досить часто й з низьким рівнем освіченості загалом.  

Головними ознаками цього етапу є: а) проголошення праці державного 

службовця його правом, а не обов’язком; б) можливість обирати, в тому 

числі й змінювати, місце роботи, керуючись принципом добровільності; в) 

істотна лібералізація нормативного регулювання відносин працевлаштування 

державних службовців; г) майже монопольне функціонування бірж праці як 

посередників у сфері працевлаштування з поєднанням права самосійного 

пошуку та працевлаштування; ґ) розширення мережі навчальних закладів, які 

готували кадри для державної служби в СРСР. 

3) етап застою правового регулювання працевлаштування та 

професійного розвитку державних службовців в радянський період (1929-

1971 роки).  

Відмова від НЕПу зумовила необхідність і застосування принципово 

іншого законодавства, яке регламентує трудову діяльність працівників та 

державних службовців, в тому числі й щодо їх працевлаштування та 

професійного розвитку. У зв’язку з цим до Кодексу законів про працю УСРР 

1922 року [55] були внесені численні зміни, що орієнтувалися на оновлену 

соціально-економічну та політичну базу. У галузі працевлаштування 

державних службовців відбулася зміна державного регулювання. Так, 

управління трудовими ресурсами, в тому числі й у державному апараті, 
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спрямовувалося на забезпечення народного господарства кадрами, а також 

протидію плинності державних службовців. В зв’язку з цим різко 

загострилася соціальна напруженість, адже було оголошено про ліквідацію 

безробіття у державі, наслідком чого стала відмова держави від соціальних 

гарантій для безробітних осіб. 

Важливим етапом у становленні правового регулювання 

працевлаштування державних службовців стало прийняття Конституції 

УРСР від 1937 року, яка встановила нові принципи організації праці. Однак, 

попри всю демократичність та прогресивність цієї Конституції, її положення 

так і залишилися декларативними. Ю.П. Дмитренко в своїх доктринальних 

працях з даного приводу вказує, що фактично 1936-1938 роки стали 

кульмінацією неадекватності політики держави: формальне закріплення в 

законодавстві широких конституційних прав та свобод громадян і гарантій їх 

забезпечення та фактичні, постійні порушення цих норм (закріплення 

працівників за підприємствами, установами) [60, c. 19]. Хоча на 

конституційно-правовому рівні й закріплювалося право особи на працю, в 

тому числі й у якості державного службовця, на практиці такі положення 

зводилися до того, що саме від волі правлячої верхівки та її представників на 

місцях через використання ролі комуністичної партії залежала можливість 

того або іншого суб’єкта працевлаштуватися.  

Надзвичайні заходи, введені наприкінці 30-х років ХХ сторіччя, були 

ще більш посилені та доповнені з початком нападу Німеччини на СРСР під 

час Другої світової війни. У зв’язку з тим, що значна кількість працездатного 

населення, у більшості чоловіки, була мобілізована до складу збройних сил, в 

ці роки для забезпечення посиленої роботи всіх підприємств знадобилося 

застосування додаткових форм та методів залучення до праці. Так, 

відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР від 26 грудня 1941 року 

всі робітники та службовці підприємств військової промисловості були 

оголошені мобілізованими на період війни й закріпленими за тими 

підприємствами, на яких вони працювали. Це ж стосувалось і працівників 
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підприємств, розташованих неподалік від фронту. Постановою РНК СРСР і 

ЦК ВКП(б) від 13 квітня 1942 року з метою забезпечення радгоспів і 

колгоспів необхідними кадрами була передбачена мобілізація працездатного 

населення на сільськогосподарські роботи в найбільш напружені періоди цих 

робіт, у першу чергу, громадян, що не працюють на виробництві й на 

транспорті, а також службовців установ і учнів середньої та вищої школи [50, 

с. 62-63]. Характерними ознаками законодавства часів війни стала масова 

трудова мобілізація, заборона самовільного звільнення. Попри суттєві 

порушення прав і свобод громадян, слід наголосити, що такі заходи були 

зумовлені та виправдані воєнним часом [61, с. 117]. Отже, у період Другої 

світової війни відбувається істотна трансформація у правовому регулюванні 

працевлаштування державних службовців, у першу чергу прифронтових 

територій, які постійно змінювалися залежно від відступу або ж наступу 

радянських військ. У такій складній суспільній обстановці необхідні були 

радикальні методи працевлаштування досліджуваних суб’єктів, зокрема їх 

мобілізація, тобто переведення на військову службу в примусовому порядку, 

примусове залучення до праці в сільському господарстві та промисловості, 

поряд із виконанням своїх функцій в державному апараті тощо. 

Після завершення Другої світової війни правове регулювання 

працевлаштування державних службовців зумовлювалося подоланням 

наслідків ведення війни, тобто працевлаштуванням демобілізованих осіб, 

відмовою від застосування радикальних методів у нормативній 

регламентації, перепідготовкою кадрів та іншим. В наступні роки також 

відбувалася лібералізація трудового законодавства. 

У доктрині трудового права відзначається, що основними правовими 

інститутами, за допомогою яких держава вирішувала завдання поповнення 

народного господарства трудовими ресурсами в ці роки, стали інститут 

організованого набору працівників та інститут трудових резервів. Надалі 

правове регулювання працевлаштування здійснювалося в різноманітних 

напрямках, одним із яких було закріплення особливої ролі «громадського 
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заклику» в забезпеченні народногосподарських об’єктів кадрами. Загальний 

порядок та умови його проведення, як правило, регламентувалися спільними 

постановами ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР, наприклад, Постановою ЦК 

КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про громадський заклик молоді на важливі 

будівництва п’ятирічки» від 6 червня 1966 року [62]. Окремими постановами 

встановлювалися особливості проведення громадського заклику для ряду 

підприємств і будівництв [50, с. 63]. Таким чином, у середині ХХ століття 

нормативна регламентація працевлаштування державних службовців була 

спрямована у двох головних напрямах: а) організований набір кадрів для 

державного апарату; б) мобілізація державних службовців за рахунок 

звернення до їх патріотичних начал. Така ситуація у відповідній сфері 

суспільних відносин проіснувала до 1972 року, коли розпочався 

завершальний етап становлення радянського законодавства про працю. 

У цей період діють Комуністичний університет ім. Я.М. Свердлова 

(1935 рік), Вища партійна школа (ВПШ) при ЦК ВКП(б) (1939 рік), 

партшколи в областях, краях, республіках. Для підготовки науково-

педагогічних кадрів системи навчання партійних, радянських та 

господарських кадрів у 1946 році рішенням ЦК КПРС було створено 

Академію суспільних наук при ЦК КПРС як провідний навчальний заклад 

країни з підготовки вищих партійно-радянських працівників за системою 

аспірантури [59, с. 201]. Дані навчальні заклади визначали основу, 

фундамент усієї системи професійної підготовки та професійного розвитку 

державних службовців радянського періоду та проіснували до моменту 

розпаду СРСР.  

Вищі партійні школи розпочали свою діяльність у 1946 році при ЦК 

КПРС, а також ЦК компартій союзних республік, обкомах та крайкомах 

партії (в Україні – ВПШ при ЦК КПУ, Сталінська, Харківська, 

Дніпропетровська, Одеська, Львівська, Ужгородська, Сімферопольська, 

Тернопільська, Станіславська партійні школи з трирічним терміном 

навчання) [44]. Згодом потреба в існуванні величезної кількості навчальних 
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закладів з підготовки та перепідготовки відповідних суб’єктів відпала у 

зв’язку з тим, що навчання пройшла значна кількість державних службовців, 

тому було взято курс на їх оптимізацію та удосконалення діяльності.  

26 червня 1956 року ЦК КПРС ухвалив постанову «Про заходи щодо 

подальшого покращення підготовки керівних партійних та радянських 

кадрів». Серед основних недоліків, що мали місце на той час у системі 

навчання, було названо такі: а) у навчальних планах шкіл мало часу 

виділяється на вивчення конкретної економіки, організації промислового та 

сільськогосподарського виробництва; б) викладання партійного будівництва, 

радянської економіки проводиться у відриві від практики роботи та 

передового досвіду; в) у викладанні суспільних дисциплін мають місце 

догматизм, начотництво, неглибоке вивчення проблемних питань; г) на 

навчання зараховуються працівники, що випробували себе на практичній 

роботі [44]. Таким чином, наявність широкої мережі навчальних закладів, де 

здійснювалася підготовка та перепідготовка державних службовців, не 

забезпечувала якості професійного навчання та створення умов для їх 

кваліфікованого професійного розвитку. Це зумовило необхідність внесення 

змін як у методику викладання, так і в організацію діяльності відповідних 

навчальних закладів у другій половині ХХ століття.  

Спільною для радянських працівників і керівників підприємств, 

установ та організацій (зрозуміло, що на той час усі вони були тільки 

державними) була система перепідготовки та підвищення кваліфікації. Так, 

Рада Міністрів СРСР 06 червня 1967 року затвердила постанову №515 «Про 

вдосконалення системи підвищення кваліфікації керівних працівників і 

спеціалістів промисловості, будівництва, зв’язку й торгівлі», відповідно до 

якої інститути підвищення кваліфікації й курси підвищення кваліфікації при 

міністерствах та відомствах мали створюватися міністерствами й 

відомствами СРСР та Радами Міністрів союзних республік за згодою з 

Держпланом СРСР, Міністерством вищої та середньої освіти СРСР та 

Міністерством фінансів СРСР [44]. Необхідність їх існування була зумовлена 
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потребою у постійному професійному розвитку та вдосконаленні знань і 

навичок державних службовців, у том числі тих, які займали керівні посади, 

залежно від специфіки тих галузей народного господарства, де вони 

працювали.  

Для даного етапу характерні такі особливості: а) обмеження свободи 

державних службовців щодо вільного розпорядження правом на 

працевлаштування; б) істотне обмеження свободи працевлаштування та 

застосування примусової праці у роки Другої світової війни; в) спрямування 

працевлаштування на такі напрями: організований набір кадрів для 

державного апарату та мобілізація державних службовців за рахунок 

звернення до їх патріотичних начал; г) оптимізація та удосконалення 

професійного розвитку державних службовців за допомогою широкої мережі 

навчальних закладів. 

4) завершальний етап правового регулювання працевлаштування та 

професійного розвитку державних службовців в радянський період (1972-

1991 роки).  

Даний етап ознаменувався введенням в дію Кодексу законів про працю 

УРСР від 10 грудня 1971 року [63]. Трудове законодавство в цей час у 

частині нормативної регламентації працевлаштування державних службовців 

розбудовувалося у напрямі забезпечення прав та законних інтересів 

відповідних суб’єктів. Було прийнято ряд нормативно-правових актів, 

наприклад, Інструкцію з організації працевлаштування населення, а також 

інформування населення про потреби підприємств, будівництв і організацій у 

робітниках і службовцях [50, с. 63]. Також детально врегульовано правове 

положення державних органів, які уповноважені здійснювати 

працевлаштування, що позитивно вплинуло на кадрову політику у 

державному апараті щодо підбору майбутніх працівників та їх подальшого 

професійного розвитку.   

Кодекс законів про працю УРСР 1971 року [63] зберіг радянську 

систему побудови трудового права. Він безумовно розроблявся під потреби 
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соціалістичної економіки з урахуванням, що державне управління є 

складовою трудової діяльності, а саме однією з його форм.  Питання підбору, 

розстановки й виховання кадрів, які здатні проводити в життя «генеральну 

лінію партії», тобто волю вищого партійного керівництва, займали 

центральне місце у діяльності тогочасної влади. Всього за 1966-1985 роки 

було прийнято близбько 40 постанов ЦК КПРС, що стосувалися кадрової 

політики партії. У кожній з них йшла мова про необхідність висування на 

керівні посади найбільш достойних і здібних працівників. Однак, попри 

постійні заклики до необхідності підвищувати рівень підготовки й виховання 

управлінських кадрів, вирішальну роль при призначенні на будь-яку керівну 

посаду відігравали не професійні й політичні якості претендента на ту чи 

іншу керівну посаду, а його анкетні дані. Перевагу віддавали в першу чергу 

тим, хто мав робітниче, в другу чергу – селянське походження. Звідси 

висновок, що кадрова політика партії була побудована за принципом: у 

сільськогосподарські райони призначалися керівниками партійних органів 

люди, що мали селянське походження, щоб показати тісний зв’язок партії й 

держави з населенням даного регіону [64, с. 440-441]. З наведеного 

вбачається, що нормативно-правове регулювання відносин 

працевлаштування державних службовців відігравало другорядне значення, 

оскільки при призначенні на ту або іншу посаду керувалися передусім 

принципами доцільності, а не особистими якостями, навичками державного 

службовця.  

У 1985 році було проголошено курс на перебудову радянської планової 

економіки [65], що відобразилося і на правовому регулюванні 

працевлаштування державних службовців. Одним з аспектів таких заходів 

було вивільнення значної кількості досліджуваних суб’єктів, а тому 

проблематика їх працевлаштування набула нової актуальності та особливої 

суспільної значущості. Зусилля законодавця спрямовувалися і на 

забезпечення працевлаштування молоді, представники якої закінчили 
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навчальні заклади та не мають досвіду трудової діяльності. Формою їх 

залучення до праці був організований набір. 

В умовах перебудови продовжувалися пошуки оптимальних шляхів 

нормативної регламентації працевлаштування та професійного розвитку 

державних службовців. Одним з них було створення механізму 

загальнодержавної системи працевлаштування, перенавчання і професійної 

орієнтації населення, затвердження госпрозрахункових принципів її 

діяльності тощо. На його виконання Державним комітетом СРСР із праці та 

соціальних питань і Секретаріатом ВЦРПС була прийнята Постанова «Про 

організацію роботи центрів із працевлаштування, перенавчання і 

профорієнтації населення» від 20 квітня 1988 року та затверджене Типове 

положення про міський центр із працевлаштування, перенавчання і 

профорієнтації населення [66]. Відповідні органи влади функціонували на 

території УРСР до 1991 року, тобто до моменту створення компетентних 

органів з питань зайнятості незалежної України.  

Відповідно до постанови ЦК КПРС від 01 вересня 1972 року «Про 

заходи щодо поліпшення підготовки партійних та радянських кадрів у ВПШ 

при ЦК КПРС» у всіх ВПШ, крім глибокої підготовки з марксизму-ленінізму, 

теорії та практики партійної та радянської роботи, велика увага приділялася 

вивченню питань управління народним господарством, соціальної психології 

і педагогіки в партійній роботі, досвіду соціалістичних країн-членів РЕВ. На 

завершальному етапі свого існування ВПШ мали у своєму складі два 

відділення: а) на базі вищої освіти з дворічним терміном навчання (давали 

вищу партійно-політичну освіту); б) на базі середньої освіти з чотирирічним 

терміном навчання (давали вищу загальну та партійно-політичну освіту). У 

ВПШ приймалися члени партії (до 40 років на дворічне та до 35 років – на 

чотирирічне відділення), які мали партійний стаж не менше ніж 3 роки та 

досвід партійної, радянської, комсомольської, журналістської роботи, а також 

комуністи – робітники та колгоспники, які виявили організаторські здібності 

у виборних партійних та радянських органах [67]. Таким чином, наприкінці 
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існування СРСР склалася система підготовки кадрів для держаного 

управління та система підвищення кваліфікації (професійного розвитку) 

державних службовців, яка мала чітко виражений комуністичний характер, 

тобто поєднувала як державне  управління, так і партійне будівництво.  

У 1978 році в Україні працювало 26 університетів марксизму-

ленінізму, у яких навчалося 63 000 осіб, у тому числі членів КПРС – 41 987. 

Як зазначають дослідники, диплом про закінчення вечірнього університету 

марксизму-ленінізму став майже обов’язковою умовою висунення на будь-

яку керівну посаду, а партійні організації ретельно виконували рознарядки 

вищих партійних органів щодо направлення на навчання до університетів 

своїх комуністів [68, с. 443]. На 01 січня 1989 року у СРСР діяло 356 

інститутів підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів, 

удосконалення вчителів та лікарів, вищих шкіл управління, 188 філіалів 

інститутів. Важливу роль у підвищенні кваліфікації працівників 

центрального апарату міністерств та відомств відігравали міжгалузеві й 

галузеві інститути підвищення кваліфікації [44]. Для цього етапу характерні 

такі риси: а) проголошення пріоритету прав та законних інтересів державних 

службовців; б) лібералізація законодавства про працю в частині 

працевлаштування державних службовців; в) спрямування на перепідготовку 

значної кількості державних службовців; г) масове навчання державних 

службовців основам державного управління та партійного будівництва.  

ІІ. Новітній період правового регулювання працевлаштування та 

професійного розвитку державних службовців (з 1991 року-до 

сьогодення).  

1) етап формування законодавчого закріплення працевлаштування 

та професійного розвитку державних службовців в умовах незалежності 

України (1991- 1998 роки).  

Становлення вітчизняного законодавства з досліджуваної тематики 

було засновано на положеннях міжнародних договорів. Так, право кожного 

на  рівний доступ до державної служби в своїй державі було проголошено ще 
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у Загальній декларації прав людини від 10 грудня 1948 року [69, c. 39-43]. 

Згодом аналогічні норми були встановлені й у Міжнародному пакті про 

громадянські та політичні права від 16 грудня 1966 pоку, де визначено, 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 та соціального походження, майнового стану, місця 

проживання або іншими ознаками, а також інших обставин для громадян, чия 

професійна підготовка відповідає вимогам щодо відповідної посади [38, с. 

103]. Зазначені міжнародно-правові норми заклали фундамент розвитку 

законодавства України про працевлаштування та професійний розвиток 

державних службовців, а також знайшли своє відображення у численних 

вітчизняних нормативно-правових актах, в тому числі й у нормах Основного 

Закону держави – Конституції України.    

Питання становлення професійної державної служби безпосередньо 

пов’язане з розвитком системи підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації державних службовців. Указом Президента України від 04 

березня 1992 року №126 [70] був створений 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. Створення відповідних навчальних 

закладів заклало основу для розвитку системи професійної підготовки та 

перепідготовки державних службовців незалежної України. 

Першим нормативним документом, який регламентував досліджувані 

суспільні відносини, був  Закон України «Про державну службу» від 16 

грудня 1993 року №3723-XII [43]. В частині працевлаштування державних 

службовців ним визначалося наступне: прийняття на державну службу на 
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конкурсній основі, правила публікації інформації про вакансії посад 

державних службовців, порядок прийняття на державну службу (патронатна 

служба, стажування, випробування, просування та кадровий резерв) тощо.  

Аналіз нормативних положень Закону України «Про державну службу» 

від 16 грудня 1993 року [43] та інших нормативно-правових актів 

відповідного законодавства [71] свідчить, що працевлаштування державних 

службовців здійснювалося такими способами: а) прийняття на державну 

службу (ст. 15 Закону України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 

року [43]); б) вступ на державну службу (ч. 2 ст. 15 Закону України «Про 

державну службу» від 16 грудня 1993 року [43]); в) заміщення вакантної 

посади (постанова Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року №169 

[43]); г) стадія проходження державної служби (ст. 24 Закону України «Про 

державну службу» від 16 грудня 1993 року [43]); ) просування по службі та 

переведення чи переміщення по ній (ч. 1 ст. 27 Закону України «Про 

державну службу» від 16 грудня 1993 року [43]).  

Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантної посади 

державних службовців регулювався «Положенням про порядок проведення 

конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», яке було 

затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 

року №169 [71]. У юридичній літературі відзначалося, що істотними 

недоліками тогочасного законодавства було те, що в ньому не було 

передбачено конкурсного заміщення вакантних посад у державній службі у 

повному обсязі, крім того, були відсутні дефініції таких важливих понять як 

«конкурс», «адміністративна посада», «державна посада», «державний 

службовець», «службова особа», «службові повноваження», «категорія 

державної служби», «ранг державної служби», «кваліфікаційні вимоги» тощо 

[72, с. 4]. Таким чином, набрання чинності відповідним законодавчим актом 

позитивно вплинуло на розбудову вітчизняного законодавства у сфері 

працевлаштування та професійного розвитку державних службовців, проте 

він мав і суттєві недоліки, які істотним чином знижували ефективність 
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відповідних правових інститутів, зокрема конкурсного працевлаштування 

державних службовців.  

Процедура прийняття на посади шляхом конкурсу характеризувалася 

наступними ознаками: а) її правовий статус регламентувався нормами Закону 

України «Про державну службу» [43], а зміст визначався двома правовими 

актами загального характеру –  постановою Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад 

державних службовців» від 15 лютого 2002 року № 169 [71] та наказом 

Головдерслужби і УАДУ при Президентові України «Про затвердження 

Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних 

посад державних службовців» від 10 травня 2002 року №30/84 [73]; б) 

учасниками цієї процедури є: – 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; –  конкурсні комісії, керівники органів державного управління, 

кадрові служби; в) формальним змістом процедури є послідовне здійснення 

наступних її стадій (етапів): публікація оголошення в пресі чи поширення 

його іншим способом, прийом документів і їх попередній розгляд, 

проведення іспиту та відбір кандидатів; г) процедура конкурсу є досить 

поширеною у часі, оскільки має такі особливості: – оголошення про 

проведення конкурсу має бути поширено не менше ніж за місяць до його 

початку; – дату проведення іспиту визначає кадрова служба за погодженням 

з керівником конкурсної комісії; він передбачає проведення співбесід з 

кандидатами; – керівник органу державного управління остаточне рішення 

приймає протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсної комісії; ґ) 

урядова постанова, застосовуючи термін «проведення конкурсу на заміщення 

вакантних посад державних службовців», не містить специфіки процедури 

конкурсу як різновиду процедури прийняття на державну службу, набуття 

статусу державного службовця, оскільки її призначення, виходячи зі змісту 

постанови, полягає у заміщенні вакантної посади відібраним кандидатом, 
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який відповідає критеріям, що формально висуваються до кандидата на 

конкретну посаду; д) її застосування, як правило, здійснюється у випадку 

прийняття на посади ІІІ-VІІ категорій [74, с. 327-328]. Однак істотним 

недоліком було те, що конкурсна процедура не була передбачена для 

прийняття на посади державної служби І-ІІ категорій, що істотно підривало 

значення відповідних процедур та їх вплив на державну службу й управління 

державними справами загалом. Право визначення порядку прийняття на 

державну службу було делеговано Кабінету Міністрів України, що також 

було суттєвою проблемою, оскільки доцільно було б такі процедури 

встановити виключно на законодавчому рівні.  

Серед учених того часу виловлювалися твердження, що доцільно було 

би запровадити принцип «відкритих дверей», що передбачає доступ до 

державної служби всіх бажаючих, та принцип гласності, а також надати 

право участі у конкурсі іноземним громадянам [72, с. 4-5]. Відповідні 

ініціативи законодавцем не були підтримані, хоча згодом необхідність 

залучення іноземних фахівців до управління державними справами зумовила 

потребу у внесенні змін до профільного законодавства. 

Указом Президента України від 10 листопада 1995 року №1035/95 

затверджено Програму кадрового забезпечення державної служби [46], де 

вказано, що для розв’язання проблем соціально-економічних перетворень в 

Україні необхідно проводити єдину державну кадрову політику, науково 

обґрунтувати потребу державних органів та їх апарату у фахівцях, розробити 

ефективну систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

державних службовців [46]. З прийняттям у 1996 році Конституції України, 

яка встановила право громадян брати участь в управлінні державними 

справами, рівне для всіх громадян право доступу до державної служби тощо, 

відбувся новий виток становлення відповідного законодавства. Проте 

ефективної нормативної регламентації досягти не вдалося у силу 

різноманітних чинників:  недоліків законодавства, суперечностей у 
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тлумаченні правових норм, намаганні у правозастосовній діяльності 

викривити сутність та зміст правових приписів тощо. 

Для цього етапу характерними є такі ознаки: а) становлення державної 

служби як окремої інституції; б) формування спеціального законодавства; 

в) конституційне закріплення права на працевлаштування та професійний 

розвиток державних службовців; г) введення конкурсних процедур для 

працевлаштування переважної більшості державних службовців. 

2) етап удосконалення та деталізації правового регулювання 

працевлаштування та професійного розвитку державних службовців у 

період незалежності та  самостійності Української держави (1998-2015 

роки). 

Указом Президента України «Про заходи щодо впровадження 

Концепції адміністративної реформи в Україні» від 22 липня 1998 року 

№810/98 [75] передбачалися засади конкурсності, об’єктивності, прозорості 

та гласності при прийнятті на державну службу й просуванні по службовій 

кар’єрі. Відповідний нормативний документ визначав перехід до єдиного 

порядку проведення конкурсу та стажування із складанням іспиту.  

Указом Президента України «Про Стратегію реформування системи 

державної служби в Україні» від 14 квітня 2000 року №599/2000 [76] було 

встановлено головні напрями удосконалення, побудови та розвитку системи 

сучасної державної служби: оптимізація управління державною службою, 

забезпечення конкурентності, об’єктивності, прозорості й гласності під час 

прийняття на державну службу та просування по службі, професійне 

навчання державних службовців та кадрового резерву, наукове забезпечення 

реформування державної служби тощо [76]. 

Указом Президента України від 14 квітня 2000 року №599 була 

затверджена Стратегія реформування системи державної служби в Україні 

[76], яка стала фундаментом для розбудови професійної державної служби. 

Правове регулювання державної служби визначало необхідність професійної 

підготовки державних службовців: а) здобуття вищої освіти за 
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спеціальностями освітньої галузі «Державне управління»; б) навчання за 

програмами функціональної спеціалізації «Державна служба», 

спеціальностей інших галузей, спрямованих на діяльність у певній сфері 

державного управління, а також навчання за професійними програмами 

підвищення кваліфікації; в) навчання в аспірантурі та докторантурі тощо 

[76]. 

Регламентування конкурсної процедури здійснювалося й постановою 

Кабінету Міністрів України «Порядок проведення конкурсу на заміщення 

вакантних посад державних службовців» від 15 лютого 2002 року №169 [71], 

яка регулювала питання умов проведення конкурсу, публікації оголошення 

про конкурс, прийому та розгляду документів на участь у конкурсі, 

проведення іспиту та відбору кандидатів тощо. За своєю формою та 

структурою Порядок подібний до постанови Кабінету Міністрів України від 

04 жовтня 1995 року №782 «Про затвердження Положення про порядок 

проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців». 

Зазначеним нормативним актом було закріплено право рівного доступу 

громадян України до державної служби на підставі конкурсного заміщення 

вакантних посад. Однак відповідний документ містив й окремі недоліки, 

зокрема: відсутність визначення багатьох категорій (вакантна посада, 

принципи конкурсу, конкурсна комісія, її функції та завдання, строки та 

порядок її роботи, склад комісії, нечіткість порядку інформаційного 

забезпечення конкурсу, недостатня увага до спеціальної перевірки кандидатів 

тощо).  

Указом Президента України «Про Концепцію розвитку законодавства 

про державну службу в Україні» від 20 лютого 2006 року №140/2006 [77] 

визначалися  напрями розвитку та вдосконалення законодавства у сфері 

державної служби. Зокрема запропоновано було реформування таких 

положень як 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 
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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» від 20 вересня 2007 року №900/2007 зобов’язав Кабінет 

Міністрів України вдосконалити порядок проведення конкурсів на заміщення 

вакантних посад державних службовців, оцінювання при доборі претендентів 

на посаду, прийняття на державну службу та просування по ній, визначення 

загальних та спеціальних вимог до таких процедур [78]. Проте відповідний 

нормативний документ мав виключно декларативний характер, оскільки у 

ньому було відсутнє ключове положення – механізм, за допомогою якого 

центральний орган виконавчої влади мав здійснити відповідне 

удосконалення.  

Указом Президента України «Питання управління державною службою 

в Україні» від 18 липня 2011 року №769/2011 для вдосконалення управління 

державною службою Головдержслужбу України реорганізовано і створено 

Національне агентство України з питань державної служби [79]. Положення 

відповідного нормативного документа дістали свого розвитку і в наказі 

Головдержслужби України «Про затвердження Загального порядку 

проведення іспиту на заміщення вакантних посад державних службовців» від 

08 липня 2011 року № 164 [80]. Даний нормативний акт дублює попередній 

наказ Головдержслужби України від 10 травня 2002 року № 30/84 «Про 

затвердження Загального порядку проведення іспиту на заміщення вакантних 

посад державних службовців» [73]. Істотним недоліком відповідного 

підзаконного акта було те, що ним не враховано попереднього досвіду 

нормативного регулювання, а отже, й не вирішено існуючих проблемних 

питань. Незаважаючи на те, що відповідні підзаконні нормативні акти 

містили численні прогалини та недоліки, їх прийняття було важливим кроком 

на шляху до становлення законодавства України про працевлаштування та 

професійний розвиток державних службовців. 
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Характерними рисами цього етапу є: а) наявність значної кількості 

підзаконних нормативно-правових актів, які регламентували 

працевлаштування державних службовців; б) декларативний характер 

переважної більшості нормативного матеріалу, оскільки ними визначалися 

загальні питання за відсутності механізму їх запровадження; в) численні 

протиріччя та прогалини законодавства з питань працевлаштування 

державних службовців; г) формування системи навчальних закладів, які 

займаються підготовкою та професійним розвитком кадрів для державної 

служби України.  

3) сучасний етап удосконалення та деталізації правового 

регулювання працевлаштування та професійного розвитку державних 

службовців в Україні (з 2015 року-до сьогодення). 

У 2016 році набрав чинності Закон України «Про державну службу», 

який покликаний удосконалити правове регулювання державної служби 

відповідно до європейських принципів ефективного урядування. Він 

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 

[81]. Для його впровадження схвалено низку інших нормативно-правових 

актів. Цей Закон дає можливість переглянути основи діяльності державних 

службовців з урахуванням компетентностей, необхідних для очікуваної 

якості надання державними службовцями державних, зокрема 

адміністративних послуг. Однак усіх проблемних питань прийняттям одного, 

хоча й базового, нормативно-правового документа не вирішити. Крім того, 

найскладнішим питанням є практичне застосування відповідних 

законодавчих приписів.  

Для реалізації законодавчих положень на сьогодні уже прийнято 

численні нормативно-правові акти у даній сфері суспільних відносин. Так, 
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відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

критеріїв визначення переліку посад працівників державних органів, які 

виконують функції з обслуговування» від 06 квітня 2016 року №271 

визначено, що критеріями визначення переліку посад працівників державних 

органів, які виконують функції з обслуговування, є зміст і характер 

виконуваної ними роботи, що в переважній більшості не передбачає 

здійснення повноважень, безпосередньо пов’язаних з виконанням завдань та 

функцій, визначених нормою ч. 1 ст. 1 Закону України «Про державну 

службу» [81], а також роботи, що пов’язана із забезпеченням належних умов 

функціонування державного органу [82]. Тобто у відповідному нормативно-

правовому акті йдеться про посади, які не пов’язані з безпосереднім 

виконанням владних функцій, тобто про діяльність, що спрямована на 

забезпечення функціонування державної служби України (наприклад, 

діловодство, господарське управління, прибирання, ремонт тощо в органах 

державної влади).  

Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 

проведення службового розслідування Національним агентством з питань 

державної служби або його територіальними органами стосовно керівника 

державної служби в державному органі чи державного службовця вищого 

органу»  від 24 червня 2016 року №393 визначено процедуру проведення 

службового розслідування стосовно керівника державної служби в 

державному органі чи державного службовця вищого органу 

Нацдержслужбою або її територіальним органом за фактом подання скарги 

державного службовця у разі порушення його прав, встановлених Законом 

України «Про державну службу», або створення перешкод у реалізації таких 

прав з метою перевірки фактів, зазначених у скарзі [83]. Проведення 

службових розслідувань є надзвичайно важливою гарантією забезпечення 

прав та законних інтересів як державних службовців, так і суб’єктів, які 

взаємодіють з державними службовцями та вважають, що їх права порушені, 

не визнані або оспорені, під час якої відбувається всебічне та об’єктивне 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/889-19/paran7#n7
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/889-19
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/889-19


84 

встановлення всіх обставин вчинених державним службовцем діянь (дій або 

бездіяльності) та визначення їх відповідності нормам законодавства України.  

У постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типових 

вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії 

«А» від 22 липня 2016 року №448 передбачено типові вимоги до осіб, які 

претендують на зайняття посад державної служби категорії «А» (освіта, стаж 

роботи, володіння мовами, досвід роботи тощо) [84]. Таким чином, у зв’язку 

з реформуванням профільного законодавчого акта, яким регулюються 

відносини працевлаштування та професійного розвитку державних 

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

деталізують норми закону, й саме від їх належної реалізації в цілому і буде 

залежати якість та ефективність нормативної регламентації. 

Даний етап нормативно-правового регулювання правовідносин 

працевлаштування та професійного розвитку державних службовців 

характеризується такими тенденціями: а) кардинальним оновленням 

законодавства про державну службу в частині працевлаштування та 

професійного розвитку кадрів; б) поглибленням відмежування норм, які 

регламентують законодавство про працевлаштування та професійний 

розвиток державних службовців, від загальних норм трудового 

законодавства; в) запровадженням конкурсної процедури працевлаштування 

державних службовців; г) модернізацією системи професійного розвитку 

державних службовців; ґ) гармонізацією вітчизняного законодавства про 

працевлаштування та професійний розвиток державних службовців з актами 

Європейського Союзу.  

На сучасному етапі розвитку Української держави питання 

функціонування державної служби є надзвичайно важливими та 

актуальними, особливо в частині працевлаштування та професійного 

розвитку державних службовців. Інститут державної служби має давню 

історію та власні традиції, які формувалися й змінювалися протягом 

тривалого часу під дією різноманітних чинників соціально-економічного, 
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політичного та військового характеру. Майбутнє державних службовців так 

або інакше пов’язане з вивченням історичних аспектів генезису зародження 

та розвитку державної служби, оскільки без цього неможливо забезпечити 

ефективність її функціонування. 

В умовах реформування багатьох сфер суспільного життя, яке 

неминуче зачіпає питання державного управління, орієнтації на європейську 

інтеграцію перед законодавцем у частині правового регулювання 

працевлаштування та професійного розвитку державних службовців стоять 

нові виклики та завдання з метою забезпечення повної та належної 

регламентації усіх аспектів відповідного кола суспільних відносин, що 

обов’язково враховує досвід минулих поколінь. 

 

 

1.4 Види принципів правового регулювання працевлаштування та 

професійного розвитку державних службовців 

 

У нормативній регламентації суспільних відносин у частині 

працевлаштування та професійного розвитку державних службовців 

особливе місце належить проблематиці правових принципів та правових 

гарантій, що зумовлено їх винятковим значенням та роллю. Засади правового 

регулювання є визначальними для усієї сфери трудової діяльності, оскільки 

на них базуються та мають їм відповідати правові інститути, норми права 

тощо. Увесь механізм працевлаштування та професійного розвитку 

державних службовців базується на принципах права, тому будь-які наукові 

та практичні пошуки у сфері порушеної тематики вимагають звернення до 

досліджуваної проблеми.  

Варто відзначити, що в умовах реформування багатьох сфер 

суспільного життя, оновлення законодавства, його гармонізації з правовими 

актами європейського співтовариства, потребою урахування провідного 
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досвіду зарубіжних країн тощо питання засад правового регулювання будь-

якої сфери життя вимагає нового осмислення та перегляду в доктрині права.  

Актуальність досліджуваної теми викликана також тим, що 

працевлаштування та професійний розвиток державних службовців 

відіграють важливу роль у механізмі державної влади, управлінні 

державними справами, а отже, впливають на суспільне життя держави в 

цілому. Таким чином, відповідні принципи виступають стрижнем системи 

добору кадрів для державної служби України, запорукою її професіоналізму, 

успішного та дієвого функціонування.  

На перший погляд видається, що досліджувана тематика стосується 

виключно науково-теоретичних аспектів, проте детальний її аналіз свідчить 

про її основоположне, фундаментальне значення для усієї сфери державної 

служби в Україні. Загалом питання щодо принципів та гарантій є 

центральними у будь-якій сфері правового регулювання, що зумовлено їх 

всеохоплюючим характером та значущістю. Тому існує необхідність у 

висвітленні засадничих аспектів нормативного забезпечення такої діяльності 

держави та їх гарантій, аналізі чинного законодавства. 

Дослідженням порушеної тематики у різні часи та в різній мірі 

займалися численні вчені-правники, а саме: М.Й. Бару, О.М. Бандурка, 

Н.Б. Болотіна, В.С. Венедіктов, В.Т. Вишняков, Т.В. Головко, М.І. Іншин, 

Т.Є. Кагановська, Т.В. Кошова, В.В. Лазор, Л.І. Лазор, Р.З. Лівшиць,            

С.В. Попов, В.І. Прокопенко, О.І. Процевський, О.А. Ситницька, 

Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишева, Р.І. Шабанов, О.М. Ярошенко та багато інших. 

Однак на сьогодні в науковій юридичній літературі відсутні комплексні 

доктринальні праці з проблематики принципів і гарантій правового 

регулювання працевлаштування та професійного розвитку державних 

службовців в Україні, що створює необхідність проведення подальших 

наукових пошуків у цій сфері з метою з’ясування сутності та значення таких 

правових категорій, а також розкриття їх змісту, що має надзвичайно 

важливе як теоретичне, так і практичне значення. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%25D0%25A8%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%20%25D0%25A0.%25D0%2586.$
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Конституція України закріплює одне з найосновніших прав людини – 

право на працю, що втілюється у життя в різноманітних формах. Більше того, 

оскільки наша держава є республікою, то влада може безпосередньо 

здійснюватися самими громадянами через такий політико-правовий інститут 

як інститут державної служби. На даний момент в умовах евроінтеграційних 

процесів, а також у зв’язку з прийняттям нового Закону України «Про 

державну службу» актуальним є перегляд основних засад щодо 

працевлаштування державних службовців та їх професійного розвитку у 

процесі проходження ними службової кар’єри. 

Досліджувані принципи є частиною загальної системи принципів 

права, тому для з’ясування їх правової природи слід звертатися до здобутків 

доктрини юридичної науки загалом. Термін «принцип» в європейських 

країнах почало вживатися ще з часів Середньовіччя, беручи своє коріння від 

давньофранцузького слова «principe» та латинського «principium», які, у свою 

чергу, походять від латинського «princeps», що означає лідер, імператор [85, 

c. 11]. Принципи права постійно привертають до себе увагу вчених, які 

займаються теоретичними та практичними проблемами.  

A.M. Колодій визначає принципи права як основні ідеї, засади, що 

відображають сутність права й походять з ідей справедливості та свободи, 

відрізняються універсальністю і загальною значимістю, відповідають 

об’єктивній необхідності побудови та зміцнення певного суспільного ладу 

[86, с. 138]. Ключовими аспектами відповідного правового явища є те, що 

воно базується на справедливості та свободі як визначальних ідеях усього 

права, а отже, й законодавства, яке має відповідати йому, в тому числі 

шляхом дотримання у нормативних приписах принципів права як 

визначальних, основоположних начал.  

М.І. Байтін вважає, що принципи права – це вихідні, визначальні ідеї, 

положення, установки, які складають моральну й організаційну основу 

виникнення, розвитку та функціонування права [87, с. 4]. Така дефініція є 

занадто загальною, оскільки незрозуміло на основі чого базується та діє 
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право, тобто, що лежить в його основі, які керівні ідеї закладені у засади 

права.  

Л.С. Явич принципи права пропонує розглядати як такі начала, 

відправні ідеї його буття, що втілюють найважливіші закономірності та устої 

цієї суспільно-економічної формації, є однопорядковими із сутністю права й 

становлять його головний зміст, характеризуються універсальністю, 

найбільшою імперативністю й загальною значимістю [88, с. 11]. У даній 

дефініції наголошено на ключових характеристиках досліджуваної категорії, 

однак поза увагою автора залишається така фундаментальна основа як ідея, 

на якій базуються принципи, оскільки саме це є найважливішим, що власне й 

зумовлює їх особливе значення та роль у правовому регулюванні.  

Таким чином, принципи права – це основоположні, довготривалі та 

сталі засадничі ідеї, які базуються на справедливості, добропорядності, 

розумності та свободі, пронизують усю сферу права – правотворчість, 

правозастосування, тлумачення тощо, і характеризуються найвищим 

ступенем імперативності.  

Принципам права притаманні відповідні ознаки, які виражають їх 

головний зміст та значимість у праві. Однією з них є універсальність, під 

якою Л.С. Явіч, розумів те, що ними (принципами права) пронизана вся 

юридична матерія та що вони повинні враховуватись у будь-якій правовій 

ситуації. Загальнозначимість принципів права полягає в тому, що вони 

спрямовують весь механізм правового регулювання суспільних відносин [88, 

с. 11]. В умовах ринку, безперечно, принципи права мають універсальний 

характер, оскільки повинні враховуватися суб’єктами правотворчості під час 

створення норм для здійснення правового регулювання суспільних відносин. 

О.Я. Лаврів як ознаку принципів права називає їх системність та 

взаємоузгодженість. Принципи права повинні бути не тільки 

взаємоузгодженими між собою, а й з іншими елементами правового 

регулювання. Тому взаємоузгодженість елементів правового регулювання 

забезпечує цілеспрямовану дію всієї системи права [89, с. 10]. Відповідні 
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характерні ознаки принципів права виражають їх сутність та правову 

природу, що безпосередньо впиває на формування системи права та право в 

цілому.  

Р.З. Лівшиць виділяє два різновиди принципів права: принципи-норми 

та принципи, які виводяться з норм. На його думку, одні правові принципи 

прямо закріплюються в нормах, перетворюючись таким чином у принципи-

норм, інші ж принципи безпосередньо не закріплюються в конкретних 

нормах, тобто формулювання правового принципу не переходить у 

формулювання конкретної норми. Але ж воно переходить у численну 

кількість норм, ніби розчиняється у них. У цих випадках ми маємо справу з 

принципами, які виводяться з норм [90, с. 196]. Існування норм-принципів і 

правових принципів визнає і підтримує П.Д. Пилипенко, який вважає, що 

принципи права як об’єктивні засади самого права містяться у надрах 

загально соціального права, а тому вони існують незалежно від того, чи є 

юридичне право, чи його немає на певному історичному етапі розвитку 

суспільства. На думку науковця, юридичне право як система норм, 

установлених державою, може передбачати наявність спеціальних норм-

принципів, які є результатом правотворчої діяльності і які можна назвати 

правовими принципами. Тому, якщо принципи права первинні відносно 

права юридичного і визначають його сутність, то правові принципи 

визначаються у самому юридичному праві, а тому є вторинними, похідними 

[91, с. 207]. Таким чином, принципами права пронизана уся юридична 

діяльність, але це не означає, що між тими або іншими принципами немає 

відмінностей. Так для різних сфер суспільного життя, а отже, і їх правового 

регулювання, має значення різна сукупність принципів, одні з яких є 

загальними, інші ж – специфічними (особливими). 

На думку О.В. Смирнова, принципи трудового права – це закріплені в 

чинному законодавстві основоположні керівні засади (ідеї), які виражають 

суть норм трудового права [92, с. 23-24]. Схожі визначення наводять й ряд 

інших вчених. В.С. Венедіктов, наприклад трактує принципи як основні ке-
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рівні положення, які визначають загальну спрямованість і найбільш істотні 

риси змісту правових норм [93, с. 25]. Н.Б. Болотіна з цього приводу зазна-

чає, що принципи – це керівні ідеї (засади), які закріплені в нормах або 

виводяться з них та є такими, що характеризують зміст трудового права й 

напрямки його подальшого розвитку [94, с. 85]. О.В. Старчук вважає, що 

принципи трудового права – це основні засади, які виражають сутність 

трудового права та напрямки його подальшого розвитку [95, с. 450-451]. Такі 

визначення відповідного правового явища не дозволяють повною мірою 

розкрити всю сутність та зміст відповідної правової категорії, оскільки 

наведені дефініції є універсальними для усіх галузей права, тобто за таких 

умов відсутня вказівка на специфіку власне принципів трудового права.  

Принципами трудового права є основоположні, довготривалі та сталі 

засадничі ідеї, які базуються на справедливості, добропорядності, розумності 

та свободі, пронизують усю сферу права – правотворчість, 

правозастосування, тлумачення тощо, і характеризуються найвищим 

ступенем імперативності для учасників трудових правовідносин.  

П.Д. Пилипенко вважає, що принципами трудового права, які 

визначають його сутність та закономірності розвитку, є: 1) обмеження сфери 

правового регулювання відносинами найманої праці; 2) оптимальне 

поєднання централізованого і локального правового регулювання; 3) 

соціальне партнерство та договірне встановлення умов праці; 4) забезпечення 

єдності й диференціації правового регулювання; 5) визнання незаконними 

умов договорів про працю, які погіршують правове становище працівників у 

трудових правовідносинах [91, с. 206-207]. На сучасному рівні розвитку 

доктрини трудового права навряд чи можна визначити чіткий перелік 

принципів трудового права, оскільки не всі вони закріплені у нормах 

трудового права, більше того, не всі принципи взагалі мають нормативне 

закріплення, крім того, існують різні підходи серед вчених-правників щодо 

існування того або іншого принципу. Однак варто відзначити, що суттєвих 

протиріч у юридичній науці з даного приводу не виникає. 
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Досліджуючи проблематику працевлаштування та професійного 

розвитку державних службовців, особливу увагу слід звернути на галузеві 

принципи трудового права, які виражають загальні сутнісні властивості норм 

тільки даної галузі права. Таких принципів більшість, вони конкретизуються 

і виявляються в окремих інститутах і нормах залежно від їх змісту та цільової 

спрямованості. У науковій літературі сучасні галузеві принципи трудового 

права поділяються на чотири групи: 1) ті, що виражають політику держави в 

галузі правового регулювання ринку праці й ефективної зайнятості; 2) ті, що 

містять керівні засади в галузі встановлення умов праці працівників; 3) ті, що 

визначають правове регулювання застосування праці працівників; 4) ті, що 

відображають головні напрями правової політики в галузі охорони здоров’я і 

захисту трудових прав працівників [96, с. 23-24]. Запропонований автором 

підхід заслуговує на увагу, однак навряд чи його можна визначити як такий, 

що відображає весь спектр принципів регулювання трудових правовідносин. 

Крім того, при застосуванні у практичній діяльності приведеної класифікації 

досить складно буде відмежувати одні групи принципів від інших, оскільки 

вони можуть мати міжгалузевий характер, застосовуватися відразу кількома 

інститутами трудового права. 

Працевлаштування можна розглядати, з одного боку, як одну з 

організаційно-правових форм забезпечення трудової зайнятості населення, з 

іншого – як юридичну гарантію реалізації прав громадян у сфері праці й 

зайнятості (у сфері залучення до праці). Сьогодні працевлаштування 

виступає гарантією реалізації ряду прав громадян у сфері праці, зокрема 

права розпоряджатися своїми здібностями до праці, обирати професію і вид 

діяльності [41, с. 7]. Його остаточною метою має бути забезпечення реальної 

можливості особам працювати шляхом укладення трудового договору для 

підвищення ефективності економіки в цілому.  

Право на працевлаштування належить усім громадянам, тобто носить 

загальний характер. Воно реалізується в конкретних правовідносинах як 

суб’єктивне право на отримання допомоги з боку уповноважених органів у 
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пошуку роботи і влаштуванні на неї. Така допомога може бути надана як 

державною службою зайнятості, так і іншими організаціями з 

працевлаштування населення [41, с. 7]. Таким чином, законодавець, 

встановлюючи право на працевлаштування, забезпечує усім громадянам рівні 

можливості реалізувати себе у галузі трудової діяльності шляхом укладення 

трудового договору. Варто врахувати, що нормативна регламентація 

трудових відносин з питань працевлаштування передбачає і охорону праці та 

захист прав окремих категорій громадян, що дістає вираження у визначенні 

певних мінімальних вимог. Зокрема законодавець визначає мінімальний вік 

права на працю, обмеження щодо праці за віком, станом здоров’я, наявності 

спеціальної підготовки тощо. 

До змісту права на працевлаштування належать такі основні 

правомочності: 1) право звертатися до компетентних державних (органів 

служби зайнятості, органів соціального захисту тощо) та недержавних 

організацій за сприянням у пошуку роботи, включаючи право звертатися до 

органів служби зайнятості щодо отримання інформації з метою вибору сфери 

діяльності та працевлаштування; 2) право вимагати від відповідних 

організацій належного виконання юридичних обов’язків із надання допомоги 

в отриманні роботи; 3) право вимагати від роботодавця в передбачених 

законодавством випадках укладення трудового чи іншого договору на 

підставі направлення органу з працевлаштування; 4) право звертатися до 

компетентних органів за поновленням порушених прав при неправомірній 

відмові органів із працевлаштування (включаючи органи служби зайнятості) 

в наданні відповідної допомоги в улаштуванні на роботу, а також у випадку 

необґрунтованої відмови роботодавця про прийом на роботу з нехтуванням 

направлення органу із працевлаштування [41, с. 7]. Таке розуміння права на 

працевлаштування є неповним, адже воно повною мірою не розкриває його 

сутності. Безумовно, діяльність підрозділів державної служби зайнятості та 

приватних кадрових агентств має вплив на ринок праці, проте не варто  

відкидати і право самостійного пошуку роботи, право пройти стажування, 
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конкурс тощо. Отже, йдеться про те, що у першу чергу право на 

працевлаштування реалізується безпосередньо потенційним працівником, а 

вже потім за допомогою державних та недержавних організацій. 

Р.І. Шабанов до принципів правового регулювання працевлаштування 

пропонує відносити зафіксовані в чинному законодавстві основні керівні 

засади, які виражають сутність правових норм у сфері регулювання відносин 

із приводу надання уповноваженими органами допомоги громадянам у 

пошуку роботи та влаштуванні на неї, роботодавцям у підборі працівників. 

До них можна віднести: 1) добровільність вступу громадян у правовідносини 

із працевлаштування; 2) здійснення працевлаштування, як правило, 

спеціально уповноваженими на те органами; 3) загальний характер 

працевлаштування; 4) надання особливої підтримки особам, які потребують 

підвищеного соціального захисту й не здатні на рівних конкурувати на ринку 

праці; 5) поєднання інтересів громадян, роботодавців і держави в правових 

нормах про працевлаштування; 6) раціональне використання трудових 

ресурсів [41, с. 8]. Останній з наведених принципів навряд чи можна віднести 

до таких, які мають значення для працевлаштування державних службовців, 

оскільки відповідна засада не має значення при доборі кадрів. Тобто 

раціональне використання трудових ресурсів важливе при визначенні 

штатної структури того або іншого органу державної влади, оптимізації 

системи відповідних органів тощо. Однак при комплектуванні кадрами – 

державними службовцями, головне полягає у підборі кваліфікованого 

фахівця, який відповідає встановленим вимогам та пройшов усі необхідні 

процедури.  

На переконання С.В. Попова, основними принципами правового 

регулювання працевлаштування є: 1) добровільність вступу громадян у 

правовідносини з працевлаштування; 2) здійснення працевлаштування, як 

правило, спеціально уповноваженими органами; 3) загальний характер 

працевлаштування; 4) надання особливої підтримки особам, які потребують 

підвищеного соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку 
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праці; 5) поєднання інтересів громадян, роботодавців і держави [97, с. 21]. 

Вважаємо, що недоцільно визначати такий принцип як надання особливої 

підтримки особам, які потребують підвищеного соціального захисту і не здатні 

на рівних конкурувати на ринку праці, оскільки відповідна засада не має 

вирішального значення при працевлаштуванні державних службовців. 

Відповідне законодавство визначає рівні умови для усіх громадян, які 

відповідають встановленим вимогам, у доступі до державної служби. 

Вирішальне значення має відводитися знанням, професіоналізму, особистим 

якостям тощо.  

Загалом у науці трудового права відсутні істотні суперечності щодо 

розуміння засад працевлаштування, переважна більшість вчених виділяє 

тотожні категорії. Таким чином, до принципів правового регулювання 

працевлаштування та професійного розвитку державних службовців 

належать наступні: 1) добровільність вступу на державну службу; 2) 

здійснення працевлаштування, як правило, спеціально уповноваженими 

органами; 3) підтримка професійної компетентності; 4) принцип 

безперервності; 5) принцип єдності та диференціації. 

1. Добровільність вступу на державну службу.  

Стосовно працевлаштування, свобода праці для громадянина перебачає 

можливість: 1) звертатися до органу із працевлаштування за сприянням у 

пошуку роботи або відмовитися від цього й звертатися до роботодавця 

самостійно; 2) відмовитись від послуг одного органу із працевлаштування і 

звернутись до іншого; 3) погоджуватись або ні на запропоновані варіанти 

працевлаштування; 4) самостійно вирішувати питання про укладення із 

роботодавцем трудового договору [97, с. 20]. Право на державну службу – це 

надана законами України можливість осіб, які відповідають всім вимогам, що 

встановлені законодавством для реалізації такої можливості, займатися 

професійною діяльністю в органах державної влади та їх апараті, яка полягає 

у виконанні завдань і функцій держави відповідно до обсягу компетенції 

відповідного органу державної влади, що забезпечується всіма заходами 
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державного впливу [98, с. 147]. Принцип добровільності проявляється у 

неможливості застосування примусових заходів щодо вступу осіб на 

державну службу. Працевлаштування громадян до державних органів 

здійснюється самостійно та добровільно. 

2. Здійснення працевлаштування, як правило, спеціально 

уповноваженими органами.  

Право на працевлаштування належить усім громадянам, тобто носить 

загальний характер. Воно реалізується в конкретних правовідносинах як 

суб’єктивне право на отримання допомоги з боку уповноважених органів у 

пошуку роботи й улаштуванні на неї. Така допомога може бути надана як 

державною службою зайнятості, так і іншими організаціями з 

працевлаштування населення [41, с. 7]. Державна служба зайнятості була 

створена для реалізації державної політики зайнятості України. Від 

ефективності та продуктивності її діяльності залежить соціально-

економічний стан всієї країни, бо безробіття як негативний чинник значно 

уповільнює економічний розвиток будь-якої держави. Для досягнення 

оптимального рівня між попитом та пропозицією робочої сили діяльність 

Державної служби зайнятості повинна бути ефективною [99, с. 137].  Однак 

на сьогодні Державна служба зайнятості України потребує ретельного 

організаційного перетворення, вдосконалення методів і форм діяльності та 

перегляду законодавства про зайнятість населення, враховуючи зарубіжний 

досвід функціонування служб зайнятості [99, с. 143]. Такий принцип 

передбачає для державних службовців працевлаштування за допомогою 

Державної служби зайнятості або кадрових агентств, які можуть самостійно 

здійснювати пошук вакансій на посади до державних чи місцевих органів. 

3. Підтримка професійної компетентності.  

Професійний розвиток кадрів органів державної влади являє собою 

елемент планування, організації та реалізації кар’єри службовців з метою 

підготовки їх до виконання нових практичних функцій, обіймання нових 

посад, розв’язання нових завдань шляхом розвитку їх професійної 
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компетенції. Професійний розвиток полягає у формуванні та постійному 

збагаченні ділових якостей, професійних знань, навичок і умінь державних 

службовців, які необхідні їм для ефективного виконання своїх посадових 

функцій, реалізації своїх прав і обов’язків, потенційних можливостей. 

Професійний розвиток державних службовців існує як вираження взаємодії 

службових потреб центральних органів виконавчої влади та інтересів, 

потреб, здібностей кожного службовця. У системі розвитку державних 

службовців мають реалізовуватися багато практичних завдань: 1) оцінка 

здібностей і можливостей державних службовців; 2) їх атестація 

та просування по службі; 3) розвиток здатності службовців до освіти, праці 

та готовності на практиці до розкриття свого потенціалу; 4) створення 

системи стимулювання праці; 5) планування службової кар’єри тощо[29, 

с.13]. Рівень кваліфікації державних службовців має постійно бути достатньо 

високим з тенденцією до зростання й збільшення обсягу професійних 

навичок. Підтримка професійної компетенції забезпечується різноманітними 

способами, зокрема: самоосвітою та постійним удосконаленням власних 

знань та навичок, проходженням підвищення кваліфікації, спеціалізацією 

(перепідготовкою), здобуттям певного рівня освіти, закінченням аспірантури 

(докторантури) та захистом відповідних дисертаційних робіт, участю у 

різноманітних семінарах, практикумах, круглих столах тощо з проблем 

державної служби.  

4. Принцип безперервності.  

Розвиток суспільних відносин і наукових знань у сучасному світі 

настільки стрімкий, що теорії, погляди, концепції, форми й методи роботи, 

що є передовими сьогодні, завтра можуть суттєво застаріти. А це висуває 

завдання не лише безперервного, але й випереджувального навчання [100, с. 

186]. У зв’язку з цим державні службовці повинні постійно та системно 

підвищувати рівень своїх знань й слідкувати за тенденціями у сфері 

підготовки, підвищення кваліфікації та спеціалізації (перепідготовки) 

державних службовців. 
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Принцип безперервності навчання знаходить своє вираження у 

нормативному закріпленні обов’язковості проходження державними 

службовцями підвищення кваліфікації [101]. Таким чином, принцип 

безперервності навчання отримав конкретизацію щодо форм і строків 

навчання для різних видів державних службовців. Він спрямований на 

досягнення мети щодо підвищення якісного рівня державних службовців. 

Важливо, щоб професійне навчання державних службовців було органічно 

пов’язаним з їхнім професійним розвитком і службовим просуванням.  

5. Принцип єдності та диференціації.  

Принцип єдності означає, що держава розробляє й реалізує єдину 

кадрову політику, складовою частиною якої є формування й функціонування 

єдиної державної системи професійної освіти державних службовців. Це 

обумовлено єдністю системи державних органів, які у своїй сукупності 

складають апарат держави. Для того, щоб усі елементи державного апарату 

могли ефективно взаємодіяти, необхідно домогтися певної єдності в 

підготовці кадрів державної служби, які здійснюють у своїй діяльності 

завдання й функції державних органів або забезпечують їх. Принцип єдності 

припускає також охоплення навчанням державних службовців, які 

перебувають на державних посадах всіх рівнів, від молодших до старших, 

оскільки успішна діяльність державного органу залежить від чіткої, 

взаємозалежної роботи всіх його ланок, від якісно однакового вирішення 

питань на всіх рівнях управління. Лише сукупність погоджених дій усіх 

ланок управління приводить до досягнення поставленої мети. Якщо ж 

державні службовці мають неоднакову професійну підготовку, то неминуче 

порушується динамізм і ефективність управлінського процесу [102, с. 56]. 

Отже, принцип єдності вимагає підготовки всіх державних службовців, а не 

лише керівників. Вирішуючи питання підготовки, спеціалізації 

(перепідготовки) й підвищення кваліфікації державних службовців, які 

перебувають на вищих державних посадах, необхідно одночасно 
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організовувати відповідну підготовку службовців, що займають посади 

нижчої ланки. 

Принцип диференційованості органічно пов’язаний з принципом 

єдності. Він виражається, у першу чергу, у залежності структури, змісту, 

форм і методів професійної освіти державних службовців від таких чинників: 

1) від рівня й особливостей державного органу; 2) від займаної посади; 3) від 

рівня освітньої й професійної підготовки; 4) від стажу роботи за 

спеціальністю й стажу державної служби [103, с. 74]. Даний принцип 

характеризується тим, що забезпечує єдину політику у сфері 

працевлаштування та професійного розвитку державних службовців з 

урахуванням специфіки щодо кожної відповідної посади в державних 

органах влади.  

Таким чином, охарактеризовані принципи мають братися за основу й 

спрямовувати державну політику щодо працевлаштування та навчання 

державних службовців. Доречним було б визначення зазначених загальних 

засад у профільному Законі України «Про державну службу» [81], оскільки 

даний нормативно-правовий акт є основним у сфері правового регулювання 

працевлаштування й професійного розвитку державних службовців. 
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1.5 Система юридичних гарантій професійного розвитку державних 

службовців 

 

Забезпечення працевлаштування та професійного розвитку державних 

службовців передбачає і наявність механізмів правового впливу на 

відповідну сферу суспільних відносин з метою усунення будь-яких 

відхилень, посягань на її ефективну діяльність. Серед іншого, до них 

належать правові гарантії, які покликані створити сприятливі умови для 

розвитку та розбудови відповідного законодавства, його практичного 

застосування у конкретних ситуаціях.  

У перекладі з французької слово «гарантія» означає поруку, умову, 

забезпечувати що-небудь [104, с. 14]. Гарантія − це порука у будь-чому, 

забезпечення [105, с.130]. Гарантувати – значить захищати, забезпечувати, 

зробити реальним. В юридичній літературі зустрічаються неоднозначні 

тлумачення самого терміна «гарантія» [106, с.133]. На думку С.С. Алексєєва, 

гарантіями є умови й особливі юридичні механізми, покликані забезпечити 

фактичну реалізацію законоположень [107, с. 135]. Отже, у загальному 

значенні гарантія – це забезпечення можливості повної реалізації того або 

іншого явища (категорії).  

На сучасному етапі розвитку української державності  відбуваються 

значимі історичні події, які здійснюють вплив на життєдіяльність будь-якої 

людини. Праця є невід’ємним елементом суспільства, який дозволяє 

працівнику отримувати належну винагороду за здійснювану ним трудову 

діяльність. Робота формує та розвиває суспільство й лише трудова діяльність 

здатна сприяти розвитку та еволюції усіх інших соціальних сфер життя. У 

зв’язку з цим важливою умовою для адекватного здійснення трудової 

діяльності є наявність юридичних гарантій, які виступають надійною 

підтримкою у будь-яких правовідносинах, зокрема й у трудових. 
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О.Ф. Скакун під гарантіями прав, свобод та обов’язків людини та 

громадянина розуміє систему соціально-економічних, політичних, 

юридичних умов, способів та засобів, які забезпечують їхню фактичну 

реалізацію, охорону та надійний захист. Коли немає гарантій, то права, 

свободи та обов’язки людини і громадянина приймають форму «заяв про 

наміри» [108, с. 203], які не мають ніякої цінності ні для особистості, ні для 

людства. Подібне визначення можна зустріти й у Л.П. Гарчевої і 

О.Н Ярмиша, яке зводиться до того, що гарантії основних прав і свобод 

громадян є системою норм, принципів, умов і вимог, які забезпечують 

додержання прав, свобод і законних інтересів громадян [109, с. 128]. На 

думку А.Ю. Олійника, гарантії − це відповідні умови і засоби, що сприяють 

перетворенню в життя проголошених прав, свобод та обов’язків [110, с. 156]. 

Отже, юридичні гарантії – це система нормативних і організаційних засобів, 

завдяки яким забезпечується реалізація прав, свобод і обов’язків особи, а 

також їх відновлення у випадках порушення. 

Одним із видів спеціальних юридичних гарантій є трудові юридичні 

гарантії, в межах яких виділяються юридичні гарантії при укладенні 

трудового договору як основної форми реалізації особою права на працю. 

Водночас загальні трудові юридичні гарантії стосуються усіх рівнів 

правовідносин. Тому при аналізі юридичних гарантій при укладенні 

трудового договору доцільно буде говорити також про загальні трудові 

юридичні гарантії та спеціальні трудові юридичні гарантії, які стосуються 

безпосередньо трудових правовідносин при укладенні трудового договору 

[111, с. 98]. К.П. Уржинський наполягає, що юридичними гарантіями права 

на працю слід вважати такі передбачені законодавством засоби, таку 

діяльність трудових колективів державних та громадських органів, які 

сприяють безперешкодному здійсненню цього права, досягненню 

максимально можливих позитивних результатів на основі законності [112, c. 

22]. У межах даного дослідження особливу увагу слід звернути на галузеві 

гарантії трудових прав та законних інтересів державних службовців, оскільки 
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саме вони є вирішальними та етапі працевлаштування та професійного 

розвитку відповідних суб’єктів. 

Гарантії службово-трудової діяльності державних службовців – це такі 

умови і засоби, які забезпечують останнім реальні можливості для охорони, 

безперешкодного здійснення та відновлення (у випадку порушення) їх 

посадових повноважень. Службова роль юридичних гарантій полягає не 

лише в забезпеченні наданих законом державним службовцям можливостей, 

але й має важливе значення при вирішенні ширших завдань: 1) юридичні 

гарантії забезпечують проголошену правом можливість досягнення певного 

соціального блага за рахунок належної поведінки державного службовця; 2) 

вони допомагають отримати максимально можливий на даному етапі 

розвитку суспільства позитивний соціально-економічний ефект від якісного 

здійснення державними службовцями посадових повноважень; 3) юридичні 

гарантії покликані забезпечити неухильне виконання нормативно-правових 

актів, дотримання законності в службово-трудовій діяльності. Роль і 

значення юридичних гарантій можна правильно зрозуміти й оцінити, 

аналізуючи їх у єдності з іншими гарантіями, розглядаючи їх як частину 

єдиного цілого. З одного боку, не варто перебільшувати роль юридичних 

гарантій в охороні, забезпеченні й захисті посадових повноважень державних 

службовців, висуваючи їх на вирішальне місце; з іншого боку, було б 

помилково розглядати юридичні гарантії в якості якогось «додатка» до інших 

гарантій [24, с. 25]. Таким чином, юридичні гарантії є важливою складовою 

забезпечення належного рівня захисту прав, свобод та законних інтересів 

учасників трудових правовідносин, разом з тим, їх дія є ефектиною тільки в 

тих випадках, коли функціонує комлесна система правових засобів, оскільки 

гарантії у відриві від інших правових категорій не здатні перешкодити будь-

яким порушенням правових приписів.  

Юридичні гарантії за загальним критерієм класифікують на 

загальногалузеві та міжгалузеві гарантії, за спеціалізованим критерієм 

виділяють власне галузеві гарантії, а відповідно до змісту суб’єктивного 
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права виокремлюють загальні юридичні гарантії, які покликані здійснювати 

права і застосовуються до всіх громадян, та спеціальні юридичні гарантії, які 

допомагають забезпечити реальне здійснення права, наданого конкретним 

категоріям громадян [113, c. 51-52]. Інші дослідники наукової проблеми 

юридичних гарантій у трудовому праві класифікують трудові юридичні 

гарантії за такими критеріями: 1) за юридичною силою: конституційні, 

міжнародні та галузеві; 2) за ступенем конкретизації: універсальні 

(стосуються усіх трудових прав) та спеціальні (стосуються забезпечення 

реалізації конкретного трудового права); 3) за сферою дії: загальні 

(забезпечення трудових прав усіх працівників незалежно від правового 

статусу) та додаткові (передбачені для певної категорії працівників за статтю, 

віком, станом здоров’я тощо); 4) за формою вираження: гарантії-дозволи, 

гарантії-обов’язки, гарантії-заборони, гарантії-обмеження; 5) за характером 

впливу: гарантії-санкції, гарантії-рекомендації, альтернативні гарантії [114, с. 

9]. О.С. Заржицький вказує, що юридичні гарантії за загальним критерієм 

класифікують на загальногалузеві та міжгалузеві гарантії, за спеціалізованим 

критерієм виділяють власне галузеві гарантії, а відповідно до змісту 

суб’єктивного права виокремлюють загальні юридичні гарантії, які покликані 

здійснювати права і застосовуються до всіх громадян, та спеціальні юридичні 

гарантії, які допомагають забезпечити реальне здійснення права, наданого 

конкретним категоріям громадян [113, c. 51-52]. Зважаючи на наведену 

автором характеристику юридичних гарантій, доцільно зазначити, що вона є 

занадто абстрактною і не дозволяє визначити більш специфічні гарантії саме 

стосовно професійного розвитку державних службовців. Критерій поділу 

юридичних гарантій за галузевим спрямуванням у цілому є найбільш 

актуальним, однак у контексті досліджуваної тематики важливо встановити 

більш конкретні спеціальні юридичні гарантії, які стосуються виключно  

правового явища, яке наразі аналізується. 

О.А. Ситницька зазначає, що деякі вчені класифікують гарантії у сфері 

трудової діяльності на такі, що визначаються наступними критеріями: 
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1) юридичною силою: конституційні; міжнародні; галузеві; 2) ступенем 

конкретизації: універсальні (стосуються усіх трудових прав); спеціальні 

(стосуються забезпечення реалізації конкретного трудового права); 3) 

сферою дії: загальні (забезпечення трудових прав усіх працівників незалежно 

від правового статусу); додаткові (передбачені для певної категорії 

працівників за статтю, віком, станом здоров’я тощо); 4) формою вираження 

юридичних гарантій: гарантії-дозволи; гарантії-обов’язки; гарантії-заборони; 

гарантії-обмеження; 5) характером впливу: гарантії-санкції; гарантії-

рекомендації; альтернативні гарантії [114, с. 9]. Науковець наводить 

достатньо широкий перелік юридичних гарантій, які існують у суспільних 

правовідносинах, що виникають під час трудової діяльності. Загалом, 

зазначена класифікація є доцільною, оскільки вона містить у собі об’ємну 

кількість юридичних гарантій, якими володіють усі працівники, зокрема й 

державні службовці. Разом з тим, потрібно відмітити, що відсутні конкретні 

спеціальні гарантії, якими наділені виключно державні службовці та які 

направлені на підтримку й забезпечення їх професійного розвитку. 

О.П. Смирнов гарантії трудових прав, зокрема й професійного розвитку 

класифікує за такими критеріями: 1) за своїм змістом і способом здійснення: 

матеріально-правові та процесуальні; 2) за критерієм цільового призначення: 

гарантії реалізації трудових прав і гарантії їх охорони; 3) залежно від 

виконуваних функцій: превентивні, обмежувальні, компенсаційні, 

оскаржувальні [115, с. 76]. Цей перелік юридичних гарантій у сфері трудової 

діяльності є більш доцільним та визначає юридичні гарантії за ефективними 

критеріями поділу. Зокрема поділ юридичних гарантій на матеріально-

правові й процесуальні є доречним та фактично окреслює сферу діяльності 

працівника, в тому числі й державного службовця, тобто судової й 

позасудової. Проте виділення таких юридичних гарантій стосується трудової 

діяльності в цілому й не зачіпає інтереси виключно державних службовців. 

М.І. Іншин пропонує юридичні гарантії службово-трудової діяльності 

класифікувати за такими критеріями: 1) за суб’єктом їх прийняття 



104 

(застосування); 2) за юридичною силою правового акта, яким вони 

передбачені; 3) за правовим становищем службовця, для якого вони 

встановлені; 4) за спрямуванням гарантій; 5) за формою зовнішнього 

вираження ; 6) за ступем визначеності; 7) за різновидом правових норм, 

якими вони визначаються; 8) за об’єктом охорони та захисту; 9) за етапами 

проходження державної служби [116, с. 177-183]. Отже, запропонована 

науковцем класифікація юридичних гарантій у сфері трудової діяльності 

державних службовців містить у собі достатньо великий їх перелік та 

встановлює в якості критерію правову природу юридичних гарантій. В 

цілому такий підхід до систематизації юридичних гарантій у трудовій 

діяльності державних службовців є доцільним та вартий запозичення. 

Потрібно також враховувати декілька критеріїв при формуванні власної 

класифікації та виводити юридичні гарантії, які стосуються виключно 

професійного розвитку державних службовців. 

Таким чином, до юридичних гарантій у сфері працевлаштування та 

професійного розвитку державних службовців належать наступні. 

1. Забезпечення державних службовців належними умовами для 

підвищення рівня професійного розвитку.  

Професійний розвиток державних службовців, включаючи особисте 

фахове вдосконалення та кар’єрне зростання, є складною, багатоплановою і 

багатокомпонентною, проте системно не дослідженою, проблемою, що 

привертає велику увагу науковців та практиків сфери державного 

управління. Її вирішення потребує застосування комплексу наукових методів, 

адекватних об’єкту і предмету пізнання, валідного добору літературних 

фахових джерел, а також уточнення понятійного апарату з питань 

професіоналізації, професійного розвитку [117, с. 15]. Дана юридична 

гарантія передбачає, що як керівник відповідного державного чи місцевого 

органу влади, так і держава в цілому створюватимуть належні умови для 

професійного розвитку державного службовця. Забезпечити необхідний 

рівень підвищення професійного розвитку державних службовців можливо 
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тільки за умови застосування найрізноманітніших підходів, способів та 

методів у діяльності органів державної влади з професійного вдосконалення 

та кар’єрного розвитку державних службовців. Це пов’язано із специфікою 

національної системи державного управління та його кадрового 

забезпечення. 

2. Державна фінансово-матеріальна підтримка професійного 

розвитку державних службовців.  

Постановою Кабінету Міністрів України «Про державне замовлення на 

підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, 

на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2017 році» доведений 

обсяг державного замовлення на підготовку 1 980 магістрів за 

спеціальностями галузі знань «Державне управління» за формами навчання: 

денна – 1 701 особа; заочна – 279 осіб [118]. Професійний розвиток 

державних службовців повинен забезпечуватися виключно за рахунок 

держави, а саме коштів Державного бюджету України й не передбачає 

залучення коштів самих державних службовців. Діяльність держави у цій 

сфері має бути спрямована на повне та необхідне забезпечення державних 

службовців усіма засобами та знаряддями для підтримання і підвищення 

свого професійного розвитку (комп’ютера техніка,  мережа Інтернет, 

спеціальна література, профільне законодавство тощо).  

3. Постійність професійного розвитку.  

Навчання державних службовців у системі підготовки, спеціалізації 

(перепідготовки) й підвищення кваліфікації має бути засноване на освоєнні 

сучасних досягнень науки й передової практики, на використанні сучасних 

форм і методів навчання в освітньому процесі. Створення нової системи 

професійної освіти державних службовців обумовлене, насамперед, 

стратегією й змістом перетворень, що відбуваються в країні, у яких дедалі 

більше зростає роль особистісного чинника, наукових знань, професіоналізму 

й компетентності кадрів державного апарату. Зміст і рівень їхньої 

професійної підготовки повинні носити випереджувальний характер, 
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враховувати високий динамізм соціальних процесів, завдання й труднощі 

становлення нової моделі державного управління, кадрового забезпечення 

державної служби. Ця юридична гарантія означає, що зростання 

професіоналізму державних службовців відбувається протягом усього часу 

проходження ними державної служби та без припинення такого процесу; 

4. Збереження за державним службовцем його місця роботи, а 

також рівня оплати праці.  

Під час проходження державним службовцем навчання, підвищення 

кваліфікації навіть поза межами даного органу чи навіть держави для 

державного службовця зберігається його місце роботи та заробітна плата. Це 

означає, що після закінчення такого навчання цим державним службовцем 

йому надається попередня посада. За їх згодою може також бути надана інша 

робота – рівноцінна або вища з урахуванням кваліфікації. На період 

відсутності направленого на підвищення кваліфікації державного службовця 

може бути прийнято на його місце іншу особу шляхом укладення строкового 

трудового договору. За відповідними державними службовцями передбачено 

збереження середньої заробітної плати за основним місцем роботи на час 

навчання; 

5. Індивідуалізація процесу професійного розвитку для кожного 

державного службовця.  

Ефективність розвиваючого процесу значною мірою залежить від його 

спрямування. При цьому слід враховувати зміну навчальної парадигми: від 

інформативної до розвиваючої. Внаслідок навчально-освітніх 

парадигмальних змін розвиток особистості державного службовця 

пов’язаний з вирішенням нових завдань: формуванням або активізацією 

психологічної установки на навчання упродовж життєдіяльності; 

оволодінням сучасними технологіями навчання та освоєння знань; набуттям 

або удосконаленням умінь та навичок з реалізації теоретичних знань у 

професійній діяльності; формуванням у державного службовця 

інноваційного типу дій та мислення; підготовкою професіоналів, здатних 
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функціонувати в глобальному життєвому та професійному, як реальному, так 

і віртуальному, просторі; раціональним співвідношенням теоретичної і 

практичної складових у навчанні й освіті [119, с.402-403]. Дана гарантія 

включає в себе визначення потреб та інтересів державного службовця з 

метою формування єдиної, унікальної та комплексної програми навчання й 

підвищення його професіоналізму. 

Сучасний стан суспільного розвитку України передбачає необхідність 

забезпечення ефективної діяльності органів державної влади, вирішення 

проблеми адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, 

державних стандартів професійного навчання з орієнтацією на перспективи 

розвитку державного управління, держави і суспільства загалом, створення 

ефективної системи формування й розподілу державного замовлення на 

підготовку державних службовців. 

Реформування державної служби зумовлює необхідність 

переосмислення цілого ряду теоретичних положень та нормативно-правового 

регулювання державної служби. Насамперед це стосується питання щодо 

підвищення її авторитету та ефективності як публічно-правового інституту, 

покликаного забезпечувати права, свободи та законні інтереси людини й 

громадянина. 

 

 

Висновки до Розділу 1 

 

1. Методологія дослідження праці державних службовців в Україні - це 

сукупність принципів, засобів, методів і форм організації та проведення 

пізнавальної діяльності, які сприяють отриманню нових знань та пізнанню 

науковцем сутності діяльності осіб, на яких покладається безпосереднє 

виконання функцій держави, нормативно-правової бази її реалізації, 

прогалин та проблематики окресленої сфери. 
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2. Під професійним розвитком державних службовців необхідно 

розуміти цілеспрямований процес здобуття державними службовцями 

позитивного управлінського досвіду, нових навичок та компетенцій, 

доповнення існуючих ділових та професійних якостей, а також постійний 

професійно-кваліфікаційний розвиток особистості державного службовці, що 

має своєю метою підвищення ефективності виконання ним своїх завдань та 

функцій. 

3. До ознак професійного розвитку державних службовців відносяться 

наступні: системно-організаційний характер; його поєднання з підвищенням 

культури праці державного службовця; безпосередній розвиток їх 

комунікативних здібностей у процесі загального професійного розвитку; 

постійний розвиток інституту професійної підготовки. 

4. Запропоновано авторське бачення періодизації генезису правового 

регулювання працевлаштування та професійного розвитку державних 

службовців в Україні:  

І. радянський період (1918 – 1991 роки):  

1) ранній етап зародження правового регулювання працевлаштування 

та професійного розвитку державних службовців у радянському праві (1918 – 

1921 роки), який характеризується такими рисами: а) запровадження 

загальної трудової повинності; б) зрівняння правового статусу державного 

службовця та працівника; в) введення примусової праці за ухилення від 

трудової діяльності; г) застосування широких заходів щодо мобілізації 

трудових ресурсів, в тому числі й державних службовців; д) формування 

широкої мережі навчальних закладів для підготовки державних службовців 

усіх рівнів; 

2) етап нормативної регламентації працевлаштування та професійного 

розвитку державних службовців в умовах нової економічної політики у 

радянський період (1921 – 1929 роки), який характеризується наступними 

ознаками: а) проголошення праці державного службовця його правом, а не 

обов’язком; б) можливість обирати, в тому числі й змінювати, місце роботи 
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керуючись принципом добровільності; в) істотна лібералізація нормативного 

регулювання відносин працевлаштування державних службовців; г) майже 

монопольне функціонування бірж праці як посередників у сфері 

працевлаштування з поєднанням права самосійного пошуку та 

працевлаштування; д) розширення мережі навчальних закладів, які готували 

кадри для державної служби СРСР;  

3) етап застою правового регулювання працевлаштування та 

професійного розвитку державних службовців у радянський період (1929 – 

1971 роки), який характеризується такими рисами: а) обмеження свободи 

державних службовців у вільному розпорядженні правом на 

працевлаштування; б) істотним обмеженням свободи працевлаштування та 

застосуванням примусової праці у роки Другої світової війни; в) 

спрямуванням працевлаштування на такі напрями: організований набір 

кадрів для державного апарату та мобілізація державних службовців за 

рахунок звернення до їх патріотичних начал; г) оптимізація та удосконалення 

професійного розвитку державних службовців за допомогою широкої мережі 

навчальних закладів; 

4) завершальний етап правового регулювання працевлаштування та 

професійного розвитку державних службовців у радянський період (1972 – 

1991 роки), який характеризується наступними тенденціями: а) 

проголошення пріоритету прав та законних інтересів державних службовців; 

б) лібералізація законодавства про працю в частині працевлаштування 

державних службовців; в) спрямування на перепідготовку значної кількості 

державних службовців; г) масове навчання державних службовців основам 

державного управління та партійного будівництва; 

ІІ. новітній період (з 1991 року по сьогодення):  

1) етап формування законодавчого закріплення працевлаштування 

професійного розвитку державних службовців (1991 – 1998 роки), який 

характеризується такими ознаками: а) відбудова державної служби як 

окремої інституції; б) формування спеціального законодавства; 
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в) конституційне закріплення права на працевлаштування та професійний 

розвиток державних службовців; г) введення конкурсних процедур для 

працевлаштування переважної більшості державних службовців; 

2) етап удосконалення та деталізації правового регулювання 

працевлаштування та професійного розвитку державних службовців в 

Україні (1998 – 2015 роки), який характеризується наступними рисами: а) 

значна кількість підзаконних нормативно-правових актів, які регламентували 

працевлаштування державних службовців; б) декларативний характер 

переважної більшості нормативного матеріалу, оскільки ними визначалися 

загальні питання за відсутності механізму їх запровадження; в) численні 

протиріччя та прогалини законодавства з питань працевлаштування 

державних службовців; г) формування системи навчальних закладів, які 

займаються підготовкою та професійним розвитком кадрів для державної 

служби України;  

3) сучасний етап правового регулювання працевлаштування та 

професійного розвитку державних службовців в Україні (з 2015 року по 

сьогодення), який характеризується такими тенденціями: а) кардинальне 

оновлення законодавства про державну службу частині працевлаштування та 

професійного розвитку кадрів; б) поглиблення відмежування норм, які 

регламентують законодавство про працевлаштування та професійний 

розвиток державних службовців від загальних норм трудового 

законодавства; в) запровадження конкурсної процедури працевлаштування 

державних службовців; г) модернізація системи професійного розвитку 

державних службовців; д) гармонізація вітчизняного законодавства про 

працевлаштування та професійного розвитку державних службовців з актами 

Європейського Союзу. 

5. До юридичних гарантій у сфері професійного розвитку державних 

службовців належать наступні: а) забезпечення державних службовців 

належними умовами для підвищення професійного розвитку. Дана юридична 

гарантія передбачає, що як керівник відповідного державного чи місцевого 
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органу влади, так й держава у цілому створюватимуть належні умови для 

професійного розвитку державного службовця; б) державна фінансово-

матеріальна підтримка професійного розвитку державних службовців. 

Професійний розвиток державних службовців забезпечується виключно за 

рахунок держави, а саме коштів Державного бюджету України й не 

передбачає залучення коштів самих державних службовців; в) постійність 

професійного розвитку. Ця юридична гарантія означає, що зростання 

професіоналізму державних службовців відбувається протягом усього часу 

проходження ними державної служби та без припинення такого процесу; г) 

збереження за державним службовцем його місця роботи, а також рівня 

оплати праці. Під час проходження державним службовцем навчання, 

підвищення кваліфікації, навіть поза межами даного органу чи навіть 

держави – для державного службовця зберігається його місце роботи та 

заробітна плата; д) індивідуалізація процесу професійного розвитку для 

кожного державного службовця. Включає в себе визначення потреб та 

інтересів державного службовця, з метою формування єдиної, унікальної та 

комплексної програми навчання й підвищення професіоналізму для даного 

державного службовця.  
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РОЗДІЛ 2 

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ 

 

 

2.1 Стадії працевлаштування державних службовців 

 

Важливим питанням доктринального та прикладного характеру є 

дослідження стадій працевлаштування державних службовців в Україні. 

Надзвичайний інтерес до даної проблематики зумовлений тим, що державна 

служба відіграє важливу роль в Українській державі, а правові відносини, які 

виникають, припиняються та змінюються у вказаній сфері, істотним чином 

впливають на соціально-економічне та політичне життя України. Протягом 

усього періоду незалежності нашої країни законодавець намагався розробити 

таку нормативно-правову базу, яка би забезпечила формування якісного та 

ефективного кадрового складу державних службовців. Разом з тим,  

незважаючи на численні зміни законодавства про державну службу, досягти 

бажаного результату не вдалося. Новим етапом у розвитку нормативно-

правового регулювання працевлаштування державних службовців стало 

оновлення законодавства, яким суттєво змінено порядок прийняття осіб на 

державну службу в Україні. 

Актуальність вивчення досліджуваної тематики викликана тим, що у 

чинному законодавстві України стадії працевлаштування державних 

службовців чітко не визначені. Наслідком цього є ускладнене розуміння 

процедури добору відповідних кадрів, визначення моменту участі та кола 

учасників даних відносин на конкретних етапах працевлаштування, їх прав та 

обов’язків, особливостей припинення процедури працевлаштування, підстав 

для цього і його наслідків, можливостей оскарження особами, які 

претендують на зайняття вакантних посад у державній службі, рішень, дій 

або бездіяльності під час працевлаштування тощо. Наведене підтверджує, що 
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визначення стадій працевлаштування державних службовців в Україні має 

важливе як теоретичне, так і практичне значення. 

Досліджувана проблематика у тій чи іншій мірі висвітлювалася у 

доктринальних працях таких вчених-правників як: В.Б. Авер’янов, 

В.В. Безусий, Ю.П. Битяк, Н.Б. Болотіна, В.В. Жернаков, М.І. Іншин, 

Р.А. Калюжний, С.В. Ківалов, А.В. Кірмач, Я.В. Конотопцева, Л.І. Лазор, 

В.Я. Малиновський, Н.Р. Нижник, О.В. Перишин, С.М. Прилипко, 

Л.В. Романюк, Н.М. Хуторян, В.В. Цвєтков, Г.І. Чанишева, О.М. Ярошенко 

та інші. 

Потреба в науково-теоретичному вивченні стадій працевлаштування 

державних службовців зумовлена реформуванням законодавства про 

державну службу в Україні, що спричиняє необхідність переосмислення 

численних категорій доктрини права та новел нормативно-правового 

регулювання відповідного кола суспільних відносин. Крім того, на сьогодні у 

юридичній літературі відсутні комплексні праці з порушеної тематики, що 

також обґрунтовує доцільність та важливість дослідження питань прийняття 

на роботу такої категорії працівників як державні службовці. 

Ні законодавство про працю України, ні нормативно-правова база, яка 

регулює проходження держаної служби в Україні на легальному рівні не 

встановлюють дефініцію поняття «стадії працевлаштування» або «стадії 

працевлаштування державних службовців». Серед представників юридичної 

науки здійснювалися спроби вирішити відповідне питання, разом з тим, це 

стосувалося або працівників як учасників трудових відносин загалом, або 

базувалося на положеннях застарілих правових актів. 

Щодо розуміння категорії «стадія», у спеціальній літературі її 

пропонується визначати як певний момент, період, етап у житті, розвитку 

кого-, чого-небудь, що має свої якісні особливості [120]; фаза, період, 

щабель, ступінь [121]. Відповідне поняття позначає певний етап у розвитку 

явищ та процесів, які необхідні для досягнення кінцевої мети. 
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На переконання В.В. Безусого, процес працевлаштування можна 

розділити на дві стадії: 1) підшукування роботи й 2) укладання трудового 

договору. Так, процес працевлаштування починається з того, що особа, яка 

бажає працювати, звертається до органів, що займаються 

працевлаштуванням, з метою сприяння в підшукуванні роботи або починає 

самостійно підшукувати собі роботу. Незалежно від того, підшукала особа 

собі роботу сама, чи це зробили органи, що сприяють працевлаштуванню, 

останньою стадією процесу працевлаштування є укладення трудового 

договору між працівником та роботодавцем [122, с. 9]. Наведена позиція є 

достатньо спірною, оскільки між підшукуванням роботи та укладенням 

трудового договору відбувається значна кількість дій, які становлять 

самостійні стадії працевлаштування працівника. Щодо сфери державної 

служби, аналіз вітчизняного законодавства свідчить, що відповідна 

процедура є ще складнішою та включає значну кількість різноманітних 

стадій. 

A.B. Биков вважає, що до виникнення трудових правовідносин їх 

сторони повинні пройти процедуру, яка включає три взаємопов’язаних етапи, 

кожен з яких зумовлює настання певних юридичних наслідків: 1) розміщення 

оголошення про наявну вакансію роботодавцем; 2) розгляд документів, 

наданих особами-кандидатами у працівники; 3) відбір кандидатів і 

проголошення мотивованого рішення щодо обраної кандидатури на роботу 

[123, с. 142]. Таке твердження має загальний характер, оскільки не визначає, 

які конкретно дії мають бути вчинені на кожному з етапів. Аналіз авторської 

позиції свідчить, що вона відображає сучасний стан нормативно-правового 

регулювання у галузі праці, а саме: застарілість та архаїчність чинного 

кодифікованого закону з питань праці, який не відповідає вимогам 

сьогодення. У той же час, нормативна регламентація працевлаштування 

державних службовців характеризується більш високим ступенем деталізації 

відповідних відносин, що дає змогу більш чітко та повно визначити стадії 
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такого процесу, а також з’ясувати, які конкретні дії відбуваються на кожній з 

них. 

На переконання Ю.В. Конотопцевої, процедура проведення конкурсу 

на зайняття вакантних посад державної служби включає проходження таких 

етапів: 1) створення конкурсної комісії; 2) оприлюднення інформації про 

вакантні посади державної служби та оголошення про проведення конкурсу; 

3) прийняття та розгляд документів щодо участі в конкурсі; 4) проведення 

іспиту (тестування); 5) проведення співбесіди та відбір кандидатів; 6) 

підведення підсумків [124, с. 220]. На жаль, на сьогодні запропонована 

автором позиція втратила свою актуальність, оскільки вона базується на 

положеннях законодавства про державну службу, які втратили чинність. 

Таким чином, відповідний підхід може розглядатися лише в історико-

правовому аспекті дослідження відповідної проблематики. 

Вивчення та аналіз положень чинних нормативно-правових актів 

України з питань працевлаштування державних службовців дозволяє 

визначити такі стадії відповідного процесу: 1) оголошення про проведення 

конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби; 2) створення 

конкурсної комісії на зайняття вакантної посади державної служби; 3) 

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби; 4) 

призначення на посаду державної служби; 5) прийняття Присяги державного 

службовця.  

Враховуючи викладене, вважаємо, що під стадіями працевлаштування 

державних службовців слід розуміти чітко врегульований нормами 

законодавства України про працю та законодавства про державну службу 

України комплекс юридично значущих дій, учасниками яких є потенційні 

працівники-державні службовці, з одного боку, й роботодавці в особі органів 

державної влади України або посадових осіб та суб’єкти, які уповноважені 

брати учать в організації та проведенні конкурсу, з іншого боку, під час яких 

відбувається здійснення професійного відбору компетентних кадрів для 

потреб державної служби на конкурсних засадах. 
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Таким чином, особливістю стадій працевлаштування державних 

службовців є те, що вони визначаються як загальним законодавством (про 

працю), так і спеціальним (про державну службу). Розмежування сфер 

застосування відповідних правових приписів є надзвичайно важливим та 

актуальним у практичній сфері, оскільки відповідний процес видається 

доволі складним, що може призвести до порушень прав і законних інтересів 

потенційних працівників-державних службовців, а також процедурних 

питань працевлаштування державного службовця.  

Згідно з ч. 1 ст. 1 Кодекс законів про працю України регулює трудові 

відносини всіх працівників [63]. Тобто відповідний кодифікований акт 

застосовується щодо усіх працівників, які працюють шляхом укладення 

трудового договору, в тому числі й державних службовців. 

Статтею 5 Закону України «Про державну службу» передбачено, що 

дія норм законодавства про працю поширюється на державних службовців у 

частині відносин, не врегульованих Законом України «Про державну 

службу» [81]. Таким чином, положення Закону України «Про державну 

службу» [81] є спеціальними, а тому мають перевагу над приписами 

законодавства про працю у частині нормативної регламентації 

працевлаштування державних службовців. У свою чергу, норми Кодексу 

законів про працю України [63] застосовуються у тих випадках, коли 

суспільні відносини щодо прийняття працівників-державних службовців на 

роботу не врегульовані спеціальним нормативно-правовим актом. 

1. Оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантної 

посади державної служби. 

Важливою складовою працевлаштування державних службовців є 

забезпечення усім громадянам рівної можливості бути прийнятими на роботу 

в органах державної влади на вакантні посади державних службовців. 

Забезпечення цього є вираженням належного рівня демократизму держави, 

високого ступеня її правового та соціального розвитку.  
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Відповідно до ст. 43 Конституції України кожен має право на працю, 

що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно 

обирає або на яку вільно погоджується [125]. На найвищому конституційно-

правовому рівні нормативного регулювання гарантується забезпечення права 

на працю, в тому числі й у сфері державної служби. Однак трудова діяльність 

у вказаній галузі має свої особливості, які не дозволяють її ототожнювати з 

роботою на будь-яких інших підприємства, в установах, організаціях, у 

фізичних осіб-підприємців та інших самозайнятих працівників. 

Згідно з ч. 2 ст. 38 Конституції України громадяни користуються 

рівним правом доступу до державної служби [125]. З даної конституційної 

норми випливає, що Основний Закон України не передбачає можливості 

вступу на державну службу не громадян України. Така позиція законодавця є 

цілком логічною, оскільки працевлаштування у сфері державного управління 

іноземців та осіб без громадянства може нести  численні ризики та 

створювати прямі загрози безпеці нашої держави, її незалежності, 

територіальній цілісності тощо. 

У науковій літературі зазначається, що рівний доступ до державної 

служби покликаний забезпечити нормальну змінюваність і поновлення 

чиновництва. Незважаючи на те, що право на рівний доступ до публічних 

функцій і посад було сформульовано вже у межах буржуазного 

конституціоналізму ХVІІІ ст., в Україні воно є конституційною новелою. 

Закріплення цього демократичного права в Конституції України обумовлене 

прагненням запобігти бюрократичним тенденціям у державному апараті [126, 

с. 291]. Отже, встановлення на конституційному рівні права кожного 

громадянина України працювати у сфері державної служби є важливою 

гарантією, яка виражає рівність усіх перед законом та свідчить про високий 

ступінь демократії в Українській державі. 

Відповідно до 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 
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до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби , що 

затверджується КМУ [81]. На сьогодні він регулюється постановою КМУ 

«Про затвердження порядку проведення конкурсу на зайняття посад 

державної служби» №246 від 25 березня 2016 року [127]. Конкурсний відбір 

при працевлаштуванні на державну службу в Україні, який, будучи 

загальним правилом, все ж передбачає окремі винятки, є значним кроком у 

реформуванні даної сфери суспільних відносин.  

Так, Законом України «Про державну службу», який регламентував у 

статтях 4 і 15 прийняття на державну службу на посади 3-7 категорій за 

конкурсом, закріплена можливість встановлення винятків з цього правила в 

інших законах чи постановах  КМУ [81]. Як наслідок, багато посад державної 

служби 3-7 категорій були офіційно виведені із сфери дії вимоги щодо 

обов’язковості конкурсу. Наприклад, посади заступників голів обласних 

державних адміністрацій та голів районних державних адміністрацій, 

незважаючи на те, що вони належали до 3-ї категорії, практично завжди 

заміщувалися без конкурсу [128]. Отже, новий законодавчий акт з питань 

державної служби України у цій часині є достатньо прогресивним, що значно 

підвищує рівень відбору кадрового складу та підвищує вірогідність 

працевлаштування такого працівника, який дійсно відповідає вимогам, які 

висуваються до претендентів на відповідну посаду. У попередні роки 

недоліки профільного законодавства не дозволяли забезпечити відсутність 

будь-якого впливу на призначення державних службовців, створити рівні 

умови доступу до державної служби усіх без винятку громадян України. 

Оскільки працевлаштування на державну службу проводиться на 

конкурсних засадах, прийняття на роботу відповідних працівників 

здійснюється не через особистий пошук вакансій, шляхом залучення 

державної служби зайнятості або приватних суб’єктів господарської 

діяльності, які надають послуги у даній сфері, а відбувається виключно 

шляхом публічного оприлюднення відповідних оголошень про наявність 

вакансії на державній службі. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/246-2016-%D0%BF/paran10#n10
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Відповідно до ч. 1 ст. 23 Закону України «Про державну службу» 

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 [81]. Розміщення 

відповідних матеріалів і на веб-порталі органу державної влади, і на 

інформаційному ресурсі центрального органу виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної 

служби, забезпечує достатній рівень публічної поінформованості 

невизначеного кола суб’єктів, які бажають взяти участь у конкурсі на 

зайняття посади державного службовця. 

Пунктом 10 постанови КМУ «Про затвердження порядку проведення 

конкурсу на зайняття посад державної служби» №246 від 25 березня 2016 

року встановлено, що з метою широкого поширення інформації про вакансію 

така інформація може бути додатково оприлюднена на інших веб-сайтах або 

в засобах масової інформації [127]. Варто наголосити, що необхідне 

оприлюднення інформації про конкурс на зайняття посад державної служби  і 

в офіційних друкованих засобах масової інформації як загальнодержавного, 

так і місцевого значення. Особливо актуальним дане питання є для жителів 

віддалених населених пунктів, гірських районів тощо, де інтеренет-зв’язок не 

завжди доступний. Тому доцільно внести відповідні зміни до законодавства з 

метою посилення засад рівності усіх потенційних кандидатів на зайняття 

посад державної служби в частині оприлюднення відомостей про оголошення 

конкурсу. 

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. 

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 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19/paran80#n80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19/paran86#n86
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19/paran92#n92
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служби, наказу (розпорядження) про оголошення конкурсу та його умови в 

електронній формі не пізніше наступного робочого дня з дня підписання 

відповідного наказу (розпорядження). Останній здійснює перевірку наказу 

(розпорядження) про оголошення конкурсу та його умови на відповідність 

вимогам законодавства з питань державної служби і в разі відсутності 

зауважень узагальнює подану інформацію та не пізніше наступного робочого 

дня з дня їх надходження розміщує її на своєму офіційному веб-сайті [81]. 

Така перевірка є важливою гарантією дотримання норм законодавства про 

державну службу при оприлюдненні інформації про наявні вакансії 

державної служби, що унеможливлює будь-які зловживання у частині 

приховування факту проведення конкурсу, його умов, порушення строків 

публікації тощо. 

В оприлюдненому оголошенні про проведення конкурсу зазначається 

наступна інформація: 1) найменування і місцезнаходження державного 

органу; 2) назва посади; 3) посадові обов’язки; 4) умови оплати праці; 5) 

вимоги до професійної компетентності кандидата на посаду; 6) інформація 

щодо строковості чи безстроковості призначення на посаду; 7) вичерпний 

перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання; 8) 

дата і місце проведення конкурсу; 9) прізвище, номер телефону та адреса 

електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань 

проведення конкурсу [81]. Публікація наведеної інформації повинна 

забезпечити прозорість проведення конкурсу, гарантувати рівність усіх 

потенційних учасників щодо можливості дізнатися про його проведення.  

Абзацом 2 ч. 3 ст. 23 Закону України «Про державну службу» 

передбачено, що у  разі невідповідності наказу (розпорядження) про 

оголошення конкурсу та його умови вимогам законодавства з питань 

державної служби, центральний орган виконавчої влади, який забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, не 

пізніше наступного робочого дня з дня надходження наказу (розпорядження) 

повідомляє про це відповідному суб’єкту призначення або керівнику 
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державної служби для приведення його у відповідність із законодавством 

[81]. Недоліком чинного закону є те, що у ньому на передбачено, протягом 

якого строку суб’єкт призначення або керівник державної служби зобов’язані 

повідомити на своєму офіційному веб-порталі про оголошення конкурсу. З 

урахуванням того, що центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, в разі 

відсутності зауважень, не пізніше наступного робочого дня з дня 

надходження інформації, розміщує її на своєму офіційному веб-сайті, слід 

внести зміни і в частині вказаного строку й для інших суб’єктів.  

Частиною 5 ст. 23 Закону України «Про державну службу» 

передбачено, що строк подання документів для участі в конкурсі не може 

становити менше 15 та більше 30 календарних днів з дня оприлюднення 

інформації про проведення конкурсу. Результати конкурсу оприлюднюються 

не пізніше 45 календарних днів з дня оприлюднення інформації про 

проведення такого конкурсу [81]. У той же час, у вказаному нормативно-

правовому акті не встановлено, які критерії мають використовуватися при 

визначенні конкретного строку для надання документів особами, які бажають 

взяти участь у конкурсі. Тому доцільно або визначити їх на легальному рівні 

або закріпити конкретний строк, наприклад, 30 календарних днів. 

Оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади 

державної служби є першою стадією процесу працевлаштування державних 

службовців, яка забезпечує поінформованість невизначеного кола 

потенційних кандидатів на зайняття посад державного служби про наявність 

конкректних вакансій у певних органах державної влади України, а також 

вимоги, які висуваються для бажаючих вступити на державну служби та 

особливості конкурсного відбору. Значення даної стадії полягає в тому, що 

вона створює рівні умови для всіх громадян України, які відповідають 

встановлених критеріям, знати про можливість прийняття на державну 

службу, тобто реалізувати своє право на працю шляхом конкурсного 

зайняття посади у сфері державного управління. 
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Особливостями даної стадії є такі: 1) ініціювання проведення конкурсу 

належить суб’єкту призначення або керівнику державної служби в органі 

державної влади; 2) перевірка умов проведення конкурсу здійснюється 

незалежним від суб’єкта призначення або керівника державної служби в 

органі державної влади органом (центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної 

служби); 3) поєднання обов’язкового публічного інформування у мережі 

Інтернет про оголошення конкурсу (державному органі, в якому проводиться 

конкурс та  центральному органі виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері державної служби) з 

факультативним (у засобах масової інформації та на інших сайтах).  

2. Створення конкурсної комісії на зайняття вакантної посади 

державної служби. 

Процедура формування конкурсних комісій залежить від категорії 

посади, щодо якої оголошено конкурс. Так, на найвищому рівні, щодо посад 

категорії «А», відповідна комісія формується різними суб’єктами з метою 

забезпечення її незалежності та неупередженості, усунення будь-яких 

проявів впливу на неї з боку тих або інших гілок влади, громадянського 

суспільства тощо [81]. Організація формування конкурсних комісій щодо 

посад нижчого рівня залежить від волевиявлення керівників органів 

державної служби, хоча у їх діяльності й передбачається можливість участі 

представників недержавних організацій.  

Важливим запобіжником, який дозволяє певним чином усунути 

корупційні прояви під час проведення конкурсу на зайняття вакантних посад 

державної служби, є участь представників громадськості у діяльності 

відповідних комісій. Пунктом 8 ч. 2 ст. 14 Закону України «Про державну 

службу» передбачено, що до складу Комісії з питань вищого корпусу 

державної служби входять, серед інших, чотири представники від 

громадських об’єднань, наукових установ, навчальних закладів, експертів 

відповідної кваліфікації, обраних відповідно до порядку, що затверджується 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19/print1475829515923727#n80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/314-2016-%D0%BF/paran9#n9
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КМУ [81]. Процедура залучення вказаних осіб до діяльності відповідного 

органу з питань державної служби на сьогодні урегульована постановою 

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 [130]. Участь представників громадянського суспільства є важливою у 

питаннях добору претендентів на посади держаної служби, в тому числі й 

найвищої категорії, тобто керівників ключових органів державної влади 

України. Однак викликає сумнів залучення до Комісії з питань вищого 

корпусу державної служби т.з. експертів, оскільки вітчизняне законодавство 

чітко не визначає, хто є або може бути таким експертом. У законодавчому 

акті мова йде про експертів відповідної кваліфікації, разом з тим, не 

вказується, що є такою кваліфікацією та чим вона повинна підтверджуватися 

(наявність практичного досвіду, наукового ступеня, вченого звання, досвід 

написання законопроектів з вказаних проблем тощо). Враховуючи наведене, 

доцільно замість т.з. експертів обирати представників від громадських 

організацій, які здійснюють свою діяльність у сфері публічного управління, 

моніторингу боротьби з корупцією та іншу суміжну діяльність у публічній 

сфері.  

Щодо інших комісій, які залучаються до проведення конкурсу на 

зайняття посад державних службовців категорій «Б» та «В», порядок участі 

представників громадськості у їх діяльності не має імперативного характеру, 

тобто носить диспозитивний характер. Відповідні відносини урегульовані 

наказом Національного агентства України з питань державної служби «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 [131]. Працевлаштування державних 

службовців категорій «Б» та «В» є не менш важливим, ніж категорії «А», 

тому громадянське суспільство повинно бути активно залученим у таку 

діяльність. Також моніторинг процесів у даній сфері суспільних відносин, 
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безпосередня участь громадських активістів, науковців, практикуючих 

юристів та інших відповідальних осіб значною мірою посилить як довіру до 

проведення конкурсу, так і дотримання засад законності при його здійсненні. 

Тому необхідно передбачити обов’язковість входження до названих комісій 

науковців, представників громадських організацій, виборного органу 

первинної профспілкової організації, юристів тощо. 

Дана стадія працевлаштування державних службовців відіграє 

надзвичайно важливу роль, оскільки саме представники відповідних комісій 

безпосередньо займаються організацією і проведенням конкурсу, тобто 

вирішують питання про прийняття на роботу того або іншого кандидата на 

зайняття вакантної посади державної служби. Від їх особистих якостей, 

ставлення до виконуваної роботи, усвідомлення її важливості тощо залежить 

прозорість, чесність та законність проведення конкурсу. 

Характерними рисами цієї стадії є: 1) формування спеціальних 

суб’єктів – колегіальних органів (комісій) для проведення конкурсного 

відбору серед кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби; 2) 

забезпечення незалежності відповідних конкурсних комісій від суб’єктів, які 

вирішують питання про призначення на вакантну посаду державного 

службовця категорії «А»; 3) участь у формуванні персонального складу 

конкурсних комісій, які вирішують питання про призначення на вакантну 

посаду державного службовця категорії «А», різних суб’єктів, у тому числі 

недержаних; 4) забезпечення можливості входження до складу конкурсних 

комісій представників громадянського суспільства.  

3. Проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної 

служби. 

У науковій літературі відзначається, що конкурс – це соціально-

правовий метод оцінювання ділових якостей працівників [132, с. 37]. На 

думку Н.С. Думіна, конкурс є формою реалізації права на працю [133, с. 46]. 

Наведені дефініції досліджуваного поняття мають загальний характер і не 
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дозволяють визначити характерні ознаки даної правової категорії, що суттєво 

знижує їх цінність для правової науки.  

Більш повне визначення було запропоноване В.Д. Малиновським, який 

вважає, що конкурс – це змагання між кількома кандидатами на посаду 

державної служби за встановленими правилами, що має на меті визначення 

найкращого серед претендентів. Конкурс є соціально-правовим методом 

оцінювання ділових якостей претендентів, в основі якого лежать 

демократичні принципи об’єктивності, гласності, порівняльності та 

змагальності. Конкурс виступає основним засобом реалізації громадянами 

конституційного права на доступ до державної служби [134, с. 85-86]. 

Запропоноване автором бачення сутності та змісту відповідної категорії є 

більш глибоким й дозволяє виокремити основні елементи позначуваного 

поняття, тому його можна брати за основу при легальному закріпленні 

відповідної категорії. 

На сьогодні у Законі України «Про державну службу» відсутнє чітке 

визначення поняття «конкурс». Лише в ч. 1 ст. 22 названого нормативного 

документа вказано, що 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 [81]. Вважаємо, що у ч. 1 

ст. 2 Закону України «Про державну службу» необхідно закріпити таку 

легальну дефініцію цього поняття: «Конкурс – це рівноправне змагання 

кандидатів або учать одного кандидата, якщо інші не виявили бажання брати 

участі у конкурсі, на зайняття вакантної посади державної служби, що має на 

меті визначення найкращого серед претендентів або підтвердити високі 

результати єдиного учасника, та проводиться у порядку, визначеному 

Законом України «Про державну службу» та іншими нормативно-правовими 

актами».  

Частиною 1 ст. 25 Закону України «Про державну службу» визначено 

вичерпний перелік документів, які подаються до конкурсної комісії особою, 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/246-2016-%D0%BF/paran10#n10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/246-2016-%D0%BF/paran10#n10
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що бажає взяти у ньому участь [81]. Законодавство забороняє вимагати від 

особи, яка претендує на зайняття посади державної служби, інші документи. 

Нормативними приписами передбачена можливість подання довільної 

кількості документів, які підтверджують досвід роботи. Також встановлена 

особливість для суб’єктів, які вже мають статус державного службовця, 

тобто претендують на зайняття іншої, в тому числі більш вищої за 

категорією, посади. Такі особи подають до конкурсної комісії лише заяву про 

участь у конкурсі, оскільки інші документи (про освіту, декларацію тощо) 

вони вже надавали при вступі на державну службу. 

Стаття 26 Закону України «Про державну службу» передбачає, що 

служба управління персоналом державного органу, в якому проводиться 

конкурс, здійснює перевірку документів, поданих кандидатами, на 

відповідність встановленим законом вимогам та повідомляє кандидата про 

результати такої перевірки [81]. Відповідно до п. 20 постанови КМУ «Про 

затвердження порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної 

служби» від 25 березня 2016 року №246 служба управління персоналом та 

спеціальний структурний підрозділ веде облік та реєструє всі документи для 

участі в конкурсі, надіслані особами, які бажають взяти у ньому участь. У п. 

21 названого нормативного документа передбачено, що документи для участі 

в конкурсі, подані кандидатами на посаду категорії «А», перевіряються на 

відповідність встановленим законом вимогам спеціальним структурним 

підрозділом. Кандидати, документи яких не відповідають встановленим 

вимогам, до конкурсу не допускаються, про що їм повідомляє служба 

управління персоналом державного органу або спеціальний структурний 

підрозділ [127]. Таке положення законодавства України є спірним, оскільки з 

вказаної норми неможливо визначити, які саме недоліки наданих документів 

є підставою для недопущення до конкурсу (нечитабельність того або іншого 

документа, відсутність документа або його частини тощо). Беручи до уваги 

наведене, доцільно передбачити, що документи особи, яка їх надала 

конкурсній комісії, можуть бути залишені без розгляду у зв’язку з їх 
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невідповідністю встановленим вимогам. Вичерпний перелік недоліків має 

бути наданий кандидату на зайняття вакантної посади державної служби з 

наданням часу, достатнього для того, щоб їх усунути. Це унеможливить 

створення штучних перешкод для участі у конкурсі тим або іншим особам. 

У ч. 2 ст. 26 Закону України «Про державну службу» зазначено, що 

кандидати, документи яких пройшли перевірку, передбачену ч. 1 ст. 26 

Закону України «Про державну службу», проходять тестування відповідно 

до Порядку проведення конкурсу, затвердженого КМУ [81]. Таким чином, 

тестування є першим видом оцінювання кандидатів на зайняття вакантних 

посад державної служби.  

Згідно з положеннями постанови КМУ «Про затвердження порядку 

проведення конкурсу на зайняття посад державної служби» від 25 березня 

2016 року №246 тестування проходить у присутності не менш як двох третин 

членів конкурсної комісії. Воно проводиться з метою визначення рівня знань 

законодавства на знання: 1) Конституції України; 2) законодавства про 

державну службу; 3) антикорупційного законодавства та 4) спеціального 

законодавства. Під час проведення тестування його учасникам забороняється 

користуватися додатковими електронними приладами (крім випадків, коли 

використання додаткових електронних приладів становить розумне 

пристосування), підручниками, навчальними посібниками, іншими 

матеріалами, а також спілкуватись один з одним [127]. Головною метою 

проведення цього виду оцінювання є визначення рівня знань кандидатів на 

зайняття вакантних посад державної служби законодавства України, яке 

необхідне їм буде при виконанні своїх професійних функцій.  

Для визначення результатів тестування використовується така система: 

1) 2 бали виставляється кандидатам, які відповіли правильно на 32 питання 

тестового завдання і більше; 2) 1 бал виставляється кандидатам, які відповіли 

правильно на 24-31 питання тестового завдання; 3) 0 балів виставляється 

кандидатам, які відповіли на 23 і менше питань тестового завдання [127]. 

Такий підхід до оцінювання знань учасників конкурсу виглядає сумнівним, 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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оскільки не дозволяє повною мірою диференціювати результати оцінювання 

на даному етапі. Тому доцільно визначати точну кількість балів, яку набирає 

той або інший претендент на зайняття вакантної посади державної служби, 

адже існуюче «заокруглення» може суттєво вплинути на кінцевий показник, 

а отже, й результати конкурсу. 

За відсутності умов для проведення автоматизованого тестування 

(відсутність належної комп’ютерної техніки, відсутність Інтернет-зв’язку та 

інших умов) воно проводиться письмово. Письмове тестування не 

передбачене для кандидатів на зайняття посад державної служби категорії 

«А» [127]. Практика заміни тестування за допомогою технічних засобів на 

письмове тестування є помилковою, оскільки за таких умов зростають 

ризики появи тих або інших зловживань з боку членів конкурсної комісії. 

Наявність альтернативного варіанту організації та проведення тестування 

може розглядатися як повсякденна практика, тому необхідно виключити 

положення про можливість проведення письмового тестування, 

передбачивши у разі необхідності повторне тестування. Воно не 

допускається, крім випадків, коли тестування було перервано або не 

відбулося з технічних чи інших причин, незалежних від членів конкурсної 

комісії та кандидатів. У такому разі призначається нова дата тестування та 

(або) час. Кандидати, які за результатами тестування отримали 0 балів, є 

такими, що не пройшли тестування та не можуть бути допущені до 

наступного етапу конкурсу. Кандидати, які набрали від 1 до 2 балів, 

вважаються такими, що пройшли тестування [127]. Слід встановити 

імперативну норму, що у разі неможливості провести тестування, воно 

відміняється (технічна неможливість) та має бути проведено повторно, 

незалежно від можливостей провести його письмово. 

Особи, які успішно пройшли тестування, допускаються для подальшої 

участі у конкурсі.  Відповідно до ч. 3 ст. 26 Закону України «Про державну 

службу» кандидати, які пройшли тестування, передбачене ч. 2 ст. 26 Закону 

України «Про державну службу», проходять співбесіду та/або інші види 
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оцінювання відповідно до Порядку проведення конкурсу [81]. Законодавство 

України чітко не визначає, які етапи оцінювання мають проходити кандидати 

на зайняття посад державної служби на законодавчому рівні, залишаючи 

відповідне право за КМУ. Вважаємо, що такий підхід законодавця не 

відповідає ключовим засадам працевлаштування державних службовців, 

тому доцільно у профільному законі надати вичерпний перелік видів і 

порядку проходження оцінювання. 

Після тестування кандидати на зайняття вакантних посад державної 

служби, що успішно впоралися з ним,  повинні пройти наступний вид 

оцінювання – ситуативні завдання.  

Ситуаційні завдання проводяться з метою об’єктивного з’ясування 

спроможності кандидатів використовувати свої знання, досвід під час 

виконання посадових обов’язків, а також з метою комплексної перевірки 

кандидатів на відповідність професійній компетентності, оцінки 

комунікаційних якостей, володіння комп’ютером, знань іноземної мови та 

вміння приймати рішення (за наявності таких вимог до посади). Визначення 

результатів розв’язання ситуаційних завдань здійснюється кожним членом 

конкурсної комісії індивідуально та вноситься до відомості про результати 

ситуаційних завдань. Остаточною оцінкою у балах за розв’язання 

ситуаційного завдання є середнє арифметичне значення індивідуальних 

оцінок членів конкурсної комісії [127]. Даний вид оцінювання спрямований 

на виявлення аналітичних, інтелектуальних та творчих здібностей 

претендентів на зайняття вакантних посад державної служби.  

Конкурсна комісія може прийняти рішення про залучення експертів (не 

менше двох) у відповідній сфері для проведення оцінки відповідності 

окремим вимогам, які оцінюються за допомогою ситуаційних завдань. У 

такому разі оцінку (0-1-2) дає експерт. Така оцінка враховується членами 

конкурсної комісії під час надання власної оцінки [127]. Вагомим недоліком і 

законодавчого акта, і підзаконних нормативних положень є те, що чітко не 

визначено, хто може бути експертом та яким критеріям має відповідати така 
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особа. З урахуванням того, що його оцінка може істотно вплинути на 

результати конкурсу, доцільно удосконалити у цій частині процедуру 

проведення даного виду оцінювання.  

Кандидати, які отримали середній бал 0,5 або нижче за однією з вимог, 

не можуть бути допущені до наступного етапу конкурсу, яким є співбесіда. 

Вона проводиться з метою оцінки відповідності досвіду, досягнень, 

компетенції, особистих якостей вимогам до професійної компетентності 

кандидата та до відповідних посадових обов’язків. Перелік вимог, відповідно 

до яких повинно бути проведено співбесіду, визначається конкурсною 

комісією згідно з умовами проведення конкурсу. Співбесіду проводить 

конкурсна комісія. У разі потреби можуть бути присутні залучені експерти. 

Під час співбесіди оцінюються вимоги, які не були оцінені на попередніх 

етапах конкурсу. Визначення результатів співбесіди здійснюється кожним 

членом комісії індивідуально та фіксується у відомості про результати 

співбесіди [127]. Варто відзначити, що даний вид оцінювання є одним із 

найбільш суб’єктивних, оскільки його результати залежать він міркувань 

конкретних членів комісії, тому необхідно максимально урегулювати 

питання, щодо яких має проходити така співбесіда та її вплив за загальний 

підсумок конкурсного випробування. 

Законодавство передбачає, що для забезпечення максимальної 

прозорості проведення конкурсу на зайняття посад державної служби 

категорії «А» за згодою кандидатів може проводитися відеофіксація, якщо 

інше не передбачено законом. Для категорій «Б» і «В» за рішенням 

конкурсної комісії може проводитись аудіофіксація [127]. Вважаємо, що з 

метою забезпечення належної прозорості проведення відповідних конкурсів 

необхідно забезпечити повну відеофіксацію усіх видів оцінювання, оскільки 

саме за таких умов можна продемонструвати максимальний рівень 

відкритості конкурсних процедур та їх подальше збереження. 

Визначення остаточних результатів конкурсу здійснюється у балах як 

середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок [127]. Згідно з ч. 1 ст. 
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28 Закону України «Про державну службу» 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. 

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 Порядку 

проведення конкурсу. За результатами конкурсу на зайняття вакантних посад 

державної служби категорії «А» на офіційному веб-сайті центрального 

органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

політику у сфері державної служби, оприлюднюється інформація про 

переможця конкурсу та другого за результатами конкурсу кандидата на 

зайняття вакантної посади, запропонованих комісією суб’єкту призначення 

[81]. Проведення конкурсу є центральною, основоположною частиною 

процесу працевлаштування державного службовця, від якої залежить 

кінцевий результат. Саме чіткій нормативно-правовій регламентації 

організації та проведення конкурсної процедури має бути приділена увага з 

боку законодавця на найвищому рівні правового регулювання з метою 

унеможливлення будь-яких зловживань. Однак, як свідчить аналіз чинних 

правових приписів, відповідні правові норми потребують істотного 

вдосконалення.  

Дана стадія працевлаштування державних службовців 

характеризується такими ознаками: 1) є вирішальною для усього процесу 

працевлаштування, під час якої перевіряється рівень знань, здібностей, 

навичок та особистих якостей кандидатів; 2) складається з таких видів 

оцінювання: тестування; вирішення ситуативних завдань та співбесіди; 3) 

організовується та проводиться виключно конкурсною комісією, що 

забезпечує відсутність втручання у процедуру оцінювання сторонніх 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19/print1475829515923727#n80
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суб’єктів; 4) поєднує об’єктивізм та суб’єктивізм, що одночасно є і 

перевагою, і вагомим недоліком; 5) забезпечує можливість залучення 

фахівців, які не входять до складу конкурсних комісій, для оцінки знань 

кандидатів.  

4. Призначення на посаду державної служби. 

Статтею 31 Закону України «Про державну службу» передбачено, що 

на посаду державної служби призначається переможець конкурсу. Рішення 

про призначення приймається: 1) на посаду державної служби категорії «А» 

 − суб’єктом призначення, визначеним Конституцією та законами України у 

порядку, передбаченому Конституцією України, Законом України «Про 

державну службу» та іншими законами України; 2) на посади державної 

служби категорій «Б» і «В» – керівником державної служби. Рішення про 

призначення на посаду державної служби приймається після закінчення 

строку оскарження результатів конкурсу, а в разі оскарження результатів 

конкурсу − після прийняття рішення за скаргою суб’єктом розгляду скарги 

(органом, уповноваженим на розгляд скарги), але не пізніше 30 календарних 

днів після оприлюднення інформації про переможця конкурсу, якщо інше не 

передбачено законом [81]. Рішення про призначення або про відмову у 

призначенні на посаду державної служби приймається за результатами 

спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про запобігання 

корупції» [135] та за результатами перевірки відповідно до Закону 

України «Про очищення влади» [136]. Успішне проходження конкурсного 

випробування автоматично не гарантує призначення на посаду державної 

служби, оскільки компетентні суб’єкти мають провести перевірку 

відповідності кандидата на зайняття посади державної служби вимогам 

люстраційного та антикорупційного законодавства. 

 Відповідно до ст. 33 Закону України «Про державну службу» в акті 

про призначення на посаду зазначаються: 1) прізвище, ім’я, по батькові 

особи, яка призначається на посаду державної служби; 2) займана посада 

державної служби із зазначенням структурного підрозділу державного 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19/print1475829515923727#n80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19/print1475829515923727#n86
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19/print1475829515923727#n92
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1682-18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1682-18
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органу; 3) дата початку виконання посадових обов’язків; 4) умови оплати 

праці. Акт про призначення на посаду може містити також такі умови та 

зобов’язання: 1) строк призначення (у разі строкового призначення); 2) строк 

випробування (у разі призначення з випробувальним строком); 3) обов’язок 

державного органу забезпечити державному службовцю можливість 

проходження професійного навчання, необхідного державному службовцю 

для виконання посадових обов’язків [81]. Аналіз наведеної норми 

законодавчого акта свідчить, що відомості, які вказуються в документі про 

призначення державного службовця на посаду державної служби 

поділяються на дві групи за критерієм їх юридичного значення: 

1) обов’язкові (основні) та 2) факультативні (додаткові).  

Призначення на посаду державного службовця здійснюється у двох 

формах: 1) безстроково – в усіх випадках, крім спеціально передбачених 

Законом України «Про державну службу» [81] та іншими законодавчими 

актами; 2) строково – у разі: а) призначення на посаду державної 

служби категорії «А» − на п’ять років, якщо інше не передбачено законом, з 

правом повторного призначення на ще один строк або наступного 

переведення за пропозицією Комісії з питань вищого корпусу державної 

служби на рівнозначну або нижчу посаду до іншого державного органу; б) 

заміщення посади державної служби на період відсутності державного 

службовця, за яким відповідно до Закону України «Про державну службу» 

зберігається посада державної служби [81]. Застосування строкового 

призначення зумовлено тим, що законодавство України передбачає 

можливість зайняття певної посади лише протягом конкретного визначеного 

строку, а також у зв’язку з тимчасовою відсутністю державного службовця 

(мобілізація, відпустка по догляду за дитиною тощо). 

Особливістю працевлаштування державних службовців є те, що 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 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19/print1475829515923727#n80
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посаду державної служби вперше, встановлення випробування є 

обов’язковим. Випробування при призначенні на посаду державної служби 

встановлюється строком до шести місяців. 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. 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 

[81]. Строки випробування, що встановлені у наведеній нормі, є граничними, 

тому можуть бути встановлені менш тривалі строки від максимального. 

Недоліком чинної редакції закону є те, що не передбачено мінімального 

строку випробування, тобто він може становити навіть один день, що не буде 

порушенням при прийнятті на роботу державного службовця. Тому 

пропонуємо встановити більш жорсткі межі тривалості випробування, 

наприклад, не менше трьох місяців та не більше шести місяців.  

Особливостями даної стадії є: 1) проведення компетентними органами 

перевірки кандидата, який є переможцем конкурсу, його відповідності 

вимогам люстраційного та антикорупційного законодавства; 2) видання акта 

про призначення на посаду державного службовця, який опосередковує 

виникнення відносин між кандидатом на зайняття вакантної посади 

державної служби та відповідним органом державної влади; 3) проведення 

випробування в обов’язковому порядку при прийнятті на державну службу 

вперше та за рішенням суб’єкта, який уповноважений призначати на роботу, 

у подальшому.  

5. Прийняття Присяги державного службовця.  

Згідно із ст. 36 Закону України «Про державну службу» особа, 

призначена на посаду державної служби вперше, публічно складає Присягу 

державного службовця. Особа, призначена на посаду державної служби 
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вперше, виголошує Присягу державного службовця у присутності державних 

службовців структурного підрозділу, на посаду в якому її призначено, 

представників служби управління персоналом відповідного державного 

органу, підписує текст цієї Присяги і зазначає дату її складення. Підписаний 

текст Присяги державного службовця є складовою особової справи 

державного службовця. Про складення Присяги державного службовця 

робиться запис у трудовій книжці державного службовця. 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 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. Особа, яка 

вперше займає посаду державної служби, набуває статусу державного 

службовця з дня складення Присяги державного службовця [81]. Складення 

Присяги державного службовця є завершальною та надзвичайно важливою 

стадією працевлаштування державного службовця на посаду державної 

служби, яка, з одного боку, опосередковує завершення процедури прийняття 

на роботу, а з іншого − може бути підставою для припинення процедури 

працевлаштування. 

У юридичній літературі наголошується на тому, що на момент 

складення присяги вже може бути виданий наказ про призначення 

державного службовця на посаду. Він обов’язково видається на підставі акта 

про призначення на посаду. Проте у законодавстві немає жодної вказівки на 

дату, з якої потрібно обчислювати цей строк. Іншими словами, підставою для 

видання наказу про призначення на посаду за місцем роботи є акт про 

призначення на посаду. Відтак, цілком логічно, що на момент складення 

Присяги наказу про призначення на посаду реально ще немає [137, с. 392]. З 

наведеного твердження випливає, що на сьогодні існує прогалина у 

нормативно-правовому регулюванні відповідного кола суспільних відносин 
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при працевлаштуванні державних службовців, тому доцільно удосконалити 

нормативні приписи у цій частині. З урахуванням положення законодавства 

України та доктринальних джерел, вважаємо, що датою призначення 

державного службовця на посаду є дата видання акта про призначення на 

посаду, тобто у цей же день і має бути складено Присягу.  

Дана стадія має такі особливості: 1) є завершальною у процедурі 

працевлаштування державного службовця; 2) застосовується лише один раз – 

при першому працевлаштуванні державного службовця на посаду державної 

служби; 3) відмова від складення Присяги означає припинення 

правовідносин із працевлаштування державного службовця; 4) має 

прогалини у нормативній регламентації (щодо строку складення, наслідків у 

разі неможливості складення через відсутність організації зазначеного 

процесу працівниками відповідного органу державної влади тощо). 

Таким чином, аналіз чинного законодавства України з питань 

проходження державної служби свідчить, що прийняття на посаду держаної 

служби в Україні є складною та комплексною юридичною процедурою, яка 

регламентується актами спеціального та загального законодавства нашої 

держави. На сьогодні у правовому регулюванні прийняття на роботу 

державних службовців наявні істотні зрушення, зокрема загальним правилом 

є проведення конкурсу. Разом з тим, норми відповідного законодавства 

потребують удосконалення з метою забезпечення ефективного добору кадрів 

для державної служби. 

 

 

2.2 Специфіка сторін правовідносин із працевлаштування державних 

службовців 

 

Сучасний стан правового регулювання відносин щодо 

працевлаштування державних службовців характеризується особливою 

складністю та комплексністю, в тому числі й стосовно складу його учасників, 
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оскільки нормативна регламентація здійснюється відразу кількома галузями 

права (трудового та адміністративного), що зумовлює необхідність їх 

ретельного вивчення та детального аналізу. Загалом, проблематика 

правовідносин завжди перебуває у центрі уваги вчених-правників, що 

обумовлено їх важливістю для усієї сфери юридичної науки й практики 

застосування нормативних приписів.   

На сьогодні в нашій державі відбувається формування та паралельне 

реформування законодавства з питань вступу на державну службу, що так 

або інакше впливає на відносини з працевлаштування вказаної категорії 

працівників. Традиційно до складу правовідносин з питань 

працевлаштування відносять таких суб’єктів: роботодавців, працівників та 

органи зайнятості населення. Але з норм законодавства, яке регулює питання 

державної служби в Україні, випливає, що у частині працевлаштування 

державних службовців суб’єктний склад відповідних правовідносин має 

свою власну специфіку, що дозволяє їх відмежувати від правових відносин 

працевлаштування звичайних працівників у трудовому праві. За таких умов 

виникає необхідність дослідити теоретичні аспекти правовідносин з 

працевлаштування державних службовців, встановити їх характерні ознаки 

та на основі законодавства України з’ясувати, у чому полягає їх специфіка. 

Досліджувана проблематика висвітлювалася у тій або іншій мірі в 

працях таких науковців-правників як: В.М. Андріїв, А.К. Бойко, 

Н.Б. Болотіна, В.С. Венедіктов, Ю.В. Вусенко, Є.М. Голенко, Т.М. Додіна, 

В.В. Єрьоменко, П.Д. Пилипенко, В.М. Толкунова, Г.І. Чанишева, 

Н.М. Хуторян та інші. 

Разом з тим, у вітчизняній юридичній науці відсутні ґрунтовані 

доктринальні праці з проблематики вивчення сторін правовідносин 

працевлаштування державних службовців. Крім того, прийняття нового 

профільного закону зумовлює необхідність перегляду усталених категорій 

юридичної науки у цій сфері та проведення їх науково-теоретичного 

переосмислення.  
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Відповідно до ч. 1 ст. 21 Кодексу законів про працю України трудовим 

договором є угода між працівником і власником підприємства, установи, 

організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою 

працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з 

підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, 

установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа 

зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати 

умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством 

про працю, колективним договором і угодою сторін [63]. З даної норми 

кодифікованого законодавчого акта випливає, що сторонами трудових 

правовідносин є працівник та роботодавець (власник або уповноважений ним 

орган). До предмета трудового права входять не тільки трудові 

правовідносини, але й тісно з ними пов’язані. 

У науковій літературі з проблематики трудового права вказується, що в 

системі правовідносин, які входять до предмета трудового права, 

правовідносини із працевлаштування належать до так званих «інших, тісно 

пов’язаних із трудовими», і є фактично підпорядкованими трудовим 

правовідносинам. Кодекс законів про працю України вказує на перелік 

відносин, які безпосередньо пов’язані з трудовими й складають предмет 

регулювання трудового законодавства. Названі відносини досліджують 

єдність трьох взаємопов’язаних, але відносно самостійних правовідносин: 1) 

між органом служби зайнятості й громадянином, зацікавленим в отриманні 

роботи, який звернувся до цієї служби; 2) між органом служби зайнятості й 

роботодавцем, який зацікавлений у підборі необхідних працівників; 3) між 

громадянином і роботодавцем, до якого він направлений органом служби 

зайнятості. Варто зазначити, що в деяких видах працевлаштування різниця 

між названими правовідносинами чітко не виражена. Наприклад, в тих 

випадках, коли роботодавець вживає заходів щодо влаштування своїх 

працівників, відбувається поєднання в одній особі органу з 

працевлаштування й роботодавця [138, с. 61-62]. Таким чином, відносини з 
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працевлаштування працівників нестабільні,вони можуть трансформуватися у 

залежності від того, які суб’єкти беруть у них участь, що свідчить про їх 

гнучкість та динамічність. 

Ведучи мову про сторони правовідносин працевлаштування державних 

службовців, необхідно брати до уваги не тільки положення законодавства 

про працю, але й норми законодавства про державну службу. З одного боку, 

стороною досліджуваних правових відносин є фізична особа, яка бажає 

зайняти вакантну посаду держаної служби, а з іншого – це органи та 

суб’єкти, які уповноважені приписами чинного законодавства брати участь у 

процедурі працевлаштування державних службовців на певних її  стадіях. 

1. Фізичні особи, які бажають зайняти вакантні посади державної 

служби як сторона відносин працевлаштування державних службовців. 

Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону України «Про державну службу» право 

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» [81]. Відповідні вимоги можна поділити 

на універсальні та спеціальні. До універсальних слід віднести: 1) наявність 

громадянства України; 2) досягнення повноліття та 3) вільне володіння 

державною мовою. Вони є зальними для всіх категорій державних 

службовців.  Спеціальні ж вимоги диференційовані за критерієм віднесення 

тих або інших посад державної служби до передбачених законом категорій і 

визначаються рівнем освітньо-кваліфікаційного рівня. 

Відповідно до приписів ч. 1 ст. 34 Цивільного кодексу України повну 

цивільну дієздатність має фізична особа, яка досягла вісімнадцяти років 

(повноліття) [139]. Досягнення повноліття є лише однією з умов прийняття 

на державну службу в Україні, дана вимога, переважно, має формальний 

характер, оскільки інші вимоги (наявність вищої освіти тощо) фактично й так 

означають, що неповнолітні особи не можуть набути статусу державного 

службовця.  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19/print1475829515923727#n80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19/print1475829515923727#n86
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19/print1475829515923727#n92
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Перелік документів, що підтверджують громадянство України, 

передбачено у ст. 5 Закону України «Про громадянство України», він 

включає: 1) паспорт громадянина України; 2) паспорт громадянина України 

для виїзду за кордон; 3) тимчасове посвідчення громадянина України; 4) 

дипломатичний паспорт; 5) службовий паспорт; 6) посвідчення особи 

моряка; 7) посвідчення члена екіпажу; 8) посвідчення особи на повернення в 

Україну [140]. Лише наведені документи можуть підтвердити те, що особа, 

яка претендує на зайняття вакантної посади державної служби, є 

громадянином України. Однак з урахуванням порядку видання вказаних 

документів, найчастіше ним є паспорт громадянина України. 

Необхідність вільного володіння державною мовою державними 

службовцями базується на тому, що відповідно до ч. 1 ст. 10 Конституції 

України державною мовою в Україні є українська мова [125]. Пунктом 1 

резолютивної частини Рішення Конституційного Суду України «Про 

офіційне тлумачення положень ст. 10 Конституції України щодо 

застосування державної мови органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування та використання її у навчальному процесі в навчальних 

закладах України (справа про застосування української мови)» від 14 грудня 

1999 року №10-зп/99 встановлено, що положення ч. 1  ст. 10 Конституції 

України потрібно розуміти таким чином: українська мова як державна є 

обов’язковим засобом спілкування на всій території України при здійсненні 

повноважень органами державної влади та органами місцевого 

самоврядування (мова актів, роботи, діловодства, документації тощо), а 

також в інших публічних сферах суспільного життя, які визначаються 

законом (ч. 5 ст. 10 Конституції України) [141]. З аналізу конституційно-

правової норми та її офіційного тлумачення вбачається, що, оскільки органи 

державної влади зобов’язані застосовувати у своїй діяльності державну мову, 

то й державні службовці,  які працюють в органах державної влади України, 

зобов’язані вільно володіти українською мовою.  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran4196#n4196
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran4201#n4201
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Вільне володіння державною мовою офіційно підтверджуватиметься за 

результатами атестації, порядок проведення якої має бути затверджений 

КМУ. Норма про обов’язкове подання посвідчення атестації щодо вільного 

володіння державною мовою для участі в конкурсі на зайняття вакантної 

посади державної служби набрало чинності з 01 травня 2017 року [81]. 

Закріплення відповідного положення має важливе значення, оскільки досить 

часто мають місце випадки, коли особи, які займають посади державних 

службовців, не володіють на достатньому рівні державною мовою, що 

підриває авторитет і власне держави, і істотним чином ускладнює реалізацію 

функцій держави такими особами.  

Частина 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, передбачену Законом 

України «Про очищення влади» [136]. Встановлення відповідних обставин 

перешкоджає прийняттю особи на посаду державної служби. Наведені 

перешкоди можуть бути класифіковані за темпоральною ознакою на: 1) 

постійні – діють протягом усього періоду, тобто розраховані на невизначений 

строк та 2) тимчасові – мають значення лише протягом чітко визначеного 

строку або до настання певної події. Постійними є лише досягнення 65 років 

громадянином України, який відповідає іншим вимогам, встановленим 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1682-18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1682-18
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законом. Усі інші перешкоди мають тимчасовий характер – або визначений 

проміжок часу, або до моменту зникнення відповідної обставини. 

Статтею 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: 1) загальних вимог та 

2) спеціальних вимог.  

Особа, яка претендує на зайняття посади державної служби, повинна 

відповідати таким загальним вимогам: 

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 (набирає чинності з 01 травня 2018 року);  

2) для посад категорії «Б» у державному органі, юрисдикція якого 

поширюється на всю територію України, та його апараті: а) досвід роботи на 

посадах державної служби категорій «Б» чи «В» 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;  

3) для посад категорії «Б» у державному органі, юрисдикція якого 

поширюється на територію однієї або кількох областей, міста Києва або 

Севастополя, та його апараті: а) досвід роботи на посадах державної служби 

категорій «Б» чи «В» 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;  

4) для посад категорії «Б» в іншому державному органі, крім тих, що 

зазначені у пунктах 2 і 3: а) досвід роботи на посадах державної служби 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19/print1475829515923727#n80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19/print1475829515923727#n80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19/print1475829515923727#n86
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19/print1475829515923727#n86
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19/print1475829515923727#n92
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категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, 

або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій 

незалежно від форми власності не менше одного року; б) вільне володіння 

державною мовою;  

5) для посад категорії «В»: а) наявність вищої освіти ступеня 

молодшого бакалавра або бакалавра; б) вільне володіння державною мовою 

[81]. Володіння іноземними мовами є важливим для будь-якої особи, 

особливо для тієї, яка, перебуваючи на державній службі, представляє 

інтереси держави у відносинах з іноземними державами, міжнародними 

урядовими та неурядовими організаціями тощо. Крім того, знання іноземної 

мови дозволяє знайомитися з документами міжнародного характеру 

безпосередньо в оригіналі, публікаціями у засобах масової інформації тощо.  

Досвід інших країн, які щойно вийшли на європейську арену або 

знаходяться на цьому шляху, показує, що саме відсутність фахівців з 

достатньою мовною підготовкою, яка необхідна для роботи на міжнародному 

рівні, є однією з перешкод, що заважає увійти до європейських структур [142, 

с. 421]. Також євроінтеграційні процеси в Україні та Болонський процес 

передбачають створення єдиної єврозони вищої освіти задля забезпечення 

конкурентоспроможності українських фахівців у світі. Це вимагає від 

державних службовців певного рівня володіння іноземною мовою, яка 

повинна стати важливим елементом їх професійної підготовки. На різних 

форумах і у великій кількості програмних документів неодноразово 

підкреслювалася актуальність проблеми мовної підготовки державних 

службовців, наголошувалося, що це саме та галузь, в якій необхідно докласти 

великих зусиль, готуючись до виходу на європейські простори [143, с. 65]. У 

сучасних умовах розвитку суспільства, тобто посилення процесів 

глобалізації, широкої комунікації суб’єктів між собою, як у офіційних, так і 

особистих відносинах тощо, важко переоцінити важливість знання іноземних 

мов, в тому числі й державними службовцями. На жаль, вітчизняний 

законодавець передбачає необхідність володіння іноземними мовами тільки 
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для державних службовців, які претендують на зайняття посад категорії «А». 

Вважаємо, що відповідні вимоги мають бути висунені у майбутньому для 

всіх категорій державних службовців нашої держави. Однак для реалізації 

вказаної мети мають бути сформовані відповідні умови: надання необхідних 

матеріалів, забезпечення компетентними викладачами, створення можливості 

поєднувати роботу з вивченням іноземної мови тощо.  

Офіційними мовами Ради Європи є: англійська та французька [144]. 

Таке обмеження щодо володіння мовами, на нашу думку, недоцільне, 

оскільки поширеними європейськими мовами є й німецька, італійська, 

іспанська тощо. Тому обов’язкова вимога має висуватися виключно щодо 

володіння англійською мовою, знання інших мов може бути перевагою при 

працевлаштуванні на вакантні посади державної служби України.  

Істотним недоліком чинного законодавства є те, що у ньому не 

встановлено, на якому рівні мають володіти відповідними іноземними 

мовами претенденти на зайняття вакантних посад державної служби. 

Відповідно до загальноєвропейських стандартів існує така градація рівнів 

володіння іноземною мовою: 1) елементарний користувач: А1 – 

iнтродуктивний та А2 – середнiй; 2) незалежний користувач: В1 – рубiжний 

та В2 – просунутий; 3) досвiдчений користувач: С1 – автономний та С2 – 

компетентний [145, с. 3]. З урахуванням сказаного необхідно визначити на 

законодавчому рівні той рівень володіння англійською (або іншою) мовою, 

якому повинна відповідати особа. У іншому разі наявність такої вимоги може 

перетворитися на профанацію та нівелюватися висуненням недостатнього 

рівня знання іноземної мови до державного службовця. 

Особа, яка претендує на зайняття посади державної служби, повинна 

відповідати спеціальним  вимогам. До осіб, які претендують на зайняття 

посад державної служби категорій «Б» і «В», вони визначаються суб’єктом 

призначення з урахуванням вимог спеціальних законів, що регулюють 

діяльність відповідного державного органу, в порядку, затвердженому 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0647-16/paran12#n12
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реалізує державну політику у сфері державної служби [81]. Так, відповідно 

до наказу Національного агентства з питань державної служби «Про 

затвердження Порядку визначення спеціальних вимог до осіб, які 

претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В» від 6 

квітня 2014 року №72 передбачені такі вимоги: 1) до осіб, які претендують на 

зайняття посад державної служби категорії «Б»: знання законодавства 

(Конституція України, Закон України «Про державну службу», Закон 

України «Про запобігання корупції»); професійні знання (відповідно до 

посади з урахуванням вимог спеціальних законів); лідерство; прийняття 

ефективних рішень; комунікації та взаємодія; впровадження змін; управління 

організацією роботи та персоналом; особистісні компетенції; 2) до осіб, які 

претендують на зайняття посад державної служби категорії «В»: знання 

законодавства (Конституція України, Закон України «Про державну службу», 

Закон України «Про запобігання корупції»); професійні знання (відповідно 

до посади з урахуванням вимог спеціальних законів); якісне виконання 

поставлених завдань; командна робота та взаємодія; сприйняття змін; 

технічні вміння; особистісні компетенції [146]. Запровадження спеціальних 

вимог має на меті диференціювати кандидатів на зайняття вакантних посад 

державної служби залежно від категорії посади, а також ураховуючи вимоги 

та специфіку конкретної посади.  

У спеціальній літературі відзначається, що існує зв’язок між роботою, 

яку виконує посадовець, та навичками, потрібними для виконання такої 

роботи. Профіль професійної компетентності визначає набір компетенцій, що 

безпосередньо стосується роботи, яка має виконуватися. Такі кластери як 

особисті якості, управлінські навички, комунікативні навички та навички 

роботи з інформацією, наявність професійного досвіду, знань, умінь і 

навичок, необхідних для виконання посадових обов’язків на конкретній 

посаді державної служби, є обов’язковими для державних службовців усіх 

рівнів влади. Лідерство і досвід – важливі складові для керівників органів 

державної влади вищої і середньої ланки управління [147, с. 194]. Отже, 
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кожна посада державної служби, окрім рівнозначних посад, висуває до 

особи, яка її займає, певний специфічний набір характеристик, якими вона 

повинна бути наділена та володіти, щоб належним чином виконувати 

покладені на неї функції і повноваження. Усі вони мають важливе значення, 

але з урахуванням як рівня посади, так і сфери діяльності, ті або інші з них 

мають більш важливе, ключове значення. Таким чином, наявність 

законодавчого регулювання є лише базисом для створення конкретних 

профілів професійної компетентності, які враховують, зокрема, й спеціальні 

вимоги. 

Законодавство України передбачає орієнтовний перелік  компетенцій, 

що можуть включатися до спеціальних вимог до осіб, які претендують на 

зайняття посад державної служби категорії «Б»:  

1) лідерство: а) ведення ділових переговорів; б) вміння обґрунтовувати 

власну позицію; в) вміння досягти кінцевих результатів; 

2) прийняття ефективних рішень: а) вміння вирішувати комплексні 

завдання; б) вміння забезпечувати співвідношення ціни і якості; в) вміння 

ефективно використовувати ресурси (у тому числі фінансові і матеріальні); г) 

вміння здійснювати аналіз державної політики та планування заходів з її 

реалізації; ґ) вміння працювати з великими масивами інформації; д) вміння 

працювати при багатозадачності; е) вміння встановлювати цілі, пріоритети та 

орієнтири; 

3) комунікації та взаємодія: а) вміння ефективної комунікації та 

публічних виступів; б) співпраця та налагодження партнерської взаємодії; в) 

відкритість; 

4) впровадження змін: а) реалізація плану змін; б) здатність 

підтримувати зміни та працювати з реакцією на них; в) оцінка ефективності 

здійснених змін; 

5) управління організацією роботи та персоналом: а) організація і 

контроль роботи; б) управління проектами; в) управління якісним 

обслуговуванням; г) вміння працювати в команді та керувати командою; ґ) 
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мотивування; д) оцінка і розвиток підлеглих; е) вміння розв’язувати 

конфлікти; 

6) особистісні компетенції: а) аналітичні здібності; б) дисципліна і 

системність; в) інноваційність та креативність; г) самоорганізація та 

орієнтація на розвиток; ґ) дипломатичність та гнучкість; д) незалежність та 

ініціативність; е) орієнтація на обслуговування; є) вміння працювати в 

стресових ситуаціях [146]. Недоліком нормативного регулювання є те, що у 

вказаному правовому документі не зазначені хоча б орієнтовні критерії для 

визначення наявності або відсутності відповідної вимоги. Оскільки їх 

розуміння є оціночним поняттям і залежить від суб’єктивного бачення особи, 

доцільно певним чином обмежити дискрецію відповідних суб’єктів при 

аналізі того, чи відповідає кандидат на зайняття вакантної посади державної 

служби тій або іншій спеціальній вимозі.  

Орієнтований перелік компетенцій, що можуть включатися до 

спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної 

служби категорії «В», включає:  

1) якісне виконання поставлених завдань: а) вміння працювати з 

інформацією; б) здатність працювати в декількох проектах одночасно; в) 

орієнтація на досягнення кінцевих результатів; г) вміння вирішувати 

комплексні завдання; ґ) вміння ефективно використовувати ресурси (у тому 

числі фінансові і матеріальні); д) вміння надавати пропозиції, їх 

аргументувати та презентувати; 

2) командна робота та взаємодія: а) вміння працювати в команді; б) 

вміння ефективної координації з іншими; в) вміння встановлювати зворотний 

зв’язок;  

3) сприйняття змін: а) виконання плану змін та покращень; б) здатність 

приймати зміни та змінюватись; 

4) технічні вміння: вміння використовувати комп’ютерне обладнання 

та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку; 
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5) особистісні компетенції: а) відповідальність; б) системність і 

самостійність в роботі; в) уважність до деталей; г) наполегливість; ґ) 

креативність та ініціативність; д) орієнтація на саморозвиток; е) орієнтація на 

обслуговування; є) вміння працювати в стресових ситуаціях [146]. Як і щодо 

вимог до кандидатів на зайняття посад категорії «Б», недоліком є те, що не 

визначається, на якому рівні мають бути розвинені у особи такі вимоги як, 

наприклад, володіння офісною й комп’ютерною технікою тощо. Отже, 

необхідно доопрацювати законодавство у цій частині й передбачити 

відповідні критерії для оцінки наведених навичок.  

Науковці наголошують, що слід розробити чіткі критерії для 

визначення мінімальних вимог до рівня професійної компетентності 

державного службовця на конкретній посаді. Щорічно доцільно здійснювати 

вибірковий аналіз профілів професійної компетентності, визначати їх 

взаємозв’язок із посадовими інструкціями і положеннями про структурні 

підрозділи органів державної влади для обґрунтування вимог до рівня освіти, 

стажу, компетенцій посадовців, аналізувати, чи не є вони завищені або 

занижені, що сприятиме забезпеченості узгодженості встановлених органами 

державної влади вимог до рівня знань, умінь, навичок осіб з урахуванням 

змісту, обсягу і складності виконуваних функцій і рівня відповідальності 

[147, с. 195]. Таким чином, вказані вимоги не є сталим явищем, вони 

постійно мають удосконалюватися, бути динамічними й гнучкими, що 

зумовлено швидкими темпами розвитку суспільства й держави, які постійно 

висувають нові вимоги до будь-яких працівників, в тому числі й до 

державних службовців. 

Особи, які претендують на зайняття посад державної служби категорії 

«А», мають відповідати типовим вимогам (включаючи спеціальні), 

затвердженим КМУ [81]. Відповідно до постанови КМУ «Про затвердження 

Типових вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби 

категорії «А» від 22 липня 2016 року №448, спеціальними вимогами для 

відповідних осіб є:  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/448-2016-%D0%BF/paran9#n9
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1) знання законодавства: а) Конституція України [125]; б) Закон 

України «Про державну службу» [81]; в) Закон України «Про запобігання 

корупції» [135]; г) Закон України «Про Кабінет Міністрів України» [148]; ) 

Закон України «Про центральні органи виконавчої влади» [149]; д) 

законодавство, що регулює діяльність відповідного державного органу та/або 

його апарату; 

2) професійні знання – відповідно до посади; 

3) наявність лідерських навичок: а) встановлення цілей, пріоритетів; б) 

стратегічне планування; в) вміння працювати з великим обсягом інформації 

та здатність виконувати одночасно декілька завдань; г) ведення ділових 

переговорів; ґ) досягнення кінцевих результатів; 

4) вміння приймати ефективні рішення: а) аналіз державної політики; 

б) наявність необхідних знань для ефективного розподілу та використання 

ресурсів (у тому числі людських, фінансових, матеріальних); 

5) комунікації та взаємодія: а) вміння здійснювати ефективну 

комунікацію та проводити публічні виступи; б) співпраця та налагодження 

партнерської взаємодії; в) відкритість; 

6) управління змінами: а) формування плану змін та покращень; б) 

управління змінами та реакцією на них; в) оцінка ефективності змін; 

7) управління організацією та персоналом: а) організація роботи і 

контроль; б) управління проектами; в) управління якісним обслуговуванням; 

г) мотивування; ґ) управління людськими ресурсами; 

8) особистісні компетенції: а) принциповість, рішучість і вимогливість 

під час прийняття рішень; б) спрямованість на служіння суспільству, захист 

національних інтересів; в) системність; г) інноваційність та неупередженість; 

ґ) самоорганізація та саморозвиток; д) вміння працювати в стресових 

ситуаціях; 

9) управління публічними фінансами: а) знання основ бюджетного 

законодавства; б) знання системи державного контролю у сфері публічних 

фінансів; 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/794-18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3166-17
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10) робота з інформацією: а) знання основ законодавства про 

інформацію; б) вміння працювати в умовах електронного урядування [84]. 

Зайняття посад, які віднесені до категорії «А», вимагає від особи особливих 

знань, умінь та навичок, що необхідні для належного виконання ними своїх 

професійних обов’язків. На жаль, на нормативному рівні не визначено, як 

мають перевірятися лідерські, комунікативні та інші якості того або іншого 

кандидата, що може негативно позначитися на процедурі проведення 

конкурсу й вплинути на його результати, тому доцільно удосконалити 

приписи чинного законодавства України у цій частині. 

Особливостями, які характеризують цих суб’єктів як сторону відносин 

працевлаштування державних службовців є: 1) можуть бути лише фізичні 

особи, які відповідають вимогам, визначеним законодавством про державну 

службу; 2) закріплення на нормативному рівні загальних вимог (для усіх 

державних службовців) та спеціальних вимог (які зумовлені специфікою 

конкретної посади); 3) диференціація обсягу та рівня вимог залежно від 

категорії посади державного службовця; 4) недосконалість законодавства 

щодо регулювання питання володіння іноземними мовами державними 

службовцями.  

2. Суб’єкти владних повноважень, які беруть участь у 

працевлаштуванні державних службовців України.  

2.1 Особи, які уповноважені оголошувати конкурс та призначати на 

посаду. 

Відповідно до ч. 1 ст. 21  Закону України «Про державну службу» 

вступ на державну службу здійснюється шляхом призначення громадянина 

України на посаду державної служби за результатами конкурсу. Частиною 2 

ст. 31 Закону України «Про державну службу» передбачено, що рішення про 

призначення приймається: 1) на посаду державної служби категорії «А» − 

суб’єктом призначення, визначеним Конституцією та законами України у 

порядку, передбаченому Конституцією України, цим та іншими законами 

України; 2) на посади державної служби категорій «Б» і «В» − керівником 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19/print1475829515923727#n80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19/print1475829515923727#n86
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19/print1475829515923727#n92
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державної служби. У ст. 2 названого законодавчого акта передбачено, що 

суб’єкт призначення – це державний орган або посадова особа, яким 

відповідно до законодавства надано повноваження від імені держави 

призначати на відповідну посаду державної служби в державному органі та 

звільняти з такої посади; а керівник державної служби в державному органі 

– це посадова особа, яка займає вищу посаду державної служби в 

державному органі, до посадових обов’язків якої належить здійснення 

повноважень з питань державної служби та організації роботи інших 

працівників у цьому органі [81]. Сторонами відносин працевлаштування 

державних службовців, у першу чергу, є суб’єкти, які наділені 

повноваженнями приймати рішення щодо призначення державного 

службовця на вакантну посаду державної служби. Залежно від того, яку 

категорію державних службовців вони уповноважені призначати, їх можна 

класифікувати на таких, які призначають: 1) на посади категорії «А»; 2) на 

посади категорії «Б» й «В». У свою чергу, суб’єкт призначення можна 

класифікувати за своїй правовим положенням на: 1) орган держави та 2) 

посадову особу держави. 

Згідно із ст. 17 Закону України «Про державну службу» повноваження 

керівника державної служби здійснюють: 1) у Секретаріаті Кабінету 

Міністрів України − Державний секретар Кабінету Міністрів України; 2) у 

міністерстві − державний секретар міністерства; 3) в іншому центральному 

органі виконавчої влади − керівник відповідного органу; 4) у державних 

органах, посади керівників яких належать до посад державної служби − 

керівник відповідного органу; 5) в інших державних органах або в разі 

прямого підпорядкування окремій особі, яка займає політичну посаду − 

керівник апарату (секретаріату). Керівник державної служби, серед іншого: 

1) організовує планування роботи з персоналом державного органу, в тому 

числі організовує проведення конкурсів на зайняття вакантних посад 

державної служби категорій «Б» і «В», забезпечує прозорість і об’єктивність 

таких конкурсів відповідно до Закону України «Про державну службу»; 2) 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19/print1475829515923727#n86
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19/print1475829515923727#n92
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забезпечує планування службової кар’єри, планове заміщення посад 

державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до 

професійної компетентності та стимулює просування по службі; 3) 

забезпечує своєчасне оприлюднення та передачу центральному органу 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику 

у сфері державної служби, інформації про вакантні посади державної служби 

з метою формування єдиного переліку вакантних посад державної служби, 

який оприлюднюється; 4) призначає громадян України, які пройшли 

конкурсний відбір, на вакантні посади державної служби категорій «Б» і «В», 

звільняє з таких посад відповідно до Закону України «Про державну службу» 

[81]. Особливістю участі вказаних суб’єктів у процедурі працевлаштування 

державних службовців є те, що вони хоча й наділені повноваженнями 

приймати на посаду державних службовців певної категорії, проте 

позбавлені можливості призначати конкретного суб’єкта, тобто їх функції 

обмежуються виключно процедурними питаннями оголошення конкурсу та 

прийняття на роботу. У той час як добір державного службовця на посаду 

здійснюється іншими суб’єктами, які є самостійними у прийнятті рішення, 

дискреція суб’єкта призначення та керівника державної служби в 

державному органі обмежена виключно переможцем конкурсну. 

Особливостями даних суб’єктів як сторони відносин працевлаштування 

державних службовців є: 1) ними можуть бути тільки суб’єкти призначення 

та керівники державної служби в органі державної влади; 2) вони беруть 

участь у процесі працевлаштування державних службовців у обмеженому 

обсязі – на стадії оголошення про проведення конкурсу та призначення на 

посаду; 3) обмежені у можливості призначити на посаду державного 

службовця (можуть призначити тільки переможця конкурсу); 4) їх участь у 

процесі професійного добору кандидатів на вакантні посади державної 

служби має формальний характер. 

2.2 Особи, які уповноважені організовувати та проводити конкурс. 
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Законодавство України передбачає трьох суб’єктів, які беруть участь у 

проведені конкурсу, в залежності від категорії посади: 1) Комісію з питань 

вищого корпусу державної служби; 2) конкурсну комісію, утворену 

керівником державної служби державного органу вищого рівня; 3) конкурсну 

комісія у складі не менше п’яти осіб, утворену керівником державної служби 

в державному органі. 

Комісія з питань вищого корпусу державної служби відповідно до ст. 

12 Закону України «Про державну службу» належить до системи управління 

державною службою. Статтею 14 Закону України «Про державну службу» 

передбачено, що Комісія з питань вищого корпусу державної служби (надалі 

– Комісія) є постійно діючим колегіальним органом і працює на громадських 

засадах. До складу Комісії входять: 1) представник, визначений Верховною 

Радою України за поданням комітету Верховної Ради України, до предмета 

відання якого належать питання державної служби, з числа осіб, які 

займають посади вищого корпусу державної служби; 2) представник, 

визначений Президентом України; 3) представник, визначений КМУ з числа 

осіб, які займають посади вищого корпусу державної служби; 4) керівник 

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері державної служби (за посадою); 5) 

керівник Національного агентства з питань запобігання корупції (за 

посадою); 7) по одному представнику від спільного представницького органу 

репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному 

рівні та спільного представницького органу репрезентативних 

всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців на національному рівні; 

8) чотири представники від громадських об’єднань, наукових установ, 

навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації, обрані відповідно 

до порядку, що затверджується КМУ [81]. Такий підхід до формування 

відповідного органу дозволяє забезпечити ефективність його діяльності, 

оскільки відсутні суб’єкти, які мають вирішальний вплив на його кадрове 

наповнення. Крім того, залучення в обов’язковому порядку представників від 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/314-2016-%D0%BF/paran9#n9
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громадянського суспільства дозволяє підвищити рівень довіри до 

функціонування такого органу, а, відповідно, й до проведення конкурсних 

процедур. 

Згідно із ст. 15 Закону України «Про державну службу» на Комісію з 

питань вищого корпусу державної служби покладені такі повноваження: 1) 

погодження розроблених центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної 

служби, типових вимог до професійної компетентності державних 

службовців, які займають посади державної служби категорії «А»; 2) 

проводення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби 

категорії «А» та вносення суб’єкту призначення пропозиції щодо переможця 

конкурсу та другого за результатами конкурсу кандидата на вакантну посаду 

[81]. Аналіз наведеного законодавчого положення дає підстави стверджувати, 

що саме від Комісії залежить, чи буде та або інша особа прийнята на посаду 

державної служи, тобто чи пройшла воно успішно конкурсне випробування 

та є переможцем, що дає всі підстави для подальшого працевлаштування 

державним службовцям, які претендують на зайняття посад категорії «А». 

Згідно із ст. 16 Закону України «Про державну службу» Комісія 

здійснює діяльність відповідно до Положення про Комісію з питань вищого 

корпусу державної служби, яке затверджується КМУ за поданням 

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері державної служби [81]. Так, постановою 

КМУ «Про затвердження Положення про Комісію з питань вищого корпусу 

державної служби» від 25 березня 2016 року №243, затверджено відповідне 

положення [150]. Засідання Комісії проводяться прозоро, оголошення про їх 

проведення, порядок денний, протоколи таких засідань та висновки Комісії 

оприлюднюються на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України. 

Засідання Комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше двох 

третин від загального складу Комісії. Члени Комісії обирають головуючого 

на засіданні Комісії відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19/print1475829515923727#n80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/243-2016-%D0%BF/paran9#n9
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/243-2016-%D0%BF/paran9#n9
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засіданні членів Комісії. Комісія у межах наданих повноважень приймає 

рішення більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії. На своєму 

засіданні Комісія приймає рішення про утворення комітету з відбору 

кандидатів на відповідну посаду, а також визначає осіб із числа членів 

Комісії, які до них входять [81]. Отже, безпосередньо питанням 

працевлаштування державних службовців займається комітет з відбору 

кандидатів на відповідну посаду. На наше переконання, такий підхід не 

сприяє досягненню мети вказаного органу, оскільки у такому разі доцільно 

створювати окремі комісії (щодо притягнення до дисциплінарної 

відповідальності тощо), однак питаннями проведення конкурсу доцільно 

займатися лише тому органу, для якого це є виключна компетенція і єдина 

функція. 

Конкурсні комісії для добору державних службовців категорії «Б» та 

«В». 

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). Засідання конкурсної комісії є правомочним, якщо 

на ньому присутні не менш як дві третини її членів. Під час засідання 

конкурсної комісії її члени: 1) вивчають результати проведеної службою 

управління персоналом перевірки документів кандидатів на зайняття 

вакантних посад державної служби; 2) проводять відбір кандидатів з 

використанням видів оцінювання відповідно до Порядку проведення 

конкурсу; 3) проводять співбесіду з кандидатами на зайняття вакантних 

посад з урахуванням результатів тестування для уточнення їхньої 

професійної компетентності; 4) особисто оцінюють рівень професійної 

компетентності кандидатів та визначають в особистому порядку їхній 

загальний рейтинг; 5) за результатами складення загального рейтингу 

кандидатів визначають переможця конкурсу та другого за результатами 

конкурсу кандидата на зайняття вакантної посади. Рішення конкурсної 
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комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від її 

складу [81]. На законодавчому рівні діяльність відповідних комісій 

урегульована досить поверхово, що не сприяє гарантуванню стабільності 

відповідної сфери суспільних відносин та ступеню правової визначеності, 

оскільки підзаконний рівень правового регулювання дає можливість для 

швидкого внесення змін, що може бути використано з корупційною метою. 

Тому доцільно більш детально урегулювати правове положення таких 

комісій безпосередньо у профільному законодавчому акті. 

Згідно з п. 14 постанови КМУ «Про затвердження порядку проведення 

конкурсу на зайняття посад державної служби» від 25 березня 2016 року 

№246 конкурс на зайняття вакантної посади керівника територіального 

органу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади та інших 

державних органів та їх заступників проводить конкурсна комісія, утворена 

керівником державної служби державного органу вищого рівня. Конкурс на 

зайняття вакантних посад заступників голів облдержадміністрацій проводить 

конкурсна комісія, утворена керівником територіального органу 

Нацдержслужби. Конкурс на зайняття вакантних посад заступників голів 

райдержадміністрацій проводить конкурсна комісія, утворена головою 

облдержадміністрації. Конкурс на зайняття вакантних посад державної 

служби категорії «Б» в усіх інших випадках та категорії «В» проводить 

конкурсна комісія, утворена керівником державної служби в державному 

органі. Рішення про утворення конкурсної комісії для призначення 

керівників структурних підрозділів апарату Міноборони приймається 

Міністром оборони [127]. Аналіз наведеної норми дає можливість визначити 

такі види досліджуваних комісій залежно від суб’єкта їх утворення: 1)  

утворені керівником державної служби державного органу вищого рівня; 2) 

утворені керівником територіального органу Нацдержслужби; 3) утворені 

головою облдержадміністрації; 4) утворені керівником державної служби в 

державному органі; 5) утворені Міністром оборони України. 
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Конкурсна комісія формується у складі не менше п’яти осіб. До складу 

конкурсної комісії входять представники служби управління персоналом та 

юридичної служби, а також окремих структурних підрозділів державного 

органу. До складу конкурсної комісії можуть входити представники 

громадських об’єднань, що діють відповідно до Закону України «Про 

громадські об’єднання» [129]. До роботи конкурсної комісії можуть 

залучатися державні службовці, в тому числі з інших державних органів, 

працівники, науковці та експерти у відповідній сфері, а також представник 

виборного органу первинної профспілкової організації за її наявності. 

Засідання конкурсної комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не 

менш як дві третини її членів [127]. З метою забезпечення прозорості 

діяльності відповідних комісій вважаємо за необхідне передбачити 

обов’язкову участь у їх роботі представників громадськості, які у 

встановленому порядку мають обиратися до складу таких комісій. 

Значення органів, які забезпечують організацію та проведення 

працевлаштування державних службовців полягає у тому, вони створюють 

умови для незалежної й неупередженої процедури призначення державних 

службовців на посади державної служби України. На сьогодні повноваження 

щодо призначення державного службовця на вакантну посаду у сфері 

державної служби та безпосередньо відбір конкретного працівника з-поміж 

усіх кандидатів, які бажають зайняти відповідну посаду, розподілені між 

різними суб’єктами, що забезпечує можливість проведення прозорого та 

чесного конкурсу на рівних засадах й усуває значну частину корупційних 

ризиків. Разом з тим, функціонування та взаємодія усіх суб’єктів, які беруть 

участь у відносинах працевлаштування державних службовців, потребують 

удосконалення. 

Особливостями даних суб’єктів як сторони відносин працевлаштування 

державних службовців є: 1) вичерпний перелік суб’єктів, які мають право 

організовувати і проводити конкурс; 2) обмежений характер участі у процесі 

працевлаштування державних службовців – лише стадія проведення 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4572-17
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конкурсу; 3) залучення представників громадянського суспільства до участі у 

діяльності відповідних суб’єктів на стадії проведення конкурсу.  

Відносини з працевлаштування державних службовців є набагато 

складнішими, ніж прийняття на роботу звичайного працівника, що зумовлено 

і комплексним нормативно-правовим регулюванням, і залученням значної 

кількості учасників до такого процесу. Усіх суб’єктів даних суспільних 

відносин за ознакою мети вступу можна поділити на дві великі груп: 1) 

фізичні особи, які бажають зайняти вакантні посади державної служби як 

сторона відносин працевлаштування державних службовців та 2) суб’єкти 

владних повноважень, які беруть участь у працевлаштуванні державних 

службовців України. У межах останніх доцільно також визначати таких 

суб’єктів: 1) осіб, яка уповноважені оголошувати конкурс та призначати на 

посаду; 2) осіб, які уповноважені організовувати та проводити конкурс. 

 

 

2.3 Зміст правовідносин із працевлаштування державних службовців 

 

Проведення реформи державної служби України актуалізувало питання 

забезпечення сфери держаного управління нашої держави компетентним та 

якісним кадровим складом. В умовах сьогодення і перед відповідною 

публічною інституцією, і перед кожним державним службовцем стоять нові 

виклики та завдання, які вони повинні успішно вирішували у своїй 

повсякденній діяльності. За таких обставин надзвичайного доктринального та 

практичного інтересу набуває проблематика працевлаштування відповідної 

категорії працівників.  

На сучасному етапі розвитку нормативно-правового регулювання даної 

сфери суспільних відносин  відбувається формування специфічної правової 

бази, яка об’єднує усі правові приписи щодо процедури працевлаштування на 

роботу державних службовців, що опосередковують нормативну 

регламентацію відповідного кола суспільних відносин. Разом з тим, 
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досліджувана правова категорія наразі не набула достатнього рівня науково-

теоретичної розробленості у вітчизняній літературі. 

Актуальність дослідження порушеної тематики також зумовлена тим, 

що серед вчених-правників відсутні єдині погляди на правову природу 

відносин працевлаштування, їх місце та роль у трудовому праві, 

співвідношення з трудовими відносинами тощо. Тому доцільно з’ясувати їх 

особливості, які дозволять встановити сутність і зміст, а отже, і роль у 

нормативній регламентації. Вирішення означених проблем є важливим як з 

теоретичної, так і практичної точки зору, оскільки загалом проблематика 

правовідносин завжди перебуває у центрі уваги науковців, щодо них 

точаться гострі доктринальні дискусії, а правильне визначення таких 

відносин дозволяє застосувати до них відповідні правові приписи, які й 

покликані їх урегулювати. 

Питання змісту та складових елементів відносин працевлаштування 

державних службовців вивчалося такими вченими як: В.В. Безусий, 

А.К. Бойко, Н.Б. Болотіна, Ю.В. Вусенко, О.І. Жолнович, М.І. Іншин, 

П.В. Кочанова, Т.С. Новак, П.Д. Пилипенко, С.М. Прилипко, 

В.І. Прокопенко, О.В. Смирнов, Г.І. Чанишева та іншими.  

В умовах відсутності комплексних та ґрунтовних доктринальних праць 

з проблематики змісту та складових елементів відносин працевлаштування 

державних службовців в Україні виникає необхідність аналізу наявних 

теоретичних підходів до досліджуваної проблематики та відповідних норм 

законодавства України з метою їх характеристики.  

У юридичній літературі наголошується на тому, що думки вчених з 

приводу галузевої належності відносин зайнятості й працевлаштування 

досить різні. Вони ґрунтуються насамперед на тлумаченні понять 

«зайнятість» і «працевлаштування» та їх розмежуванні [151, с. 157]. П.Д. 

Пилипенко зазначає, що відносини зайнятості – явище ширше, ніж відносини 

працевлаштування. Останні є лише одним з елементів відносин зайнятості. 

Тому не можна ототожнювати ці два явища, які співвідносяться як ціле і 
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частина. Відносини зайнятості не вичерпуються тільки працевлаштуванням, а 

охоплюють також відносини, що пов’язані з соціальним захистом 

безробітних, тобто не працівників, а осіб з іншим правовим статусом [91, с. 

36]. Таке твердження заслуговує на увагу, оскільки дійсно відносини, які 

виникають при працевлаштуванні працівників, тобто опосередковані 

виключно з прийняттям особи на роботу, не стосуються інших аспектів, а 

саме: професійного навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації, 

соціального захисту безробітних тощо. Таким чином, відносини із 

працевлаштування працівників та відносини зайнятості є різними 

категоріями, які частково перетинаються.  

Не сприяє єдиному розумінню поняття «працевлаштування» і 

філологічне його тлумачення. Передусім, визначаючи працевлаштування як 

«сприяння забезпеченню працею громадян», під ним можна розуміти будь-

які відносини, пов’язані із пошуком роботи, її організацією, управлінням, 

навчанням тощо. А пояснення терміна «працевлаштувати» у розумінні 

влаштувати на роботу визначаємо як допомогти знайти роботу та зобов’язати 

надати її; у розумінні ж дати (давати) кому-небудь роботу трактуємо як 

виконати функцію роботодавця та укласти трудовий договір [12, c. 1103]. 

Отже, й на загальному рівні чітко не визначають, які саме відносини є 

такими, що опосередковують працевлаштування працівника, як вони 

співвідносяться з іншими відносинами, які складають предмет трудового 

права України. 

У доктрині трудового права відносини працевлаштування 

визначаються по-різному. Так, А.К. Бойко вважає, що це правовідносини, які 

виникають на підставі юридичних фактів (одностороннього волевиявлення 

або двостороннього акта) і реалізуються за допомогою вольових дій 

учасників, як правило, майбутніх суб’єктів трудових правовідносин. 

Реалізація цих правовідносин здійснюється за участі уповноважених органів 

із працевлаштування. Ці правовідносини означають для їх учасників набуття 

чи втрату суб’єктивних прав і юридичних обов’язків у сфері реалізації права 
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на працю. Вони, як правило, передують виникненню трудових правовідносин 

і мають на меті їх виникнення. Таке розуміння правовідносин із 

працевлаштування вказує, що їх сутність спрямована на появу юридичних 

фактів, які зумовлюють появу трудових правовідносин [138, с. 63]. З 

авторської дефініції можна визначити такі характерні ознаки даної категорії: 

1) здійснюються за участі уповноважених органів з питань зайнятості; 2) 

передують трудовим правовідносинам; 3) спрямовані на виникнення 

трудових правовідносин; 4) опосередковують реалізацію права на працю; 5) у 

них беруть участь майбутні суб’єкти трудових правовідносин. Такий підхід 

не дозволяє встановити усі ключові характеристики даного поняття, 

співвіднести відносини із працевлаштування з іншими видами трудових 

правовідносин. 

Правовідносини з працевлаштування – це врегульовані нормами 

трудового права суспільні відносини, пов’язані із працевлаштуванням 

громадян [91, c. 123]. Наведене визначення є загальним і не дозволяє 

визначити ознаки, які характеризують позначене ним правове явище. Крім 

того, недоліком є те, що визначення поняття суспільних відносин надається 

через поняття суспільних відносин, що не сприяє належному розумінню 

вказаної категорії.  

Як зазначає Ю.В. Вусенко, працевлаштування – це відносини щодо 

надання інформації та консультації (професійна орієнтація) державною 

службою зайнятості про можливі напрямки працевлаштування особи з 

наступним самостійним пошуком роботи особою, пошук підходящої особі 

роботи державною службою зайнятості та (або) недержавними організаціями, 

залучення до громадських робіт, професійного навчання особи, що 

намагається знайти підходящу для неї роботу [152, с. 102]. Запропонований 

автором підхід є новаторським для вітчизняної науки, він суттєво 

відрізняється від традиційних поглядів на питання працевлаштування 

громадян в Україні. Однак вивчення такої позиції свідчить, що сфера його 

застосування досить обмежена, оскільки стосується виключно відносин між 
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працівниками та роботодавцями, державними органами зайнятості, 

приватними суб’єктами господарювання, які надають послуги у галузі 

зайнятості тощо. Разом з тим, для потреб відносин у сфері працевлаштування 

державних службовців запропонована дефініція не має практичного 

значення. 

У науковій літературі цілком справедливо наголошується на тому, що 

відносини з працевлаштування є комплексними, тобто регулюються не тільки 

нормами законодавства про працю, але й положеннями правових приписів 

інших галузей права. Так, Н.Б. Болотіна вказує на те, що відносини між 

підприємствами і державною службою зайнятості щодо спеціального 

обладнання робочих місць для інвалідів та їх працевлаштування, надання 

інформації службі зайнятості про рух і використання робочої сили, виплати 

штрафу за порушення законодавства про зайнятість є адміністративно-

правовими і регулюються нормами адміністративного права. До предмета 

права соціального забезпечення включаються відносини між підприємствами 

і Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування на 

випадок безробіття, а також відносини між службою зайнятості й 

громадянами щодо надання послуг з працевлаштування, профорієнтації, 

підшукування відповідної роботи, профнавчання, перенавчання, підвищення 

кваліфікації, надання статусу безробітного з виплатою допомоги по 

безробіттю, а також матеріальної допомоги в період професійної підготовки 

за рахунок коштів Фонду. Нарешті третю групу складають відносини між 

працівником і підприємством щодо укладення трудового договору на основі 

направлення служби зайнятості. Сюди також входять відносини з 

використання працівників на сезонних, громадських роботах за 

направленням служби зайнятості. У таких випадках укладається трудовий 

договір і на працівника поширюється трудове законодавство. Лише ці 

відносини становлять предмет трудового права [153, с. 69-70]. Аналіз 

наведеного доктринального міркування свідчить, що на етапі 

працевлаштування особи на роботу можуть мати місце не тільки трудові 
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правовідносини, але й адміністративні, які регламентують взаємодію 

суб’єктів трудового права з органами державної влади й не характеризуються 

відносинами рівності. 

У доктрині права наголошується на тому, що відносини 

працевлаштування характеризуються такими особливостями: 1) за 

допомогою правовідносин із працевлаштування відбувається реалізація права 

на працю, права на вибір виду зайнятості, права розпоряджатися своєю 

здатністю до праці, а також самого права на працевлаштування; 2) основне 

призначення правовідносин із працевлаштування проявляється в тому, щоб 

сприяти найбільш швидкому й правильному встановленню трудових або 

навчальних правовідносин; 3) правовідносини з працевлаштування мають 

свою особливу сферу функціонування;  4) правовідносини з 

працевлаштування, за загальним правилом, розраховані на недовгострокове 

функціонування;  5) органом, який «поєднує» правовідносини 

працевлаштування з трудовими чи навчальними правовідносинами, виступає 

зазвичай державна служба зайнятості чи будь-який інший орган із 

працевлаштування [138, с. 62]. Наведені особливості й виражають специфіку 

відносин працевлаштування, дозволяють відмежувати сферу 

працевлаштування від трудової діяльності, управління працею тощо. 

Аналіз вітчизняного законодавства, яке регулює працевлаштування 

державних службовців, свідчить про ще більший ступінь їх комплексності, 

тобто поєднання як нормативної регламентації нормами законодавства про 

працю, так і приписами адміністративного права. 

Так, ч. 1 ст. 3 Закону України «Про державну службу» передбачає, що 

даним законодавчим актом регулюються відносини, які виникають у зв’язку 

із вступом на державну службу [81]. Отже, саме відповідний нормативно-

правовий акт є основоположним у сфері правової регламентації 

працевлаштування державних службовців в Україні, тому можна 

стверджувати, що особливістю відносин працевлаштування вказаних 

суб’єктів є їх регулювання нормами адміністративного права України. 
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Частина 2 ст. 3 Закону України «Про державну службу» уточнює 

загальну норму, наведену вище, зокрема: Закон України «Про державну 

службу» поширюється на державних службовців: 1) Секретаріату Кабінету 

Міністрів України; 2) міністерств та інших центральних органів виконавчої 

влади; 3) місцевих державних адміністрацій; 4) органів прокуратури; 5) 

органів військового управління; 6) закордонних дипломатичних установ 

України; 7) державних органів, особливості проходження державної служби 

в яких визначені ст. 91 Закону України «Про державну службу»; 8) інших 

державних органів [81]. Норми Закону України «Про державну службу» 

поширюються на всіх державних службовців, що працюють в органах 

державної влади України, перелік яких не є вичерпним, оскільки значна 

кількість відповідних публічних інституцій, а також їх постійна зміна 

унеможливлює його визначення у повному об’ємі. 

У той же час, ч. 3 вказаного законодавчого акта визначено, що його дія 

не поширюється на: 1) Президента України; 2) Главу Адміністрації 

Президента України та його заступників, Постійного Представника 

Президента України в Автономній Республіці Крим та його заступників; 3) 

членів Кабінету Міністрів України, перших заступників та заступників 

міністрів; 4) Голову та членів Національної ради України з питань 

телебачення і радіомовлення, Голову та членів Антимонопольного комітету 

України, Голову та членів Національного агентства з питань запобігання 

корупції, Голову та членів Рахункової палати, Голову та членів Центральної 

виборчої комісії, голів та членів інших державних колегіальних органів; 5) 

Секретаря Ради національної безпеки і оборони України та його заступників; 

6) Голову Державного комітету телебачення і радіомовлення України та його 

заступників, Голову Фонду державного майна України та його заступників; 

7) народних депутатів України; 8) Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини та його представників; 9) службовців Національного банку 

України; 10) депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голову 

Ради міністрів Автономної Республіки Крим та його заступників, міністрів 
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Автономної Республіки Крим; 11) депутатів місцевих рад, посадових осіб 

місцевого самоврядування; 12) суддів; 13) прокурорів; 14) працівників 

державних органів, які виконують функції з обслуговування; 15) працівників 

державних підприємств, установ, організацій, інших суб’єктів 

господарювання державної форми власності, а також навчальних закладів, 

заснованих державними органами; 16) військовослужбовців Збройних Сил 

України та інших військових формувань, утворених відповідно до закону; 17) 

осіб рядового і начальницького складу правоохоронних органів та 

працівників інших органів, яким присвоюються спеціальні звання, якщо інше 

не передбачено законом; 18) працівників патронатних служб [81]. Процедура 

працевлаштування даних категорій державних службовців регулюється 

Конституцією України та нормами спеціальних законів, що зумовлено 

специфічним статусом як відповідних органів державної влади, так і 

правовим положенням державних службовців, які у них працюють, 

висуненням додаткових вимог до кандидатів на зайняття посад у таких 

суб’єктах публічного права тощо.  

Статтею 5 Закону України «Про державну службу» визначено, що 

правове регулювання державної служби здійснюється Конституцією 

України, цим та іншими законами України, міжнародними договорами, згода 

на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, постановами 

Верховної Ради України, указами Президента України, актами Кабінету 

Міністрів України та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері державної служби. 

Відносини, що виникають у зв’язку із вступом, проходженням та 

припиненням державної служби, регулюються Законом України «Про 

державну службу», якщо інше не передбачено законом. Дія норм 

законодавства про працю поширюється на державних службовців у частині 

відносин, не врегульованих Законом України «Про державну службу». 

Особливості правового регулювання державної служби в системі правосуддя 

визначаються законодавством про судоустрій і статус суддів [81]. З даного 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80


166 

положення законодавчого акта вбачається, що працевлаштування державних 

службовців в Україні регулюється комплексно: 1) законодавством про 

державну службу, тобто Законом України «Про державну службу» та іншими 

нормативними актами; 2) законодавством про працю, яке застосовуються 

субсидіарно, якщо відносини не врегульовані законодавством про державну 

службу. 

Враховуючи наведені вище положення, вважаємо, що відносини з 

працевлаштування державних службовців – це коло комплексних за змістом 

суспільних відносин, які регулюються, у першу чергу, спеціальним 

законодавством про державну службу, а також субсидіарно законодавством 

про працю, виникають між особою, яка бажає реалізувати своє право на 

працю шляхом вступу на вакантну посаду державної служби, та органами 

(посадовими особами), які уповноважені приймати рішення про призначення 

на посаду, й суб’єктами, що беруть участь в організації та проведенні 

конкурсу на зайняття вакантних посад держаної служби, щодо усіх питань, 

які пов’язані з добором та прийняттям на роботу державних службовців. 

Однією з ключових характеристик правовідносин є їх структура, яка 

опосередкована внутрішньою побудовою та поєднує в собі суб’єкти, об’єкти 

та зміст правовідносин. Під юридичним змістом правовідносин розуміють 

наявність у них складових елементів – юридичних прав і обов’язків [154, с. 

134]. У науці трудового права зміст трудових правовідносин пропонується 

визначати як суб’єктивні права і юридичні обов’язки суб’єктів [155, с. 93]; 

конкретний обов’язок і відповідну йому правомочність (право) сторони 

трудового правовідношення [156, с.131]. Таким чином, всі правовідносини 

виникають між певними суб’єктами стосовно певних об’єктів та мають 

зміст, який виражається у сукупності прав та обов’язків, якими наділені 

суб’єкти. Тобто елементами змісту правовідносин з працевлаштування 

державних службовців є: 1) права сторін відносин працевлаштування 

державних службовців та 2) обов’язки сторін відносин працевлаштування 

державних службовців. 
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О.О. Красавчиков вважав, що у правовідношенні необхідно виділяти 

соціальний (суспільне відношення, юридичною формою якого є відповідний 

правовий зв’язок суб’єктів) та юридичний зміст (права й обов’язки, з яких 

складається даний правовий зв’язок) [157, c. 72-73]. А.М. Лушніков, М.В. 

Лушнікова зазначають, що змістом трудового правовідношення є трудові 

права й обов’язки суб’єктів, що передбачені трудовим законодавством, 

іншими нормативними правовими актами, які включають норми трудового 

права, колективним договором, домовленостями, локальними актами, 

трудовим договором [158, c. 708]. Разом з тим, зміст трудового 

правовідношення не слід розглядати як просту сукупність прав та обов’язків 

його сторін. Має йтися про сукупність елементарних правових зв’язків, які 

змінюються у часі на підставі юридичних фактів, де праву однієї сторони 

кореспондують обов’язки іншої в рамках єдиного триваючого трудового 

правовідношення [158, c. 710]. На думку В.Н. Толкунової, змістом трудового 

правовідношення є права й обов’язки його суб’єктів, що визначаються 

трудовим договором і трудовим законодавством [159, c. 197]. Поряд з цим, 

відносини, які виникають під час працевлаштування державних службовців, 

мають свою специфіку, яка виражається у їх  змісті, що викликано 

відсутністю безпосередньо трудових правовідносин між суб’єктами, а також 

їх комплексним регулюванням нормами різних галузей права. 

Аналіз чинного законодавства свідчить, що особа, яка бажає 

вступити на державну службу, має такі права: 1) право на працю, яку вона 

вільно обирає або на яку вільно погоджується; 2) на доступ до служби в 

органах державної влади України; 3) право на рівні можливості та рівне 

ставлення до неї при вирішенні питання щодо працевлаштування; 4) право на 

повагу до її гідності і честі, конфіденційність особистої інформації та їх 

захист; 5) на обґрунтовану відмову при працевлаштуванні на державну 

службу; 6) на відмову від проходження процедури працевлаштування на 

державну службу на будь-якій стадії; 7) бути поінформованим про наявність 

вакансій та умови працевлаштування. 
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Щодо обов’язків осіб, які бажають вступити на державну службу, то 

вивчення норм законодавства України свідчить, що вся сукупність 

правовідносин щодо працевлаштування, в тому числі й на вакантну посаду 

державної служби, характеризується вільним волевиявленням особи, тобто 

на будь-якому етапі фізична особа має право відмовитися від участі у 

процедурі працевлаштування, що не накладає на неї певних обов’язків або 

інших негативних наслідків. 

Оскільки участь у відносинах працевлаштування беруть суб’єкти, які 

належать до публічної сфери правового регулювання, то необхідно вести 

мову не про їх права й обов’язки, а про компетенцію у сфері 

працевлаштування державних службовців, зокрема повноваження. 

Так, ст. 13 Закону України «Про державну службу» передбачено, що 

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну політику у сфері державної служби, має такі повноваження: 1) 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної 

служби; 2) розробляє проекти нормативно-правових актів з питань державної 

служби; 3) видає у випадках, встановлених законом, нормативно-правові 

акти з питань державної служби, надає роз’яснення з питань застосування 

цього Закону та інших нормативно-правових актів у сфері державної служби; 

4) здійснює контроль за додержанням визначених Законом України «Про 

державну службу» умов реалізації громадянами права на державну службу; 

5)  вживає заходів щодо створення рівних умов для прийняття та просування 

по службі державних службовців категорій «Б» і «В»; 6) забезпечує ведення і 

оприлюднення єдиного переліку вакантних посад державної служби в 

державних органах та переможців конкурсів; 7) направляє державним 

органам та їх посадовим особам вимоги про скасування рішень таких органів 

з питань державної служби, які суперечать законодавству в частині реалізації 

громадянами права на державну службу; 8) проводить моніторинг вакантних 

посад державної служби категорії «А» та ініціює перед суб’єктом 

призначення проведення конкурсу на такі посади [81]. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19/print1475829515923727#n86
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19/print1475829515923727#n92
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19/print1475829515923727#n80


169 

Комісія з питань вищого корпусу державної служби для здійснення 

своїх повноважень має право: 1) одержувати безоплатно від державних 

органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 

організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб, а також від 

громадян та їх об’єднань інформацію, документи і матеріали; 2) залучати в 

установленому порядку для участі у вивченні окремих питань вчених, 

фахівців, експертів, зокрема міжнародних, а також працівників центральних і 

місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками); 3) 

користуватися в установленому порядку відповідними інформаційними 

базами даних державних органів та іншими технічними засобами; 4) 

здійснювати інші заходи для реалізації повноважень, визначених Законом 

України «Про державну службу» [150]. 

Статтею 17 Закону України «Про державну службу» передбачено, що 

керівник державної служби в державному органі: 1) організовує планування 

роботи з персоналом державного органу, в тому числі організовує 

проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної 

служби категорій «Б» і «В», забезпечує прозорість і об’єктивність таких 

конкурсів відповідно до вимог Закону України «Про державну службу»; 2) 

забезпечує своєчасне оприлюднення та передачу центральному органу 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику 

у сфері державної служби, інформації про вакантні посади державної служби 

з метою формування єдиного переліку вакантних посад державної служби, 

який оприлюднюється; 3) призначає громадян України, які пройшли 

конкурсний відбір, на вакантні посади державної служби категорій «Б» і «В», 

звільняє з таких посад відповідно до Закону України «Про державну службу» 

[81]. 

Аналізуючи наведені вище теоретичні положення та норми чинного 

законодавства, можна дійти висновку, що зміст правовідносин 

працевлаштування державних службовців становлять права й обов’язки, 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19/print1475829515923727#n86
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19/print1475829515923727#n92
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визначені Конституцією України, Законом України «Про державну службу» 

та іншими актами законодавства про державну службу, а також нормами 

трудового законодавства України, для громадян України щодо реалізації 

права на працю у сфері державного управління та повноваження суб’єктів 

публічного права, які беруть участь в організації та здійсненні процедури 

працевлаштування державних службовців на вакантні посади державної 

служби, згідно з положеннями чинного законодавства. Співвідношення 

змісту відносин працевлаштування та його елементів полягає у тому, що 

тільки у єдності прав та обов’язків учасників таких суспільних відносин 

дістає свого вираження зміст досліджуваного правового відношення.  

Правовідносини з працевлаштування державних службовців також 

характеризуються і специфічним об’єктом. У загальній теорії права 

виділяють наступні теорії об’єкта правовідносин: 1) моністична (автори якої 

відстоюють єдність об’єкта правовідносин) і 2) плюралістична (множинність 

об’єктів правовідносин) [160, с. 303]. Прихильники моністичної теорії 

визнавали об’єктом поведінку суб’єктів (тільки зобов’язаних або 

зобов’язаних і уповноважених у сукупності) або суспільні відносини в 

цілому, які включають до свого складу, в тому числі, й дії учасників. 

Прихильники цієї концепції, зокрема О.С. Іоффе, М.Д. Шаргородський, 

стверджували, що ані речі, ані будь-які інші явища об’єктивної дійсності не 

здатні реагувати на вплив з боку прав і обов’язків. Таку здатність має лише 

людська поведінка [161, с. 230]. Вони визнавали за потрібне визначити у 

правовідносинах місце предметів матеріального світу. Разом з тим, таке 

намагання призводило до виникнення «двоповерхових» теорій об’єкта, 

внаслідок чого ускладнювалось розуміння цієї категорії.  

Плюралістична теорія об’єкта правовідносин передбачає, що до об’єкта 

правовідносин належать матеріальні предмети (речі), гроші, особисті блага, 

послуги, результати творчої діяльності [162, с. 84]; власні сили суб’єкта, сили 

природи, сили інших людей, сили суспільства [163, с. 155]. Аналіз цієї 

концепції свідчить, що її автори об’єкт правовідносин розуміють як 
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множинність об’єктів, що більш вдало відображає різноманітність існуючих 

правовідносин, не зводячи їх до дій суб’єктів. 

Під об’єктами правовідносин у теорії держави та права зазвичай 

розуміють те, з приводу чого суб’єкти вступають у зв’язки з метою 

задоволення певних своїх інтересів і потреб [164, с. 193]. О.Ф Скакун вважає, 

що об’єкти правовідносин – це матеріальні й нематеріальні блага, з приводу 

яких суб’єкти вступають у правовідносини, здійснюють свої суб’єктивні 

юридичні права і суб’єктивні юридичні обов’язки [108, с. 396]. Об’єкт 

правовідносин – це предмет, на який спрямована діяльність суб’єктів 

правовідносин, здійснювана в процесі реалізації ними своїх юридичних прав 

та обов’язків [165, с. 68].  

З урахуванням наведеного, об’єктом правовідносин з 

працевлаштування державних службовців є поведінка фізичних осіб, які 

бажають взяти участь у зайнятті вакантних посад державної служби України, 

та компетентних суб’єктів публічного права, на які покладено функції 

організації й проведення конкурсу та призначення на посаду державної 

служби, які пов’язані з реалізацією особою свого конституційного права на 

працю та участь у державному управлінні.  

Вивчення змісту та інших елементів правовідносин працевлаштування 

державних службовців свідчить про їх складний характер, який 

зумовлюється правовою природою категорії «прийняття на роботу у сфері 

державної служби». Такі відносини є комплексними, оскільки у них беруть 

участь різноманітні суб’єкти, які виконують свої власні функції, мають права 

й обов’язки (повноваження), які реалізуються ними на конкретній стадії 

процесу працевлаштування особи на вакантну посаду державної служби. 
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2.4 Особливості працевлаштування деяких категорій  

державних службовців 

 

Державна служба в Україні є багатоманітною, що зумовлено як 

об’єктивними, так і суб’єктивними чинниками. Так, широка сфера діяльності 

держави зумовлює необхідність створення значної кількості органів 

державної влади, кожен з яких має свою сферу діяльності, повноваження 

тощо. Наведене обґрунтовує й специфічні вимоги до трудової діяльності 

відповідних категорій державних службовців, які  є відмінними від загальних 

положень про державну службу. Крім того, наявність вітчизняних традицій 

та звичаїв у законодавчій діяльності, функціонуванні системи певних органів 

державної влади тощо мають наслідком і вплив суб’єктивних чинників на 

регламентацію відносин у сфері державної служби, в тому числі й щодо 

працевлаштування державних службовців. 

На сьогодні в Україні відбувається реформа багатьох сфер суспільного 

життя, у тому числі і галузі державного управління. Так, протягом останніх 

кількох років істотно оновлено законодавство про судоустрій та судочинство, 

прокуратуру, поліцію тощо. За таких умов надзвичайний науковий та 

практичний інтерес викликають питання вивчення та аналізу відповідних 

оновлених процедур працевлаштування особливих категорій державних 

службовців в Україні, визначення їх особливостей, характерних ознак тощо. 

Досліджувана проблематика у тій або іншій мірі висвітлювалася у 

доктринальних працях таких вчених-правників як: В.Б. Авер’янов, 

В.В. Безусий, Ю.П. Битяк, Н.Б. Болотіна, В.В. Жернаков, М.І. Іншин, 

Р.А. Калюжний, С.В. Ківалов, А.В. Кірмач, Я.В. Конотопцева, Л.І. Лазор, 

В.Я. Малиновський, Н.Р. Нижник, О.В. Петришин, Л.В. Романюк, 

Н.М. Хуторян, В.В. Цвєтков, Г.І. Чанишева, О.М. Ярошенко та інші. Разом з 

тим, на сьогодні у науці відступні комплексні праці, де б розглядалися 

питання працевлаштування окремих категорій державних службовців. Як 

правило, більшість науковців або акцентують увагу на окремих практичних 
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проблемах працевлаштування таких суб’єктів, або ж зосереджують свою 

увагу на окремих з них. Наведене зумовлює доцільність доктринального 

вивчення специфіки нормативної регламентації тих видів державних 

службовців, які зазнали змін в останні роки. 

1. Особливості працевлаштування суддів.  

Відповідно до п. 12 ч. 3 ст. 3 Закону України «Про державну службу» 

дія цього Закону не поширюється на суддів [81]. Отже, і у питаннях 

працевлаштування суддів в Україні не може застосовуватися Закон України 

«Про державну службу». Закон України «Про судоустрій та статус суддів» 

визначає організацію судової влади та здійснення правосуддя в Україні, що 

функціонує на засадах верховенства права відповідно до європейських 

стандартів і забезпечує право кожного на справедливий суд [167]. З 

наведеного положення вбачається, що саме даним законодавчим актом 

регламентується, серед іншого, процедура працевлаштування суддів в 

Україні. 

Згідно з ч. 3 ст. 127 Конституції України на посаду судді може бути 

призначений громадянин України, не молодший тридцяти та не старший 

шістдесяти п’яти років, який має вищу юридичну освіту і стаж професійної 

діяльності у сфері права щонайменше п’ять років, є компетентним, 

доброчесним та володіє державною мовою. Законом можуть бути 

передбачені додаткові вимоги для призначення на посаду судді [125]. Аналіз 

наведених положень Конституції України свідчить, що до суддів встановлені 

підвищені вимоги, порівняно з загальними вимогами до державних 

службовців. Їх можна класифікувати за характером на: 1) вікові (30-65 років); 

2) освітні (вища юридична освіта); 3) досвіду роботи (не менше 5 років); 4) 

мовні (вільне володіння державною мовою) та 5) особистісні (компетентність  

та доброчесність). 

Частиною 1 ст. 28 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» 

передбачено, що суддею апеляційного суду може бути особа, яка відповідає 

вимогам до кандидатів на посаду судді, за результатами кваліфікаційного 
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оцінювання підтвердила здатність здійснювати правосуддя в апеляційному 

суді, а також відповідає одній із таких вимог: 1) має стаж роботи на посаді 

судді не менше п’яти років; 2) має науковий ступінь у сфері права та стаж 

наукової роботи у сфері права щонайменше сім років; 3) має досвід 

професійної діяльності адвоката, в тому числі щодо здійснення 

представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення 

щонайменше сім років; 4) має сукупний стаж (досвід) роботи (професійної 

діяльності) відповідно до вимог, визначених пунктами 1-3, щонайменше сім 

років [167]. Отже, для суддів вищих судових інстанцій, зокрема апеляційної, 

висуваються підвищені вимоги, що зумовлено необхідністю наявності більш 

значного досвіду професійної діяльності, оскільки такі державні службовці 

повинні здійснювати перегляд уже прийнятих судових рішень, що свідчить 

про вищий ступінь відповідальності під час виконання професійних 

обов’язків. 

Для суддів спеціалізованих судів відповідно до Закону можуть бути 

встановлені інші вимоги щодо освіти та стажу професійної діяльності [125]. 

Наприклад, згідно із ч. 1 ст. 33 Закону України «Про судоустрій та статус 

суддів» суддею Вищого суду з питань інтелектуальної власності може бути 

особа, яка відповідає вимогам до кандидатів на посаду судді, за результатами 

кваліфікаційного оцінювання підтвердила здатність здійснювати правосуддя 

у Вищому суді з питань інтелектуальної власності, а також відповідає таким 

вимогам: 1) має стаж роботи на посаді судді не менше трьох років; 2) має 

досвід професійної діяльності представника у справах інтелектуальної 

власності (патентного повіреного) щонайменше п’ять років; 3) має досвід 

професійної діяльності адвоката щодо здійснення представництва в суді у 

справах щодо захисту прав інтелектуальної власності щонайменше п’ять 

років; 4) має сукупний стаж (досвід) роботи (професійної діяльності) 

відповідно до вимог, визначених пунктами 1-3, щонайменше п’ять років 

[167]. Наведена норма законодавства свідчить про те, що до претендентів на 

зайняття посади  судді Вищого суду з питань інтелектуальної власності 
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висуваються особливі вимоги щодо наявності досвіду роботи у професійній 

сфері, а саме: у справах інтелектуальної власності, що зумовлено 

необхідністю наявності спеціальних знань, оскільки виключно знань 

законодавства, судової практики тощо недостатньо для кваліфікованого 

вирішення даної категорії судових спорів. 

Статтею 70 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» 

закріплено порядок добору та призначення на посаду судді, який включає 

відповідні стадії, які умовно можна поділити на 2 значних етапи: 1) 

зарахування до резерву та 2) призначення на посаду судді. 

1) зарахування до резерву. 

До нього необхідно віднести такі стадії як: а) рішення Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України про оголошення добору кандидатів на 

посаду судді з урахуванням прогнозованої кількості вакантних посад суддів; 

б) розміщення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України на своєму 

офіційному веб-сайті оголошення про проведення добору кандидатів на 

посаду судді; в) подання особами, які виявили намір стати суддею, до Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України відповідної заяви та документів; г) 

здійснення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України перевірки 

відповідності осіб, які звернулися із заявою для участі в доборі, 

установленим вимогам до кандидата на посаду судді на основі поданих 

документів; ) допуск Вищою кваліфікаційною комісією суддів України осіб, 

які за результатами перевірки на час звернення відповідають установленим 

цим Законом вимогам до кандидата на посаду судді, до участі у доборі та 

складенні відбіркового іспиту; д) складення особою, допущеною до участі у 

доборі, відбіркового іспиту; е) встановлення Вищою кваліфікаційною 

комісією суддів України результатів відбіркового іспиту та їх оприлюднення 

на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України; є) 

проведення стосовно осіб, які успішно склали відбірковий іспит, спеціальної 

перевірки в порядку, визначеному законодавством про запобігання корупції; 

ж) проходження кандидатами, які успішно склали відбірковий іспит та 
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пройшли спеціальну перевірку, спеціальної підготовки; отримання свідоцтва 

про проходження спеціальної підготовки; з) складення кандидатами, які 

пройшли спеціальну підготовку, кваліфікаційного іспиту та встановлення 

його результатів; и) зарахування Вищою кваліфікаційною комісією суддів 

України кандидатів на посаду судді за результатами кваліфікаційного іспиту 

до резерву на заміщення вакантних посад судді, визначення їх рейтингу, 

оприлюднення списку кандидатів на посаду судді, включених до резерву та 

рейтингового списку, на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії 

суддів України [167]. Перший значний етап у процедурі призначення на 

посаду судді пов’язаний власне з організацією, проведенням та формуванням 

рейтингу осіб, які успішно пройшли добір та можуть призначені на посаду у 

тому або іншому суді.  

2) призначення на посаду судді. 

До нього необхідно віднести такі стадії як: а) оголошення Вищою 

кваліфікаційною комісією суддів України відповідно до кількості вакантних 

посад судді у місцевих судах конкурсу на заміщення таких посад; б) 

проведення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України конкурсу на 

заміщення вакантної посади судді на основі рейтингу кандидатів, які взяли 

участь у такому конкурсі, та внесення рекомендації Вищій раді правосуддя 

щодо призначення кандидата на посаду судді; в) розгляд Вищою радою 

правосуддя рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та 

ухвалення рішення щодо кандидата на посаду судді; г) видання Указу 

Президента України про призначення на посаду судді – у разі внесення 

Вищою радою правосуддя подання про призначення судді на посаду [167]. 

Сутність даного етапу полягає у тому, що особи, які зараховані до резерву на 

заміщення вакантних посад судді, можуть брати участь у конкурсі на 

зайняття вакантної посади судді у конкретній судовій установі. Вони уже 

змагаються з іншими кандидатами за право бути призначеними суддею, а не 

можливість потенційно виконувати повноваження судді. 
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Відповідно до ст. 52 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» 

суддею є громадянин України, який відповідно до Конституції України та 

цього Закону призначений суддею, займає штатну суддівську посаду в 

одному з судів України і здійснює правосуддя на професійній основі. Судді в 

Україні мають єдиний статус незалежно від місця суду в системі судоустрою 

чи адміністративної посади, яку суддя обіймає в суді [167]. Частиною 2 ст. 1 

Закону України «Про державну службу» передбачено, що державний 

службовець − це громадянин України, який займає посаду державної служби 

в органі державної влади, іншому державному органі, його апараті 

(секретаріаті), одержує заробітну плату за рахунок коштів Державного 

бюджету та здійснює встановлені для цієї посади повноваження, 

безпосередньо пов’язані з виконанням завдань і функцій такого державного 

органу, а також дотримується принципів державної служби, передбачених 

Законом України «Про державну службу» [81]. У рішенні Верховного суду 

України від 2 липня 2013 року в адміністративній справі №21-186а13 

вказано, що суддя є державною службовою особою, яка здійснює функції 

представника державної судової влади на постійній основі, наділена 

повноваженнями здійснювати правосуддя та одержує суддівську винагороду 

за рахунок державних коштів [168]. З наведених положень вбачається, що 

суддя належить до особливої категорії державних службовців. 

Особливостями працевлаштування суддів як державних службовців є: 

1) підвищені вимоги до кандидатів на зайняття посади судді; 2) 

диференціація вимог до претендентів залежно від спеціалізації суду та 

інстанції; 3) складна та тривала процедура добору суддів, яку умовно можна 

поділити на два значних етапи: а) зарахування до резерву; б) призначення на 

посаду судді. 

2. Працевлаштування в системі правосуддя. 

Відповідно до ч. 4 ст. 5 Закону України «Про державну службу» 

особливості правового регулювання державної служби в системі правосуддя 

визначаються законодавством про судоустрій і статус суддів [81]. З аналізу 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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наведених положень стає зрозумілим, що на сьогодні питання прийняття на 

роботу працівників системи правосуддя регулюються нормами Закону 

України «Про судоустрій та статус суддів». 

Відповідно до ст. 155 Закону України «Про судоустрій та статус 

суддів» керівник апарату суду несе персональну відповідальність за належне 

організаційне забезпечення суду, суддів та судового процесу, 

функціонування Єдиної судової інформаційної (автоматизованої) системи, 

інформує збори суддів про свою діяльність. Керівника апарату місцевого 

суду, його заступника призначає за погодженням голови відповідного суду на 

посаду та звільняє з посади начальник відповідного територіального 

управління Державної судової адміністрації України, а керівників апаратів 

апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду, Верховного Суду, їх 

заступників призначає за погодженням голови відповідного суду на посаду та 

звільняє з посади Голова Державної судової адміністрації України. Керівник 

апарату суду призначає на посаду працівників апарату суду. Добір 

працівників апарату суду здійснюється на конкурсній основі. Правовий 

статус працівників апарату суду визначається Законом України «Про 

державну службу» з урахуванням особливостей, визначених Законом 

України «Про судоустрій та статус суддів» [167]. З наведеної норми 

вбачається, що працевлаштування державних службовців, які працюють у 

сфері судочинства України має такі особливості: 1) регулюється як Законом 

України  «Про державну службу», так і Законом України  «Про судоустрій та 

статус суддів»; 2) пріоритет при застосуванні норм чинного законодавства до 

відносин працевлаштування належить Закону України  «Про судоустрій та 

статус суддів»; 3) конкурсна процедура відбору кандидатів на зайняття посад 

у сфері державної служби; 4) диференціація суб’єктів призначення на посаду 

керівників апаратів судів залежно від інстанційності суду.  

3. Працевлаштування прокурорів. 

Закон України «Про прокуратуру» визначає правові засади організації і 

діяльності прокуратури України, статус прокурорів, порядок здійснення 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19
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прокурорського самоврядування, а також систему прокуратури України 

[169]. Даний законодавчий акт регулює, серед іншого, і питання 

працевлаштування прокурорів в органи прокуратури України.  

Статтею 27 Закону України «Про прокуратуру» передбачено, що 

прокурором місцевої прокуратури може бути призначений громадянин 

України, який має вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не 

менше двох років та володіє державною мовою. Прокурором регіональної 

прокуратури може бути призначений громадянин України, який має стаж 

роботи в галузі права не менше трьох років. Прокурором Генеральної 

прокуратури України може бути призначений громадянин України, який має 

стаж роботи в галузі права не менше п’яти років. Ці вимоги не поширюються 

на прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Військовими 

прокурорами призначаються громадяни з числа офіцерів, які проходять 

військову службу або перебувають у запасі і мають вищу юридичну освіту, за 

умови укладення з ними контракту про проходження служби осіб 

офіцерського складу у військовій прокуратурі. Прокурором Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури може бути призначена особа, яка має вищу 

юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менше п’яти років та володіє 

державною мовою [169]. Аналіз даної норми законодавчого акта дає підстави 

стверджувати, що вимоги до претендентів на зайняття посад прокурорів 

диференційовані залежно від рівня прокуратури та її спеціалізації. 

Особливістю, яка дозволяє розмежувати вимоги до претендентів на посади 

прокурорів органів прокуратури України є: 1) вимога до освіти;  2) вимога до 

досвіду роботи.  

У Законі України «Про прокуратуру» щодо освіти та досвіду роботи 

закріплено наступне: 1) вищою юридичною освітою є освіта, здобута в 

Україні (або на території колишнього СРСР до 1 грудня 1991 року) за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, а також вища 

юридична освіта за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем, здобута в 

іноземних державах та визнана в Україні в установленому законом порядку; 
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2) стажем роботи в галузі права є стаж роботи особи за спеціальністю після 

здобуття нею вищої юридичної освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

спеціаліста або магістра [169]. Згідно із ст. 29 Закону України «Про 

прокуратуру» добір кандидатів та їх призначення на посаду прокурора 

здійснюється в порядку, визначеному Законом України «Про прокуратуру» 

[169], та включає значну кількість етапів, які умовно можна поділити на 

наступні три рівні:  

1) процес добору кадрів для зарахування їх до резерву на заміщення 

вакантних посад прокурорів. 

Даний етап включає такі стадії працевлаштування прокурора: а) 

прийняття Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів рішення про 

проведення добору кандидатів на посаду прокурора, що розміщується на 

офіційному веб-сайті Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів та 

повинно містити виклад передбачених Законом України «Про прокуратуру» 

вимог, яким має відповідати кандидат на посаду прокурора, а також перелік 

документів, що подаються до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

прокурорів, і кінцевий термін їх подання; б) подання особами, які виявили 

бажання стати прокурором, до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

прокурорів відповідної заяви та документів, визначених Законом України 

«Про прокуратуру»; в) здійснення Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією 

прокурорів на основі поданих кандидатами на посаду прокурора документів 

перевірки відповідності осіб вимогам, установленим до кандидата на посаду 

прокурора; г) складання особами, які відповідають установленим вимогам до 

кандидата на посаду прокурора, кваліфікаційного іспиту; ґ) оприлюднення 

Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів на офіційному веб-

сайті списку кандидатів, які успішно склали кваліфікаційний іспит; д) 

організація Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів спеціальної 

перевірки кандидатів, які успішно склали кваліфікаційний іспит; е) 

визначення Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів рейтингу 

кандидатів на посаду прокурора серед осіб, які успішно склали 
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кваліфікаційний іспит та щодо яких проведено спеціальну перевірку, а також 

зарахування їх до резерву на заміщення вакантних посад прокурорів [169]. 

Добір персоналу для навчання та подальшого проходження служби в органах 

прокуратури є невід’ємною складовою та найвідповідальнішим етапом 

кадрової політики системи прокуратури. Особливо жорсткі вимоги до 

кандидатів зумовлені високим рівнем відповідальності, соціальної 

значущості та кредиту довіри громадян до органів прокуратури, 

необхідністю забезпечувати реалізацію законодавчо закріплених функцій 

прокуратури якісно, своєчасно і ефективно [170, с. 70]. На даному етапі 

відбувається «відсіювання» тих кандидатів, які за певними критеріями не 

придатні до служби в органах прокуратури України, а також оцінювання 

рівня знань та особистих навичок кандидатів, які здатні працювати в органах 

прокуратури України;  

2) проходження кандидатом на посаду прокурора спеціальної 

підготовки в Національній академії прокуратури України. 

Статтею 33 Закону України «Про прокуратуру» визначено, що 

кандидат на посаду прокурора проходить протягом одного року спеціальну 

підготовку у Національній академії прокуратури України з метою отримання 

знань та навичок практичної діяльності на посаді прокурора, складання 

процесуальних документів, вивчення правил прокурорської етики. 

Спеціальна підготовка завершується складанням кандидатом на посаду 

прокурора іспиту у вигляді анонімного тестування та практичного завдання. 

За результатами проходження кандидатом на посаду прокурора спеціальної 

підготовки Національна академія прокуратури України приймає вмотивоване 

рішення про успішне чи неуспішне її проходження, копія якого вручається 

кандидату на посаду прокурора. Кандидат на посаду прокурора вважається 

таким, що успішно пройшов спеціальну підготовку, якщо за результатом 

іспиту отримав більше 50 відсотків максимально можливого бала. Про 

результати проходження кандидатами на посаду прокурора спеціальної 

підготовки Національна академія прокуратури України повідомляє 
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Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів [169]. Необхідність 

існування даної стадії працевлаштування прокурорів зумовлена тим, що 

діяльність органів прокуратури України є специфічною та потребує окремої 

підготовки у сферах її діяльності, знання профільного законодавства та 

внутрішньовідомчих нормативних актів, правил взаємодії зі структурними 

підрозділами тощо. Таким чином, наявність даного етапу є важливою для 

становлення й розвитку майбутнього прокурора; 

3) призначення на посаду прокурора.   

Даний етап передбачає проходження таких стадій: а) оголошення 

Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів у разі відкриття 

вакантних посад прокурорів конкурсу на зайняття таких посад серед 

кандидатів, які перебувають у резерві та пройшли спеціальну підготовку; б) 

проведення Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів конкурсу 

на зайняття вакантних посад прокурорів на основі рейтингу кандидатів; в) 

направлення Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів подання 

керівнику місцевої прокуратури щодо призначення кандидата на посаду 

прокурора; г) призначення особи на посаду прокурора; ) складення особою 

присяги прокурора [169]. Сутність цього етапу полягає у тому, що особи, які 

вже пройшли добір на посаду прокурора, а також спеціальну підготовку, 

мають право за конкурсом бути призначеними на посаду прокурора 

конкретної місцевої прокуратури. Завершальною стадією працевлаштування 

прокурора є складення присяги прокурора. 

Процес працевлаштування державних службовців з числа прокурорів 

має такі особливості: 1) регулюється як Законом України  «Про державну 

службу», так і Законом України  «Про прокуратуру»; 2) пріоритет при 

застосуванні норм чинного законодавства до відносин працевлаштування 

належить Закону України  «Про прокуратуру»; 3) конкурсна процедура 

відбору кандидатів на зайняття посад прокурорів; 4) триланкова система 

добору й призначення прокурорів. 
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Функціонування прокуратури є надзвичайно важливим для Української 

держави, про що свідчить закріплення її функцій на конституційному рівні 

правового регулювання, тому до добору відповідних кадрів вісуваються 

підвищені вимоги, які враховують як необхідні професійні навички, так і 

особисті якості відповідних суб’єктів. 

Багатоманітність існування органів державної влади України зумовлює 

й особливості проходження державної служби, у тому числі й у частині 

працевлаштування в окремих з них. Специфіка регулювання відповідних 

відносин полягає у застосуванні норм спеціального законодавства, 

підвищених вимогах до кандидатів на зайняття відповідних посад, 

спеціальній процедурі добору та оцінювання кадрів, проходження ними 

навчання тощо. Такі ускладнення при працевлаштуванні відповідних 

категорій державних службовців зумовлені особливою значущістю та 

важливістю виконуваних ними державних повноважень, що вимагає значно 

суворішого підходу до відбору майбутніх державних службовців, які 

прагнуть зайняти такі посади у сфері державної служби.  

 

 

Висновки до Розділу 2 

 

1. Визначено такі стадії працевлаштування державних службовців в 

Україні: 

1) оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади 

державної служби, яка характеризується такими особливостями: а) 

ініціювання проведення конкурсу належить суб’єкту призначення або 

керівнику державної служби в органі державної влади; б) перевірка умов 

проведення конкурсу здійснюється незалежним, від суб’єкта призначення 

або керівника державної служби в органі державної влади, органом 

(центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері державної служби); в) поєднання 
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обов’язкового публічного інформування у мережі Інтернет про оголошення 

конкурсу (державному органі, в якому проводиться конкурс та  

центральному органі виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері державної служби) з факультативним (у 

засобах масової інформації та на інших сайтах); 

2) створення конкурсної комісії на зайняття вакантної посади 

державної служби, що характеризується таким:  а) формування спеціальних 

суб’єктів – колегіальних органів (комісій) для проведення конкурсного 

відбору серед кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби; б) 

забезпечення незалежності відповідних конкурсних комісій від суб’єктів, які 

вирішують питання про призначення на вакантну посаду державного 

службовця категорії «А»; в) участь у формуванні персонального складу 

конкурсних комісій, які вирішують питання про призначення на вакантну 

посаду державного службовця категорії «А», різних суб’єктів, у тому числі 

недержаних; г) забезпечення можливості входження до складу конкурсних 

комісій представників громадянського суспільства; 

3) проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної 

служби, яка характеризується такими ознаками: а) є вирішальною для усього 

процесу працевлаштування під час якої перевіряється рівень знань, 

здібностей, навичок та особистих якостей кандидатів; б) складається з таких 

видів оцінювання як: тестування; вирішення ситуативних завдань та 

співбесіди; в) організовується та проводиться виключно конкурсною 

комісією, що забезпечує відсутність втручання у процедуру оцінювання 

сторонніх суб’єктів; г) наявне поєднання об’єктивізму та суб’єктивізму, що 

одночасно є і перевагою, і вагомим недоліком; д) можливість залучення 

фахівців для оцінки знань кандидатів, які не входять до складу конкурсних 

комісій;  

4) призначення на посаду державної служби, зо характеризується 

таким: а) проведення компетентними органами перевірки кандидата, який є 

переможцем конкурсу, його відповідності вимогам люстаційного та 
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антикорупційного законодавства; б) видання акту про призначення на посаду 

державного службовця, який опосередковує виникнення відносин між 

державним кандидатом на зайняття вакантної посади державної служби та 

відповідним органом державної влади; в) проведення випробування в 

обов’язковому порядку при прийнятті на державну службу вперше та за 

рішення суб’єкта, який уповноважений призначати на роботу, у подальшому; 

5) прийняття Присяги державного службовця, що має такі особливості: 

а) є завершальною у процедурі працевлаштування державного службовця; б) 

застосовується лише один раз – при першому працевлаштуванні державного 

службовця на посаду державної служби; в) відмова від складення Присяги 

означає припинення правовідносин із працевлаштування державного 

службовця; г) наявність прогалин у нормативній регламентації (щодо строку 

складення, наслідків у разі неможливості складання через не організацію 

відповідного процесу працівниками відповідного органу державної влади 

тощо). 

2. Сторонами правовідносин працевлаштування державних службовців 

є:  

1) фізичні особи, які бажають зайняти вакантні посади державної 

служби як сторона відносин працевлаштування державних службовців, 

специфікою, що характеризує їх є: а) можуть бути лише фізичні особи, які 

відповідають вимогам, визначеним законодавством про державну службу; б) 

закріплення на нормативному рівні загальних вимог (для усіх державних 

службовців) та спеціальних вимог (які зумовлені специфікою конкретної 

посади); в) диференціація обсягу та рівня вимог залежно від категорії посади 

державного службовця; г) недосконалість законодавства щодо регулювання 

питання володіння іноземними мовами державними службовцями; 

2) суб’єкти владних повноважень, які беруть участь у 

працевлаштуванні державних службовців України:  

2.1) особи, яка уповноважені оголошувати конкурс та призначати на 

посаду. Особливостями даних суб’єктів як сторони відносин 



186 

працевлаштування державних службовців є: а) ними можуть бути тільки 

суб’єкти призначення та керівники державної служби в органі державної 

влади; б) беруть учать у процесі працевлаштування державних службовців у 

обмеженому обсязі – на стадії оголошення про проведення конкурсу та 

призначення на посаду; в) обмежені у можливості призначити на посаду 

державного службовця – тільки переможця конкурсу; г) їх участь у процесі 

професійного добору кандидатів на вакантні посади державної служби має 

формальний характер. 

2.2) особи, які уповноважені проводити організовувати та проводити 

конкурс, що мають такі особливості: а) вичерпний перелік суб’єктів, які 

мають право організовувати і проводити конкурс; б) обмежений характер 

участі у процесі працевлаштування державних службовців – лише стадія 

проведення конкурсу; в) залучення представників громадянського 

суспільства до участі у діяльності відповідних суб’єктів на стадії проведення 

конкурсу.  

3. Сформульовано доктринальне визначення категорії відносини з 

працевлаштування державних службовців – це коло комплексних за змістом 

суспільних відносин, які регулюються, у першу чергу, спеціальним 

законодавством про державну службу, а також субсидіарно законодавством 

про працю, які виникають між особою, яка бажає реалізувати своє право на 

працю шляхом вступу на вакантну посаду державної служби, та органами 

(посадовими особами), які уповноважені приймати рішення про призначення 

на посаду й суб’єктами, що беруть участь в організації й проведенні конкурсу 

на зайняття посад держаної служби, щодо усіх питань, що пов’язані з 

добором та прийняттям на роботу державних службовців. 

4. Запропоновано авторське розуміння поняття зміст правовідносин 

працевлаштування державних службовців становлять права й обов’язки – це  

визначені Конституцією України, Законом України «Про державну службу» 

та іншими актами законодавства про державну службу, а також нормами 

трудового законодавства України, для громадян України щодо реалізації 
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права на працю у сфері державного управління та повноваження суб’єктів 

публічного права, які беруть участь в організації та здійсненні процедури 

працевлаштування державних службовців на вакантні посади державної 

служби, згідно з положеннями чинного законодавства. 

5. Наведено власне визначення категорії об’єкт правовідносин з 

працевлаштування державних службовців – це поведінка фізичних осіб, які 

бажають взяти участь у зайнятті вакантних посад державної служби України 

та компетентних суб’єктів публічного права, на які покладено функції 

організації та проведення конкурсу та призначення на посаду державної 

служби, які пов’язані з реалізацією особою свого конституційного права на 

працю та участь у державному управлінні.  

6. На основі аналізу законодавства України запропоновано 

працевлаштування на посаду судді поділяти умовно на два етапи:  1) 

зарахування до резерву, пов’язаний власне з організацією, проведенням та 

формуванням рейтингу осіб, які успішно пройшли добір та можуть 

призначені на посаду у тому або іншому суді; 2) призначення на посаду 

судді, особи, які зараховані до резерву на заміщення вакантних посад судді, 

можуть брати участь у конкурсі на зайняття вакантної посади судді у 

конкретній судовій установі. Вони уже змагаються з іншими кандидатами за 

право бути призначеними суддею, а не можливість потенційно виконувати 

повноваження судді. 

7. Обгрунтовано, що працевлаштування суддів регламентується 

спеціальним нормативно-правовим актом: Законом України «Про судоустрій 

та статус суддів», та характеризується значними особливостями, зокрема: 

1) підвищені вимоги до кандидатів на зайняття посади судді; 2) 

диференціацією вимог до претендентів залежно від спеціалізації суду та 

інстанції; 3) складна та тривала процедура добору суддів, яку умовно можна 

поділити на два значних етапи (зарахування до резерву та власне 

призначення на посаду судді). 
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8. Визначено, що особливостями працевлаштування державних 

службовців, які працюють у сфері судочинства України, є: 1) регулюється як 

Законом України  «Про державну службу», так і Законом України  «Про 

судоустрій та статус суддів»; 2) пріоритет при застосуванні норм чинного 

законодавства до відносин працевлаштування належить Закону України  

«Про судоустрій та статус суддів»; 3) конкурсна процедура відбору 

кандидатів на зайняття посад у сфері державної служби; 4) диференціація 

суб’єктів призначення на посаду керівників апаратів судів залежно від 

інстанційності суду. 

9. На основі аналізу законодавства України запропоновано 

працевлаштування на посаду прокурора поділяти умовно на три етапи:  1) 

процес добору кадрів  для зарахування їх до резерву на заміщення вакантних 

посад прокурорів; 2) проходження кандидатом на посаду прокурора 

спеціальної підготовки в Національній академії прокуратури України; 3) 

призначення на посаду прокурора.  

10. Процес працевлаштування державних службовців з числа 

прокурорів має такі особливості: 1) регулюється як Законом України  «Про 

державну службу», так і Законом України  «Про прокуратуру»; 2) пріоритет 

при застосуванні норм чинного законодавства до відносин працевлаштування 

належить Закону України  «Про прокуратуру»; 3) конкурсна процедура 

відбору кандидатів на зайняття посад прокурорів; 4) триланкова система 

добору й призначення прокурорів. 
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РОЗДІЛ 3 

ПРАВОВОВІДНОСИНИ У СФЕРІ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ 

ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ 

 

 

3.1 Структура правовідносин у сфері професійного розвитку державних 

службовців 

 

Нормативно-правове регулювання правовідносин у сфері професійного 

розвитку державних службовців в Україні на сьогодні відіграє надзвичайно 

важливе значення з огляду на реформування державної служби, необхідність 

перебудови наявного порядку підготовки майбутніх державних службовців, 

створення умов для їх подальшого професійного навчання й розвитку, 

розроблення постійно діючої системи підвищення кваліфікації, оновлення 

механізму мотивації державних службовців до здійснення професійного 

саморозвитку, залучення представників громадянського суспільства до 

процесу удосконалення якості державних службовців тощо.  

Зміна профільного законодавства і, як наслідок, форм, методів, 

принципів діяльності у галузі професійного розвитку державних службовців, 

привертає до досліджуваної проблематики увагу численних вчених-

правників. Наведене обумовлено необхідністю перегляду численних 

теоретичних категорій та здійснення правового аналізу наявних правових 

норм, які регламентують відповідну сферу суспільних відносин. 

Актуальність порушених питань полягає у тому, що професійний розвиток 

державних службовців у першу чергу впливає на якісні показники 

функціонування як державного апарату в цілому, так і на життєдіяльність 

багатьох інших суб’єктів у різних галузях суспільного життя (бізнесу, науки, 

медицини, промисловості тощо), які взаємодіють з органами державної влади 

через державних службовців.  
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Вивчення проблем поняття, сутності та структури правових відносин у 

сфері професійного розвитку державних службовців є надзвичайно цікавим з 

огляду на складність та дискусійність категорії «правовідносини» як у 

юридичній науці загалом, так і в галузі трудового права зокрема. Тому 

дослідження відповідних питань сприяє поглибленню теоретичних знань про 

правовий інститут професійного розвитку державних службовців, 

визначенню його стану, характерних особливостей, а також з’ясуванню 

наявної невирішеної проблематики, розробці пропозицій щодо 

удосконалення чинних правових приписів тощо.  

У юридичній літературі питання сутності та структури правовідносин у 

сфері професійного розвитку державних службовців у тій або іншій мірі 

вивчалися такими вченими-правниками як: Н.Б. Болотіна, Є.І. Бородін, 

Т.В. Іванова, М.І. Іншин, Т.Є. Кагановська, С.В. Ківалов, Н.А. Липовська, 

О.Л. Леонов, І.Л. Олійник, В.М. Олуйко, О.Я. Окіс, А.П. Рачинський, 

С.М. Серьогін, П.Д. Пилипенко, С.М. Прилипко, В.І. Прокопенко, 

Г.І. Чанишева, Н.М. Хуторян, О.М. Ярошенко та багатьма іншими.  

Разом з тим, у вітчизняній правовій науці відсутні комплексні та 

ґрунтовні теоретичні праці з досліджуваної проблематики, що й обумовлює 

доктринальний інтерес до вказаних питань. Крім того, реформування 

профільного законодавства, впровадження досвіду зарубіжних держав, 

гармонізація вітчизняної нормативно-правової бази з правовими нормами 

Європейського Союзу тощо зумовлюють і практичну необхідність вивчення 

різноманітних аспектів сутності та структури правовідносин професійного 

розвитку державних службовців в Україні.  

Категорія «правовідносини» є однією з найбільш дискусійних в 

сучасній доктрині права. Так, на сьогодні у науковій юридичній літературі 

наведені та обґрунтовані найрізноманітніші теоретичні концепції щодо 

правової природи та сутності вказаного правового явища, кожна з яких має 

свої як «слабкі», так і «сильні» сторони. У загальному вигляді відповідне 

правове поняття пропонується визначати як суспільні відносини, які 
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регулюються правом [171, c. 44]; суспільні відносини, врегульовані нормами 

права [172, c. 262]; соціальні відносини, врегульовані правом [173, c. 353] 

тощо. Таким чином, у загальному вигляді це будь-яке коло відносин, які 

виникають у суспільстві та регулюються правовими приписами, тобто 

забезпечуються державно-владним впливом.  

На переконання О.І. Лятіної, правовідносини – це врегульовані 

нормами права суспільні відносини, учасники яких виступають як носії 

взаємних суб’єктивних прав та юридичних обов’язків, що забезпечуються 

державою [174, с. 406]. Наведена дефініція є класичною у вітчизняній 

науковій правовій думці та наводиться у численних підручниках, посібниках 

та енциклопедіях з правознавства. Її аналіз свідчить, що досліджувана 

категорія характеризується такими ключовими рисами: 1) врегульованістю 

нормативними приписами; 2) забезпеченням державним легальним 

примусом; 3) наділенням суб’єктів таких відносин взаємними правами та 

обов’язками. Названа концепція базується на позитивістському 

(нормативістському) підході до праворозуміння, а тому й наділена всіма 

тими недоліками, які притаманні для позначеного ним вчення про право, а 

отже, й про правовідносини, які ним (адже право виражається через норми, 

які закріплені в нормативно-правових актах) врегульовані. 

На думку правника-теоретика С.С. Алексєєва, правовідносини – це 

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 [175, 

с. 81]. Отже, науковець також поділяє нормативістський підхід до розуміння 

правової природи правовідносин, однак наголошує на тому, що це, у першу 

чергу, індивідуалізований суспільних зв’язок між суб’єктами, тобто 

досліджувана категорія має чітко визначених осіб (фізичних, юридичних, 

державу), які взаємодіють між собою на основі правових приписів, тим 

самим зумовлюючи реалізацію суб’єктивних прав або виконання юридичних 

обов’язків, що забезпечується легальним державним примусом. На наше 
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переконання, акцентування уваги на індивідуалізованому зв’язку є 

недоречним, оскільки учасниками правовідносин – це суб’єкти, які є чітко 

визначеними особами, що власне й обумовлює персоніфікацію будь-якої 

взаємодії у межах суспільних відносин, які врегульовані нормативними 

приписами. 

В.В. Копєйчиков наголошував на тому, що правові відносини – це 

специфічні вольові суспільні відносини, які виникають на основі відповідних 

норм права і учасники яких взаємопов’язані суб’єктивними правами та 

юридичними обов’язками [176, с. 190-191]. У наведеній позиції науковець 

вказує, що суспільні відносини повинні мати вольовий характер, тобто 

залежати від волевиявлення учасників відповідного правовідношення. В 

цілому ж даний підхід повністю опосередкований нормативізмом, а отже, й  

має притаманні останньому характерні недоліки та переваги.  

А.А. Черняков вважає, що правові відносини – це ситуація 

єдинороздільних протилежностей, буття режиму адекватного здійснення 

норм суб’єктами, що взаємодіють, з їх правами, взаємними обов’язками, 

відповідальністю з приводу правових інтересів, виражених у його об’єкті 

[177]. У наведеній дефініції наголошується на тому, що правовідносини 

виражаються у дотриманні правових норм під час здійснення суб’єктивних 

прав та виконання юридичних обов’язків щодо інтересів, які 

опосередковуються об’єктами відповідних правовідносин. Ретельний аналіз 

позиції вченого свідчить, що й він дотримується нормативістського підходу 

до розуміння правової природи досліджуваної юридичної категорії. 

Разом з тим, у доктрині права висловлюються й альтернативні 

(відмінні) розуміння поняття «правовідносини». Наприклад, А.В. Поляков 

запропонував таке визначення відповідної категорії: «Це такі комунікативні 

соціальні відносини, суб’єкти яких співвідносять свою поведінку з 

належними їм загальнозначущими (загальновизнаними) корелятивними 

(взаємозумовленими) правами й обов’язками» [178, с. 757-759]. Позитивним 

аспектом наведеної дефініції є те, що у ній акцентується увага на 
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соціальному характері правовідносин, адже вони можуть виникати тільки у 

суспільстві, тобто в умовах соціальної взаємодії суб’єктів. Однак зазначені 

авторські міркування містять і суттєві недоліки, оскільки визначення такої 

категорії як «співвіднесення поведінки із загальновизнаними правами й 

обов’язками» є надто загальним і не має конкретного змісту. Тобто йдеться 

про те, що правовідносини повинні регламентуватися у суворій відповідності 

до правових норм, які мають бути чіткими, зрозумілими й відомими всім 

учасникам суспільного життя, а не залежати від суб’єктивного розуміння 

конкретної ситуації й своєї поведінки у ній тими або іншими особами.  

Заслуговує на увагу позиція О.Р. Дашковської, яка вважає, що 

правовідносини – це стосунки, в яких суб’єкти права виступають 

контрагентами в процесі виконання ними вимог нормативних приписів і 

набуття певних прав і обов’язків [179, с. 333-334]. Авторські міркування 

опосередковують, що у правовідносинах кожен суб’єкт наділений як 

правами, так і обов’язками, тому відповідні особи є контрагентами у 

суспільних відносинах, які знову ж таки регламентуються правовими 

нормами. Таким чином, можна дійти переконливого висновку, що правові 

відносини є частиною суспільних відносин, які регулюються правовими 

нормами, що містяться у відповідних джерелах права, характеризуються 

своїм соціальним та вольовим характером, а також  зумовлюють взаємні 

суб’єктивні права і юридичні обов’язати для їх учасників.  

Відносини професійного розвитку державних службовців є частиною 

трудових правовідносин, оскільки виникають, припиняються та змінюються 

під час перебування державних службовців у трудових відносинах з 

роботодавцем – органом державної влади. На сьогодні у науковій юридичній 

літературі висловлюються різні міркування щодо поняття та сутності 

трудових правовідносин. М.І. Іншим пропонує розуміти 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 
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праці працівників по виконанню ними трудових функцій [180, с. 198]. З 

наведеного випливає, що характерними ознаками досліджуваної категорії є 

таке: 1) двосторонній характер; 2) наявність волевиявлення обох сторін для їх 

виникнення, зміни та припинення; 3) учасниками є працівник та 

роботодавець; 4) підставою виникнення є трудовий договір (контракт); 5) 

опосередковують регулювання виконання працівником трудової функції. 

На переконання В.І. Прокопенка, під трудовими правовідносинами слід 

розуміти 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 [181, с. 163]. Особливістю наведеної дефініції є те, 

що науковець відносить до суб’єктів трудового правовідношення власника 

або створене ним підприємство, що обумовлено недоліком чинного 

вітчизняного законодавства про працю, яке містить формулювання «власник 

або уповноважений ним орган», замість поняття «роботодавець».  

Вчений-правник П.Д. Пилипенко зазначає, що 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 [91, с. 123]. Як бачимо, 

автор вказує, що окремою складовою трудових відносин є відносини з 

навчання та перекваліфікації саме за місцем роботи. Тобто, розглядаючи 

досліджувану сукупність суспільних відносин, необхідно розмежовувати ті з 

них, які регламентуються нормами законодавства про працю, та ті з них, які 

регламентуються актами адміністративного законодавства. Відповідні 

питання ще більш актуальні для трудових відносин за участі державних 

службовців, де співвідношення адміністративного й трудового права у 
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повному обсязі не вирішене юридичною наукою та практикою і може 

створювати додаткові проблеми у правозастосовній діяльності. 

У науковій юридичній літературі відзначається, що в основу поділу 

системи права на галузі покладено предмет правового регулювання (різновид 

суспільних відносин), тому юридична природа самих суспільних відносин 

має визначатись з огляду на норми права, якими забезпечується їх 

врегулювання. Відносини професійного навчання й професійного розвитку є 

доволі багатогранними та поділяються на кілька видів і регламентуються 

нормами, що належать до різних галузей права. Тобто для того, щоб 

дослідити юридичну природу правовідносин професійного навчання, 

потрібно насамперед з’ясувати, нормами якої галузі права вони врегульовані. 

Для цього варто керуватись класифікацією відносин професійного навчання, 

за якою вони поділяються на двосторонні і тристоронні з огляду на склад 

їхніх учасників (суб’єктів). До тристоронніх відносин професійного навчання 

належать відносини професійного навчання працівників у спеціалізованих 

закладах та інших установах, що здійснюють або забезпечують підготовку 

кваліфікованих робітників і фахівців. Суб’єктами цих відносин є працівник, 

роботодавець і навчальний заклад, у якому здійснюється навчання. 

Відносини професійного навчання, які виникають під час скерування 

працівника до навчального закладу для отримання професійної освіти 

відповідного рівня, передбачають залучення його в адміністративно-правові 

відносини, стороною яких не є роботодавець [182, с. 73]. З наведеного 

випливає, що варто розрізняти дві групи відносин професійного розвитку 

державних службовців: 1) відносини, які виникають між державним 

службовцем та органом державної влади, де він проходить відповідне 

професійне навчання/професійний розвиток; 2) відносини, які виникають у 

разі, коли державний службовець проходить професійне 

навчання/професійний розвиток за межами органу державної влади, де 

працює, займаючи відповідну посаду держаної служби.  
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У нормі ст. 1 Закону України «Про професійний розвиток працівників» 

встановлено, що професійне навчання працівників – це процес 

цілеспрямованого формування у працівників спеціальних знань, розвиток 

необхідних навичок та вмінь, що дають змогу підвищувати продуктивність 

праці, максимально якісно виконувати функціональні обов’язки, освоювати 

нові види професійної діяльності, що включає первинну професійну 

підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації працівників відповідно 

до потреб виробництва [183]. Із даного законодавчого визначення вбачається, 

що професійний розвиток включає такі складові елементи: 1) підготовку; 2) 

перепідготовку та 3) підвищення кваліфікації учасників трудового 

відношення. Сутністю професійного розвитку є набуття нових знань, 

закріплення набутих навичок тощо, за умови, що це відбувається під час 

перебування особи у трудових відносинах. 

Відповідно до нормативних положень ч. 2 ст. 48 Закону України «Про 

державну службу» професійне навчання державних службовців проводиться 

за рахунок коштів Державного бюджету та інших джерел, не заборонених 

законодавством, через систему підготовки, перепідготовки, спеціалізації та 

підвищення кваліфікації, зокрема в галузі знань «Публічне управління та 

адміністрування», у встановленому законодавством порядку в навчальних 

закладах, установах, організаціях незалежно від форми власності, які мають 

право надавати освітні послуги, у тому числі за кордоном [81]. Таким чином, 

професійний розвиток державних службовців може здійснюватися у 

навчальних закладах будь-якої форми власності (державної, комунальної та 

приватної) як в Україні, так і в інших державах. Фінансування відповідної 

діяльності здійснюється за бюджетні кошти, а також за рахунок інших 

ресурсів – самостійної оплати державним службовцем, залучення коштів від 

інших фізичних та юридичних осіб тощо.  

Нормативним приписом ч. 2 ст. 48 Закону України «Про державну 

службу» передбачено, що положення про систему підготовки, 

перепідготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних 
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службовців затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням 

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері державної служби [81]. На сьогодні 

чинне Положення про систему підготовки, спеціалізації та  підвищення 

кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого 

самоврядування, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 07 

липня 2010 року №564 [101].  

У доктрині трудового права відносини професійного розвитку 

державних службовців визначаються по-різному. Так, А.К. Бойко вважає, що 

це правовідносини, які виникають на підставі юридичних фактів 

(одностороннього волевиявлення або двостороннього акта) і реалізуються за 

допомогою вольових дій учасників, як правило, майбутніх суб’єктів 

трудових правовідносин. Реалізація цих правовідносин здійснюється за 

участі уповноважених органів із працевлаштування. Ці правовідносини 

означають для їх учасників набуття чи втрату суб’єктивних прав і юридичних 

обов’язків у сфері реалізації права на працю. Вони, як правило, передують 

виникненню трудових правовідносин і мають на меті їх виникнення. Таке 

розуміння правовідносин із працевлаштування вказує, що їх сутність 

спрямована на появу юридичних фактів, які зумовлюють появу трудових 

правовідносин [138, с. 63]. З авторської дефініції можна визначити такі 

характерні ознаки даної категорії: 1) здійснюються за участі уповноважених 

органів з питань зайнятості; 2) передують трудовим правовідносинам; 

3) спрямовані на виникнення трудових правовідносин; 4) опосередковують 

реалізацію права на працю; 5) у них беруть участь майбутні суб’єкти 

трудових правовідносин. Проте такий підхід не дозволяє встановити всі 

ключові характеристики даного поняття, співвіднести відносини із 

працевлаштування з іншими видами трудових правовідносин. 

У доктрині трудового права правовідносини з професійного розвитку 

пропонують визначати як врегульовані нормами трудового права суспільні 

відносини, пов’язані із працевлаштуванням громадян [91, c. 123]. Наведена 
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дефініція є загальною і не дозволяє визначити ознаки, які характеризують 

позначене ним правове явище.  

Надання можливості фінансувати діяльність у сфері професійного 

розвитку державних службовців за рахунок різноманітних джерел позитивно 

впливає на стан нормативно-правового регулювання суспільних відносин у 

даній сфері в умовах сьогодення, оскільки обсяги державних коштів на 

відповідні видатки не задовольняють потреб державної служби.  

Керівник державної служби у межах витрат, передбачених на 

утримання відповідного державного органу, забезпечує організацію 

професійного навчання державних службовців, підвищення кваліфікації 

державних службовців на робочому місці або в інших установах 

(організаціях), а також має право відповідно до закону закуповувати послуги, 

необхідні для забезпечення підвищення кваліфікації державних службовців, 

у підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, 

фізичних осіб. З метою підвищення рівня професійної компетентності 

державного службовця може проводитися його стажування з відривом від 

служби строком від одного до шести місяців на іншій посаді державної 

служби в іншому державному органі або за кордоном відповідно до 

законодавства [81]. Таким чином, до професійного розвитку державних 

службовців можуть залучатися й треті особи, які займаються наданням 

відповідного виду послуг щодо навчання, підготовки, підвищення 

кваліфікації.  

У відповідності до норми ч. 3 ст. 49 Закону України «Про державну 

службу» його дія не поширюється на окремих суб’єктів, зокрема: Президента 

України, Главу Адміністрації Президента України та його заступників, 

членів Кабінету Міністрів України, перших заступників та заступників 

міністрів, суддів, прокурорів, працівників державних органів, які виконують 

функції з обслуговування, та деяких інших осіб [81]. Процедура 

працевлаштування даних категорій державних службовців регулюється 

Конституцією України та нормами спеціальних законів, що зумовлено 
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специфічним статусом як відповідних органів державної влади, так і 

правовим положенням державних службовців, які у них працюють, 

висуненням додаткових вимог до кандидатів на зайняття посад у таких 

суб’єктах публічного права. 

Враховуючи наведене, вважаємо, що відносини професійного розвитку 

державних службовців – це коло комплексних за змістом суспільних 

відносин, які регулюються, у першу чергу, спеціальним законодавством про 

державну службу, а також субсидіарно законодавством про працю, 

виникають між особою, яка реалізовує своє право на працю шляхом зайняття 

посади державної служби, та органом (посадовою особою), що 

уповноважений брати участь у здійсненні професійного розвитку державних 

службовців. 

Аналіз норм чинного законодавства України та доктринальних джерел 

дає підстави визначити такі права державного службовця у сфері відносин 

професійного розвитку: 1) на первинне професійне навчання у випадку 

призначення на посаду державної служби вперше – протягом року з дня 

призначення; 2) на створення необхідних умов, які сприяють підвищенню 

рівня професійної компетентності шляхом професійного навчання; 3) на 

професійне навчання як за рахунок коштів Державного бюджету України, так 

і за рахунок інших фінансових джерел, які не заборонені законодавством 

України; 4) на просування по службі з урахуванням професійної 

компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків; 5) на 

стажування з відривом від служби на іншій посаді державної служби в 

іншому державному органі або за кордоном строком від одного до шести 

місяців; 6) на збереження посади та заробітної плати протягом строку 

професійного навчання та стажування; 7) на складання індивідуальної 

програми підвищення рівня професійної компетентності; 8) на 

безперешкодне ознайомлення з документами щодо результатів оцінювання 

службової діяльності; 9) на самоосвіту та самостійний професійний розвиток 

[81]. 
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У випадку зайняття особою посади державної служби, вона зобов’язана 

володіти певним рівнем знань, які дозволяють забезпечити дотримання нею 

Конституції та законів України, принципів державної служби та правил 

етичної поведінки, вимог законодавства у сфері запобігання і протидії 

корупції тощо. З викладеного випливає, що одним з обов’язків державного 

службовця в Україні є забезпечення на постійній основі власного 

професійного розвитку шляхом навчання, підвищення кваліфікації та інших 

заходів, встановлених актами законодавства України.  

Таким чином, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, 

наділений численними повноваженнями у сфері професійного розвитку 

державних службовців, що дозволяє визначити його як орган, який істотним 

чином залучений до професійної підготовки й розвитку відповідної категорії 

осіб. Разом з тим, відповідна діяльність не є для нього визначальною, 

оскільки норми чинного законодавства наділяють названого суб’єкта 

публічного права численною кількістю й інших повноважень.  

Відповідно до норми ч. 1 ст. 15 Закону України «Про державну 

службу» на Комісію з питань вищого корпусу державної служби покладені 

такі повноваження у сфері професійного розвитку державних службовців: 1) 

погодження розроблених центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної 

служби, типових вимог до професійної компетентності державних 

службовців, які займають посади державної служби категорії «А»; 2) 

проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби 

категорії «А» та внесення суб’єкту призначення пропозиції щодо переможця 

конкурсу та другого за результатами конкурсу кандидата на вакантну посаду 

[81]. Аналіз наведеного законодавчого положення дає підстави стверджувати, 

що саме від Комісії залежить, чи буде та або інша особа прийнята на посаду 

державної служби, тобто чи пройшла вона успішно конкурсне випробування 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19/print1475829515923727#n80
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та є переможцем, що дозволяє їй у процесі подальшого працевлаштування 

претендувати на зайняття посади категорії «А». 

Участь у професійному розвитку державних службовців бере і 

підрозділ або спеціаліст з питань персоналу (служба управління персоналом), 

що відповідно до Типового положення про службу управління персоналом 

державного органу, яке затверджене наказом Національного агентства 

України з питань державної служби від 03 березня 2016 року №47, здійснює 

такі повноваження: 1) розробляє і бере участь у розробленні проектів 

нормативно-правових актів, що стосуються питань управління персоналом, 

трудових відносин та державної служби; 2) вносить пропозиції керівнику 

державної служби з питань удосконалення управління персоналом та 

кадрового менеджменту; 3) у випадках, передбачених законодавством, 

приймає документи від кандидатів на посаду категорії «А», перевіряє на 

відповідність встановленим законом вимогам, передає до Комісії з питань 

вищого корпусу державної служби та повідомляє кандидатів про результати 

такої перевірки; 4) приймає документи від кандидатів на зайняття вакантних 

посад державної служби категорій «Б» та «В», проводить перевірку 

документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом 

вимогам, повідомляє кандидатів про результати такої перевірки та подає їх 

на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації 

конкурсного відбору; 5) розробляє спеціальні вимоги до осіб, які 

претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В»; 6) 

надсилає кандидатам на зайняття вакантних посад державної служби 

категорій «Б» та «В» письмові повідомлення про результати конкурсу; 7) 

організовує проведення внутрішніх навчань державних службовців апарату 

державного органу; 8) здійснює планування професійного навчання 

державних службовців державного органу; 9) узагальнює потреби державних 

службовців у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і вносить 

відповідні пропозиції керівнику державної служби; 10) разом із державним 

службовцем складає індивідуальну програму підвищення рівня професійної 
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компетентності за результатами оцінювання його службової діяльності; 11) 

аналізує кількісний та якісний склад державних службовців [184]. Вивчення 

відповідної правової норми свідчить, що служба управління персоналом 

наділена значним обсягом повноважень щодо професійного розвитку 

державних службовців. Їх основною особливістю є те, що вони реалізуються 

безпосередньо на рівні конкретного органу державної влади й стосуються 

професійного розвитку індивідуалізованого кола державних службовців.   

Аналізуючи наведені вище теоретичні положення та норми чинного 

законодавства, можна дійти висновку, що зміст правовідносин професійного 

розвитку державних службовців становлять права й обов’язки, визначені 

Конституцією України, Законом України «Про державну службу» та іншими 

актами законодавства про державну службу, а також нормами трудового 

законодавства України, громадян України щодо реалізації ними права на 

професійний розвиток (навчання, підготовку, перепідготовку, спеціалізацію, 

підвищення кваліфікації, стажування тощо) у сфері державного управління та 

повноваження суб’єктів публічного права, які беруть участь в організації та 

здійсненні відповідних професійних заходів. Співвідношення змісту відносин 

працевлаштування та його елементів полягає у тому, що тільки у єдності 

прав та обов’язків учасників таких суспільних відносин виражається зміст 

досліджуваного правового відношення.  

Ведучи мову про сторони правовідносин професійного розвитку 

державних службовців, необхідно брати до уваги не тільки положення 

законодавства про працю, але й норми законодавства про державну службу. З 

одного боку, стороною досліджуваних правових відносин є фізична особа, 

яка бажає зайняти вакантну посаду держаної служби або вже перебуває на 

державній службі, а з іншого – це органи та суб’єкти, які уповноважені 

приписами чинного законодавства брати участь у процедурі 

працевлаштування державних службовців на певних її  стадіях, а також у 

професійному навчанні, підготовці, перепідготовці, стажуванні, підвищенні 

кваліфікації, стажуванні державних службовців.   
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1. Фізичні особи, які займають посади державних службовців  

Для того, щоб особа стала учасником відносин професійного розвитку 

державних службовців, їй необхідно мати необхідний обсяг 

правосуб’єктності, тобто сукупності таких елементів як: правоздатність, 

дієздатність та деліктоздатність.  Правоздатність суб’єктів правовідносин 

професійного розвитку державних службовців з числа осіб, які бажають 

працювати на державній службі або є державними службовцями, має 

відповідати таким вимогам: 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» (норма ч. 1 ст. 19 Закону України «Про 

державну службу») [81]. Відповідні вимоги можна поділити на універсальні 

та спеціальні. До універсальних слід віднести: 1) наявність громадянства 

України; 2) досягнення повноліття та 3) вільне володіння державною мовою. 

Вони є загальними для всіх категорій державних службовців, у той час як 

спеціальні диференційовані за критерієм віднесення тих або інших посад 

державної служби до передбачених законом категорій й визначаються 

освітньо-кваліфікаційним рівнем. 

Щодо дієздатності учасників відносин професійного розвитку 

державних службовців, то вона виникає одночасно з правоздатністю, тому 

можна говорити про наявність єдиної правової категорії право-дієздатності 

суб’єктів відносин професійного розвитку державних службовців. 

Особливостями, які характеризують цих суб’єктів як сторону відносин 

професійного розвитку державних службовців є таке: 1) ними можуть бути 

лише фізичні особи, які відповідають вимогам, визначеним законодавством 

про державну службу; 2) закріплення на нормативному рівні загальних вимог 

(для всіх державних службовців) та спеціальних вимог (які зумовлені 

специфікою конкретної посади); 3) диференціація обсягу та рівня вимог 

залежно від категорії посади державного службовця; 4) недосконалість 

законодавства щодо регулювання питання володіння іноземними мовами 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19/print1475829515923727#n80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19/print1475829515923727#n86
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19/print1475829515923727#n92
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державними службовцями; 5) є обов’язком учасника відносин професійного 

розвитку державних службовців, на якого власне й спрямована вся 

відповідна діяльність.   

2. Суб’єкти, які беруть участь у професійному розвитку державних 

службовців України.  

Комісія з питань вищого корпусу державної служби відповідно до 

норми ст. 12 Закону України «Про державну службу» належить до системи 

управління державною службою. Нормативним положенням ст. 14 Закону 

України «Про державну службу» передбачено, що Комісія з питань вищого 

корпусу державної служби є постійно діючим колегіальним органом і працює 

на громадських засадах. Крім того, залучення в обов’язковому порядку 

представників від громадянського суспільства [81] дозволяє підвищити 

рівень довіри до функціонування такого органу, а, відповідно, й до 

проведення конкурсних процедур.  

Нормою ч. 4 ст. 14 Закону України «Про державну службу» 

встановлено, що членом Комісії з питань вищого корпусу державної служби 

може бути громадянин України з вищою освітою та досвідом діяльності або 

фаховими знаннями у сфері державної служби або у сфері управління 

людськими ресурсами, здатний представляти інтереси суспільства та 

забезпечувати політично неупереджену і професійну роботу Комісії [81]. 

Такий підхід законодавця виглядає сумнівним, оскільки повною мірою не 

дозволяє забезпечити формування фахового та компетентного органу. Так, 

законодавство не дає відповідь на питання, протягом якого строку такі 

суб’єкти повинні перебувати у громадянстві України до моменту 

призначення до складу Комісії, що необхідно розуміти під поняттями «досвід 

діяльності та наявність фахових знань», «здатність представляти інтереси 

суспільства», «бути неупередженим» тощо.  

Тому необхідно удосконалити відповідні норми законодавства України 

шлляхом закріплення норми, що не може бути призначена до складу Комісії з 

питань вищого корпусу державної служби: 1) особа, яка протягом останніх 
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10 років постійно не проживала на території України та не перебувала у 

громадянстві України; 2) особа, яка є членом політичної партії або входить 

до складу депутатської фракції чи групи у сільській, селищній, міській, 

районній, обласній раді, а також Верховній Раді України; 3) має не зняту або 

непогашену судимість.  

Крім того, доцільно передбачити, що такі особи повинні мати досвід 

саме практичної роботи у відповідній сфері не менше 10 років. Це пов’язано 

з тим, що вони, окрім високих морально-етичних якостей, повинні бути 

фахівцями у відповідній сфері суспільних відносин або суміжних галузях. 

Інакше виключається можливість дійсного професійного підходу до зайняття 

діяльністю й виконання обов’язків, які покладені на вказаний орган, що може 

негативно вплинути на стан і якість його роботи, а отже, й на кадри 

державної служби загалом.  

Створення Комісії з питань вищого корпусу державної служби- 

значний прогресивний крок, який засвідчує намагання забезпечити 

функціонування інституції, яка є незалежною від усіх гілок влади та суб’єктів 

владних повноважень, що не входять до складу останніх, забезпечити 

формування якісного та компетентного складу державних службовців 

України тощо. Разом з тим, аналіз нормативно-правового регулювання 

діяльності даного органу свідчить про наявність численних проблем, які 

створюють ризики для неупередженої та самостійної діяльності названої 

Комісії.  

Особливостями даних суб’єктів як сторони відносин професійного 

розвитку державних службовців є: 1) вичерпний перелік суб’єктів, які мають 

право організовувати і проводити такі заходи; 2) обмежений характер участі 

у процесі професійного розвитку державних службовців.  

У доктрині трудового права об’єкт трудових правовідносин визначають 

як те, заради чого воно виникає. Це частина суспільних відносин, елемент, 

одиниця загального з приводу якого взаємодіють працівники та роботодавці, 

те на що спрямовані їх суб’єктивні юридичні права і обов’язки. Об’єктом 
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трудових правовідносин є взаємна діяльність працівника і роботодавця 

заради виконання трудових функцій [180, с. 201]. На переконання Н. О. 

Рунової, якщо брати суб’єктно-об’єктну характеристику правовідносин 

державної служби в широкому розумінні, об’єктом таких правовідносин 

виступають зв’язки з приводу організації та здійснення служби, де-факто 

являючи поведінку суб’єктів, що здійснюють завдання та функції держави, та 

поведінку суб’єктів, що на них спрямована така реалізація. Якщо піддати 

аналізові деталізовані зв’язки суб’єктів, то: 1) об’єктом правовідносин, 

учасниками яких є держава (в особі органів) та службовці, є поведінка 

службовців у рамках соціальних зв’язків із приводу організації служби; 2) 

об’єктом правовідносин, учасниками яких є службовці та суб’єкти, що на них 

спрямована реалізація завдань і функцій держави, є поведінка останніх у 

рамках соціальних зв’язків у процесі практичного здійснення державної 

служби; 3) об’єктом правовідносин, учасниками яких є службовці та 

суб’єкти, що ініціювали реалізацію завдань і функцій держави, є поведінка 

службовців у рамках соціальних зв’язків у процесі практичного здійснення 

державної служби [166, с. 179]. З урахуванням наведеного, об’єктом 

правовідносин професійного розвитку державних службовців є поведінка 

фізичних осіб, які бажають взяти участь у зайнятті вакантних посад 

державної служби України, а також державних службовців, які займають 

посади державної служби, та компетентних суб’єктів публічного права, на 

які покладено функції організації й проведення конкурсу та призначення на 

посаду державної служби, пов’язані з реалізацією особою свого 

конституційного права на працю та участь у державному управлінні, а також 

тих, які беруть участь в навчанні, підготовці та перепідготовці державних 

службовців.  

Такі відносини регламентуються нормами різних галузей права, однак 

пріоритет належить приписам адміністративного права, яке застосовується в 

усіх випадках, а вже неврегульовані ним відносини щодо працевлаштування 

державних службовців регламентуються трудовим законодавством.  Разом з 
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тим, проблематика відповідного правового явища не досліджена глибоко у 

вітчизняній доктрині права, що зумовлює необхідність проведення 

подальших науково-теоретичних робіт у цій сфері.   

 

 

3.2 Особливості виникнення, розвитку та припинення правовідносин 

у сфері професійного розвитку державних службовців 

 

Професійний розвиток державних службовців відіграє надзвичайно 

важливу роль як у діяльності державної служби, так і в суспільному житті 

загалом. Тому досліджуваним питанням необхідно приділяти додаткову 

увагу як у доктрині права, так і в юридичній практичній діяльності. Значення 

професійного розвитку державних службовців обмовлено тим, що від нього 

залежать якісні характеристики складу державної служби України, 

можливість повноцінного й ефективного функціонування всього державного 

апарату, а отже й власне Української держави.  

Оновлення законодавства, технічний розвиток суспільних відносин, 

постійне ускладнення суспільного життя, зростання його стрімкості тощо 

зумовлюють потребу постійно стежити за всіма змінами, які відбуваються у 

сфері професійної діяльності державних службовців, самовдосконалюватися, 

набувати нових знань тощо. Одним з найефективніших заходів, який 

дозволяє забезпечити готовність апарату державних службовців до викликів 

сьогодення та реалій сучасного життя є професійний розвиток. Названа 

категорія включає до свого обсягу навчання, підготовку, спеціалізацію та 

підвищення кваліфікації державних службовців. 

Вивчення порушених питань є важливим з огляду на те, що 

законодавець вказаним проблемам приділяє недостатньо уваги, окрім того, 

досить часто професійний розвиток державних службовців сприймається як 

звичайна формальність, яку періодично проходити для перебування на 

державній службі. За таких умов необхідно проводити діяльність щодо 
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доктринального вивчення особливостей виникнення, розвитку та припинення 

відносин професійного розвитку державних службовців. 

Досліджувані питання у тій або іншій мірі розглядалися у теоретичних 

працях багатьох вчених-правників, зокрема таких як: В.Б. Авер’янов, 

О.М. Бандурка, Ю.П. Битяк, Н.Б. Болотіна, О.Ю. Дрозд, Т.В. Іванова, 

М.І. Іншин, Т.Є. Кагановська, С.В. Ківалов, Н.А. Липовська, О.Л. Леонов, 

О.Ю. Оболевський, І.Л. Олійник, В.М. Олуйко, О.Я. Окіс, А.П. Рачинський, 

С.М. Серьогін, П.Д. Пилипенко, С.М. Прилипко, В.І. Прокопенко, 

О.І. Процевський, Г.І. Чанишева, В.І. Щербина, Н.М. Хуторян, 

О.М. Ярошенко та багатьох іншими.  

Разом з тим, у вітчизняній доктрині трудового права питання 

професійного розвитку державних службовців в частині вивчення 

особливостей виникнення, розвитку та припинення відносин професійного 

розвитку державних службовців не були предметом комплексного аналізу, 

тому наявна потреба у проведенні подальших наукових пошуків з 

відповідних питань з метою поглиблення теоретичних знань про вказані 

правові категорії, їх юридичну природу й значення.  

Правовідносини характеризуються тим, що мають динамічний 

характер, тобто виникають, змінюються та припиняються. З даного приводу 

не є винятком й відносини професійного розвитку державних службовців, які 

є частиною трудових правовідносин.  

1. Виникнення відносин професійного розвитку державних 

службовців.  

В науковій юридичній літературі вказується, що юридичні норми самі 

по собі не можуть утворювати, змінювати та припиняти правовідносини. Для 

цього потрібні конкретні обставини, якими є юридичні факти [185, с. 21]. В 

теорії права поняття підстав виникнення, зміни та припинення правовідносин 

розроблено доволі ґрунтовно. У наукових колах не ведеться широкої дискусії 

з приводу тлумачення цього терміна з огляду на наявність певного 

консенсусу щодо його розуміння. Так, левова частка науковців збігаються на 
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думці, що підставами виникнення, зміни та припинення правовідносин є 

юридичні факти [186, с. 228]. Отже, у вітчизняній доктрині загальновизнаним 

є те, що підставою виникнення правовідносин, в тому числі й відносин 

професійного розвитку державних службовців, є юридичні факти.  

У дореволюційному праві категорія «юридичний факт» визначалася 

вченими-правниками як сукупність таких змін, які, взяті разом, мають юри-

дичне значення. Юридичне значення факту обумовлюється винятково тим, 

що воно викликає застосування юридичної норми. Тому можна сказати на-

певно, що окремим юридичним фактом називається сукупність таких змін, 

які, взяті разом, обумовлюють застосування закону [163, с. 305]. Таким 

чином, акцентується увага на тому, що в силу дії юридичного факту на 

суспільні відносини відбувається застосування правової норми, а суспільні 

відносини під таким впливом змінюються, наприклад, виникають. 

Радянський вчений О.О. Красавчиков вважав, що юридичний факт – це 

такий факт реальної дійсності, з якими норми діючого права пов’язують 

виникнення, зміну або припинення цивільного правовідношення [187, с. 27]. 

Схожих думок дотримувалися й інші вчені-правники того часу. Так, С.С. 

Алєексєєв вказував, що юридичний факт – це конкретна життєву обставину, з 

настанням якої норма права пов’язує виникнення, зміну та припинення 

правовідносин [188, с. 239]. На переконання сучасних вітчизняних науковців, 

юридичний факт – це  конкретні життєві обставини у формі дії чи події, з 

якими норми права пов’язують юридичні наслідки, тобто виникнення, зміну 

чи припинення правовідносин, набуття певних прав і обов’язків [189, с. 736]. 

З наведеного вбачається, що протягом тривалого часу розуміння 

досліджуваної категорії не викликає істотних дискусій у представників 

юридичної науки, хоча все ж таки окремі спекти вказаного поняття 

уточнюються й удосконалюються. 

В трудовому праві «юридичний факт» пропонується розуміти як факти 

реальної дійсності – події або діяння (дії або бездіяльність) відповідних 

суб’єктів трудових і тісно пов’язаних з ними відносин, з якими норми 
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трудового права пов’язують виникнення, зміну, призупинення, поновлення 

або припинення суб’єктивних прав і юридичних обов’язків у межах цих 

відносин [190, с. 14]. Особливістю наведеного підходу є те, що крім 

класичної тріади функціонування правовідносин, пропонується також 

визначати такі поняття як «призупинення» та «поновлення» трудових 

правовідносин в результаті зміни стану суб’єктивних трудових прав та 

обов’язків.  

За таких умов набуває особливого значення те, що слід безпосередньо 

вважати підставою виникнення правовідносин, тобто якого вираження дістає 

юридичний факт у тій або іншій галузі права. З даного приводу слід 

наголосити на тому, що в межах галузевих юридичних дисциплін відсутня 

єдність серед вчених-правників щодо розуміння того чи іншого юридичного 

факту як підстави виникнення відповідних правовідносин. 

 В науковій юридичній літературі значна кількість науковців-юристів 

вважає, що підставою виникнення трудових правовідносин є  трудовий 

договір [191, с. 233; 192, с. 103-117]. Вказану підставу можна визначити як 

одну з головних, однак вона не є єдиною. Так, підставами виникнення 

трудових правовідносин пропонується розуміти передбачені нормами права 

правомірні, узгоджені, усвідомлені дії роботодавця й особи, яка 

влаштовується на роботу (а іноді і їх законних представників), що виражають 

їх волевиявлення й спрямовані на встановлення конкретних трудових 

правовідносин [193, с. 8]. Тобто в наведеній дефініції підстави виникнення 

трудових правовідносин розглядаються крізь призму дій учасників трудового 

правовідношення, що охоплює й категорію укладення трудового договору 

між працівником та роботодавцем.  

До підстав виникнення трудових правовідносин пропонується 

відносити як самостійних елементів пропонується також відносини: трудовий 

контракт; акт призначення на посаду; акт обрання на посаду; рішення 

конкурсної комісії; судове рішення про укладення трудового договору; 

направлення на роботу уповноваженим законом органом у рахунок 
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встановленої квоти [192, с. 103-117]; судового рішення про укладення 

трудового договору; направлення для проходження альтернативної 

(невійськової) служби [194, с. 16]. Таким чином, законодавство України 

передбачає досить широке коло підстав виникнення трудових правовідносин, 

що має значення й для дослідження проблематики виникнення відносин 

професійного розвитку державних службовців, оскільки останні можуть 

виникнути тільки після працевлаштування на посаду державного службовця.  

В проекті Трудового кодексу України №1658 від 27 грудня 2014 року 

запропоновано узагальнений перелік підстав для виникнення трудових 

відносин – трудовий договір, а у випадках, передбачених законодавством, 

статутними документами або нормативними актами роботодавця, 

колективним договором, трудовий договір укладається (змінюється) на 

підставі: 1) призначення на посаду; 2) обрання на посаду; 3) результатів 

конкурсу; 4) рішення суду (ч. 2 ст. 31 вказаного проекту законодавчого акта) 

[195]. З даного приводу слід звернути увагу на таку підставу як результати 

проведення конкурсу, оскільки на сьогодні чинне законодавство України 

встановлює конкурсний порядок прийняття на державну службу.  

В свій час А.В. Андрушко досліджуючи проблематику підстав 

виникнення трудових правовідносин з державними службовцями, вказав, що 

ними є; акт призначення, акт виборів та трудовий договір (контракт) [196, с. 

9]. На сьогодні з урахуванням оновлення законодавства, підставами 

виникнення трудових правовідносин є результати конкурсного випробування 

та трудовий договір (контракт). 

Виникнення правовідносин професійного розвитку державних 

службовців тісно пов’язане з трудовими правовідносинами відповідних 

суб’єктів, оскільки відразу після вступу на держану службу особа зобов’язана 

підвищувати рівень своєї професійної компетентності. З урахування 

наведеного підставами виникнення досліджуваного кола правовідносин 

можна поділити на дві групи: 1) основні – це результати конкурсного 

випробування та трудовий договір (контракт); 2) додаткові – це рішення суду 
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про поновлення на посаді державного службовця та трудовий договір 

(контракт). 

Для виникнення правовідносин професійного розвитку державних 

службовців потрібно щодо у відповідного суб’єкта був необхідний обсяг 

правосуб’єктності. Аналіз норм чинного законодавства України свідчить, що 

у досліджених випадках законодавець висуває вимогу про наявність 

спеціальної правосуб’єктності, а саме: 1) досягнення повноліття; 2) наявність 

громадянства України; 3) вільне володіння державною мовою; 4) ступні 

вищої освіти залежно від категорії посади державного службовця.  

Таким чином, підстави виникнення трудових правовідносин з 

державними службовцями та підстави виникнення правовідносин 

професійного розвитку державних службовців є тотожними категоріями. 

2. Розвиток правовідносин професійного розвитку державних 

службовців.  

Професійний розвиток державних службовців є складною правовою 

категорією та включає до свого складу значну кількість складових елементів. 

У науковій літературі поняття професійний розвиток пропонується розуміти 

як складний, суперечливий і багатогранний процес, який складається з 

особистісного, професійного та фахового розвитку, детермінований зазвичай 

соціальними, професійно-технологічними, віковими, особистісними, 

провідними індивідуально-психічними, професійно важливими та фаховими 

якостями та рисами, має відкритий, нерівномірний і гетерохронний характер 

[197, с. 27]. На переконання Е.А. Боросивої, професійний розвиток персоналу 

– це досить складна система та безперервний процес, що реалізовується через 

комплекс освітніх, практичних, соціально-культурних, комунікаційних та 

мотиваційних заходів, спрямованих на навчання, підвищення кваліфікації, 

розвиток ділових якостей, соціально-особистісний розвиток, оцінку та 

адаптацію персоналу до виробничих та організаційних змін [198, c. 132]. 

Професійний розвиток державних службовців можна визначити як складну 

систему постійного та системного розвитку знань, умінь, навичок і особистих 
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якостей державного службовця, які спрямовані на підвищення рівня його 

професійної компетентності, що має забезпечити ефективне виконання 

завдань, які покладені на державну службу України.  

Відповідно до норми п. 1 Положення про систему підготовки, 

спеціалізації та  підвищення кваліфікації державних службовців і посадових 

осіб місцевого самоврядування, яка затверджено постановою Кабінету 

Міністрів України від 07 липня 2010 року №564, система підготовки, 

спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових 

осіб місцевого самоврядування  створюється з метою задоволення  потреби  

центральних  та  місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого  

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

України «Про державну службу» та  «Про  службу  в органах місцевого 

самоврядування», у високопрофесійних та   висококультурних працівниках, 

здатних компетентно і  відповідально виконувати  управлінські функції, 

впроваджувати новітні соціальні технології, сприяти інноваційним процесам 

[101]. Таким чином, законодавство на рівні підзаконних актів передбачає такі 

напрями системи професійного розвитку як підготовка державних 

службовців, спеціалізація державних службовців та підвищення кваліфікації 

державних службовців.  

Підготовка державних службовців як напрям їх професійного 

розвитку у законодавстві трактується як успішне виконання особою 

відповідної  освітньо-професійної чи освітньо-наукової програми, що є 

підставою для присудження ступеня вищої освіти магістр за 

спеціальностями, спрямованими  на провадження професійної діяльності на 

державній службі, зокрема за спеціальністю «Публічне управління та 

адміністрування» галузі знань  «Публічне  управління  та адміністрування» 

[101]. У спеціальній літературі підготовку державних службовців 

пропонується розуміти як навчання з метою здобуття особою певного нового 

для неї освітньо-кваліфікаційного рівня (спеціаліст, магістр) за фахом, 

направленого на професійну діяльність в органах державної влади. При 
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цьому під підготовкою державного службовця необхідно розуміти і навчання 

особи, яка вже перебуває на державній службі, і особи, яка цілеспрямовано 

готується до держслужби [199, с. 151]. З даного приводу вважаємо за 

необхідне наголосити на тому, що навряд чи особу, яка не має статусу 

державного службовця слід відносини до системи професійного розвитку 

державних службовців. Це слідує з того, що відносини професійного 

розвитку державних службовців виникають тільки з моменту 

працевлаштування особи на державну службу, тому самопідготовку особи до 

проходження державної служби в Україні не можна включати до змісту 

категорії «підготовка державних службовців як складовий елемент 

професійного розвитку державних службовців».  

Відносин підготовки державних службовців врегульовані на 

нормативно-правовому рівні постановою Кабінету Міністрів України від 01 

квітня 2013 року №255 «Про затвердження положень про прийом, 

стажування в органах державної влади і органах місцевого самоврядування 

слухачів Національної академії державного управління при Президентові 

України, а також переліку органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, в яких проводиться у 2013-2018 роках стажування слухачів 

Національної академії» [200].  

Вказаним нормативним документом передбачено, що  Національна 

академія державного управління при Президентові України як головний 

державний вищий навчальний заклад у системі підготовки та підвищення 

кваліфікації фахівців за спеціальністю «Публічне управління та 

адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» 

здійснює підготовку осіб для роботи на посадах державної служби, що 

належать до 1-5 групи оплати праці. В той же час, Національна академія та її 

регіональні інститути можуть здійснювати навчання осіб, які перебувають на 

державній службі та обіймають посади державної служби, що належать до 6-

9 групи оплати праці, мають стаж державної служби, не менш як один рік, на 

конкурсній основі за державним замовленням [200]. З наведеного вбачається, 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19/paran600#n600
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19/paran605#n605
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19/paran605#n605
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що навчання державних службовців залежить від категорії займаної посади, а 

також, в окремих випадках, від стажу роботи. Останнє зумовлено тим, що 

недоцільно витрачати кошти державного бюджету, а також матеріально-

технічну базу відповідного навального закладу для підготовки державних 

службовців, які не мають бажання працювати на державній службі. 

Встановлення відповідного бар’єру виступає запобіжником того, що особа, 

яка протягом одного року перебувала на державній службі вже визначитися 

щодо того, що обраний професійний шлях дійсно відповідає її бажанню, що 

й обумовлює потребу в професійному розвитку у даному напрямі. 

Чинним законодавством передбачено, що на навчання до Національної 

академії державного управління при Президентові України за спеціальністю 

«Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне 

управління та адміністрування» приймаються громадяни України, які мають 

вищу освіту (документ про вищу освіту встановленого зразка):  

1) до Інституту державної служби та місцевого самоврядування і 

регіональних інститутів Національної академії на навчання за державним 

замовленням за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» 

галузі знань «Управління та адміністрування» приймаються державні 

службовці, які працюють в органах державної влади, інших органах, на які 

поширюється дія Законів України «Про державну службу»:  

1.1)  на навчання за денною формою за державним замовленням 

приймаються особи, які перебувають на державній службі та обіймають 

посади державної служби, що належать до 1-5 групи оплати праці, мають 

стаж державної служби не менш як один рік та не досягли 35 років на момент 

подання документів до приймальної комісії; 

1.2) на навчання за вечірньою, заочною (дистанційною) формою 

приймаються особи, які перебувають на державній службі та обіймають 

посади державної служби, що належать до 1-5 групи оплати праці, мають 

стаж державної служби не менш як один рік та не досягли 45 років на момент 

подання документів до приймальної комісії; 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19/paran600#n600
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19/paran600#n600
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2) до Інституту «Вища школа державного управління» Національної 

академії на навчання за державним замовленням за спеціальністю «Публічне 

управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та 

адміністрування» за денною формою приймаються особи, які на момент 

подання документів до приймальної комісії не досягли 35 років, а також: а) 

перебувають на державній службі, мають стаж державної служби не менш як 

один рік; б) є випускниками вищих навчальних закладів, мають документ про 

вищу освіту встановленого зразка з відзнакою;  

3) до Інституту вищих керівних кадрів Національної академії на 

навчання за державним замовленням за спеціальністю «Публічне управління 

та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» 

за заочною (дистанційною) формою приймаються особи, які працюють на 

посадах державної служби, що належать до 1-4 групи оплати праці, або до 1 

травня 2016 року зараховані до кадрового резерву державної служби на 

посади державних службовців 1-3 категорії [200]. На сьогодні законодавець 

передбачає можливість підготовки державних службовців за різними 

напрямами та формами навчання, що дає можливість охопити системою 

підготовки значну кількість державних службовців. Разом з тим, постає 

питання щодо доцільності існування такої «широкої» системи підготовки 

державних службовців.  

Так, у спеціальній літературі відзначається як позитивний аспект 

підготовки державних службовців гнучкість змісту освіти через варіативність 

форм навчання державних службовців, які можуть включати у себе: 1) 

навчання з відривом від служби – припускає оновлення і поповнення знань в 

області державного управління; заповнення пропусків наявного освітнього 

рівня державних службовців; навчання спеціальним дисциплінам, 

необхідним для ефективного управління; 2) групове навчання без відриву від 

служби (в організації, де працює державний службовець) з використанням 

можливостей відділу по роботі з персоналом і наукового потенціалу 

службовців державних установ, організацій та регіональних навчальних 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19/paran600#n600


217 

закладів [45, с. 34-35]. Слід зауважити, що кількість форм навчання 

державних службовців та охоплення максимальної кількості державних 

службовців, які залучаються до процесу підготовки не повинні бути 

самоціллю. Тобто на першому місці у регулюванні відносин професійного 

розвитку державних службовців у частині їх підготовки має бути якість 

підготовки відповідних фахівців. 

В умовах сьогодення, коли до державних службовців висуваються 

жорсткі вимоги щодо володіння спеціальними знаннями за спеціальністю 

«Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне 

управління та адміністрування», наявна потреба у володіння іноземними 

мовами, високого рівня розвитку особистих якостей (т.з. «soft skills» – англ.), 

наявна необхідність в удосконаленні якості підготовки фахівців для потреб 

державної служби з числа державних службовців.  

У наукових джерелах вказується, що з аналізу ситуації, що склалася в 

країні в галузі організації процесу підготовки та перепідготовки державних 

службовців можна визначити такі основні проблеми: 1) недостатня кількість 

державних службовців, які мають відповідний рівень фахової підготовки у 

сфері державного управління, що зумовлює їх неготовність до роботи в 

органах влади в умовах модернізації та широкомасштабних реформ; 2) 

відсутність стратегічного спрямування щодо підготовки персоналу, що 

передбачає кваліфіковане здійснення прогнозування, стратегічного 

планування, моніторингу та оцінювання ситуації з персоналом в органах 

влади; 3) потреба в омолодженні кадрів, недостатньо системна робота зі 

студентами вищих навчальних закладів у регіонах країни з метою 

подальшого залучення молоді до роботи в органах державного управління; 4) 

недостатня увага окремих керівників структурних підрозділів органів влади в 

регіонах до процесів підготовки та перепідготовки відповідних кадрів; 5) 

відсутність дієвої системи просування по службі, яка надає перевагу або 

враховує можливість зайняття вищої посади на підставі наявних теоретичних 

знань та практичних навичок, отриманих під час підготовки магістрів 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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державного управління; 6) низька мотивація окремих керівників органів 

влади та управління різного рівня в підготовці та перепідготовці фахівців за 

денною формою навчання, що зумовлене необхідністю збереження за ними 

місця роботи або забезпечення новим місцем роботи після закінчення 

навчання; 7) відсутність збалансованої системи управління професійною 

орієнтацією молоді, об’єктивних принципів її відбору і навчання, повільні 

темпи впровадження сучасних технологій професійного розвитку; 8) 

недосконала система організації стажування в органах влади як слухачів, так 

і науково-педагогічних працівників, формальний підхід до стажування; 9) 

недосконалість механізму формування державного замовлення на підготовку 

фахівців, відсутність системи регіональних замовлень; 10) недостатнє 

застосування наукових підходів, результатів наукових досліджень під час 

реалізації державної кадрової політики на рівні міст, районів, регіонів тощо 

[201]. Сучасний стан підготовки державних службовців характеризується 

значною кількістю проблем в результаті чого знижується якість 

підготовлених фахівців, а отже й рівень їх компетентності. За таких умов 

надзвичайно важливим є першочергове вирішення наявних питань, зокрема 

щодо низького степеня підготовки державних службовців у профільних 

навчальних закладах, що негативно відображається на загальному стані 

держаної служби України.  

Вважаємо, що саме підготовка як складова системи професійного 

розвитку державних службовців повинна базуватися виключно на денній та 

дистанційній формі навчання, тобто заочне навчання державних службовців 

як форма їх підготовки має бути скасована. Така позиція мотивована тим, що 

тільки у умовах щоденної наполегливої праці у сфері попування нових знань 

можливо підготувати спеціаліста високого рівня компетентності. Так, 

вивчення іноземних мов, опанування всіх складових елементів відповідної 

спеціалізації, ознайомлення з діяльністю численних органів державної влади 

України, проходження стажування, опанування досвіду зарубіжних країн 

тощо можливо забезпечити тільки у постійному зв’язку між державним 
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службовцем, який навчається, та викладачами, представниками зарубіжних 

держав, експертами з питань державної служби тощо.  

Виконати відповідні завдання, а отже й підготувати якісного 

державного службовця в сучасних умовах, здатна тільки денна та 

дистанційна форма навчання, яка завдяки досягненням науково-технічного 

прогресу забезпечує можливість підтримання постійного зв’язку між 

учасниками навчального процесу, забезпечити повноцінний контроль за 

дотриманням виконанням вимог навчальних програм, системністю вивчення 

навчальних дисциплін. 

Спеціалізація (перепідготовка) як форма професійного розвитку 

державних службовців в доктринальній літературі визначається як навчання 

з метою одержання певного освітньо-кваліфікаційного рівня з іншої 

спеціальності (спеціалізації), направленого на професійну діяльність в 

органах державної влади [199, с. 151]. Разом з тим, на сьогодні така позиція 

викликає сумнів, оскільки освітній рівень, який може здобути державний 

службовець – це тільки магістр за відповідною спеціальністю.  

На думку О.С. Продаєвич, перепідготовка державних службовців – це 

здобуття освіти відповідного рівня спеціаліста, магістра за іншою 

спеціальністю в межах, як правило, відповідної галузі знань [202, с. 493]. 

Вивчення відповідної дефініції дає можливість встановити, що на 

переконання науковця спеціалізація може передбачати навчання як за іншою 

спеціальністю в межах іншої галузі знань, так і за іншою спеціалізацією в 

межах однієї галузі знань.  

У чинному законодавстві спеціалізація розуміється як профільна 

спеціалізована підготовка державних службовців з метою набуття здатності   

виконувати окремі завдання  та  обов’язки, необхідні  для  професійної  

діяльності  на державній службі [101]. Таким чином, йдеться про навчання 

принципово нової спеціалізації для можливості роботи на державній службі 

України. Така позиція законодавця викликає сумніви у її доцільності, адже 

для якісного виконання посадових обов’язків за певною спеціальністю 
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необхідний комплекс відповідних знань, здобуття який повинно мати 

фундаментальний характер. Однак з аналізу норм чинного законодавства 

України вбачається, що не існує будь-який особливостей для спеціалізації 

(перепідготовки) державних службовців.  

В доктринальних джерелах вказується, що навчання державних 

службовців з програми перепідготовки є одержанням другої вищої або 

середньої професійної освіти, навчання за цією програмою має на меті 

одержання нової спеціальності або кваліфікації на базі наявної освіти. Тому 

особи, які проходять навчання за цією програмою, зобов’язані освоїти в 

повному обсязі програму вищих або середніх професійних закладів освіти за 

обраною спеціальністю [199, с. 151]. За таких умов, вважаємо за необхідне 

закріпити у чинному законодавстві України вимогу, що спеціалізація 

(перепідготовка) може здійснюватися тільки шляхом навчання на денній або 

дистанційній формі навчання. Така позиція обумовлена тим, що навчання 

нової спеціальності навіть у межах одного напряму істотно відрізняється та 

потребує опанування значного масиву нової інформації, вироблення навичок 

їх застосування у практичній діяльності та інше, що не може забезпечити 

заочна форма навчання для державних службовців. 

Підвищення кваліфікації як форма професійного розвитку державних 

службовців визначається нормами чинного законодавства України як  

навчання з метою оновлення та набуття умінь, знань, навичок і здатності 

виконувати   завдання та обов’язки, необхідні для провадження професійної 

діяльності на державній службі [101]. Аналіз легальної дефініції дає 

можливість визначити такі ознаки підвищення кваліфікації: 1) є навчання; 2) 

має на набуття та розвиток умінь, знань, навичок і здатності виконувати  

завдання та обов’язки, необхідні для провадження професійної діяльності на 

державній службі. Таким чином, така діяльність пов’язана з повсякденним, 

тобто постійним та систематичним, навчання, що може здійснюватися у 

найрізноманітніших видах.  
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У спеціальній літературі підвищення кваліфікації державних 

службовців пропонують розглядати як навчання, направлене на підвищення, 

тобто досягнення певного визначеного рівня загальної управлінської 

культури і спеціалізується в межах певної категорії посад і спеціалізації на 

окремих організаціях, завданнях, повноваженнях, що визначаються 

актуальними потребами сучасності (для конкретної людини, конкретного 

органу державної влади, для конкретної зміни державно-службових відносин 

і т. п.) [199, с. 151]. Дане визначення є більш влучним, ніж легальна 

дефініція, оскільки дозволяє простежити специфіку саме даної правової 

категорії, яка полягає в тому, що таке навчання є більш вужчим та 

спеціалізованим за своїм обсягом і змістом, характеризується постійністю, 

але в той же час воно не є одноманітним та сталим, може передбачати 

опанування найрізноманітніших питань у межах своїх посадових обов’язків 

та сфери функціонування відповідного органу державної влади, де працює 

державний службовець, а також стосуватися загальних питань діяльності 

державної служби України.  

Підвищення кваліфікації державних службовців у доктрині також 

пропонується розуміти як цілеспрямований, спеціально організований процес 

систематичного оновлення професійної компетентності державних 

службовців, зумовлений динамікою розвитку суспільства, економіки, науки, 

освіти, культури та потребами, що випливають із особистого досвіду та 

специфіки діяльності кожного державного службовця; складне психічне 

явище, процес поступового росту державного службовця як особистості і як 

професіонала, що здійснюється під час його практичної діяльності та 

самовдосконалення [203, с. 122]. Авторська позиція заслуговує на увагу, 

однак навряд чи можна погодитися з тим, що підвищення кваліфікації 

державних службовців як форма їх професійного розвитку є оновлення 

компетентності державного службовця, більш правильно говорити про 

постійне навчання та зростання державного службовця як фахівця, здобуття 

нових знань та умінь тощо.  
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Законодавство встановлює такі види підвищення кваліфікації 

державних службовців: 1) навчання за професійними програмами 

підвищення кваліфікації; 2) тематичні постійно діючі семінари; 3) 

спеціалізовані короткострокові навчальні курси; 4) тематичні 

короткострокові семінари, зокрема тренінги; 5) стажування в органах, на які 

поширюється дія Закону України «Про державну службу», а також за 

кордоном; 6) самостійне навчання (самоосвіта); 7) участь у щорічному 

Всеукраїнському конкурсі «Кращий державний службовець» [101]. Таким 

чином, законодавство передбачає досить широкий спектр видів підвищення 

кваліфікації державних службовців, що дозволяє забезпечити різнобічну 

можливість для навчання та самовдосконалення державних службовців, а 

також врахувати особливості функціонування того органу державної влади, 

де вони займають посаду державної служби, специфіку їх компетенції тощо. 

Наведені складові елементи повинні забезпечити запровадження та 

дієвість європейських стандартів професіоналізації державної служби, що 

передбачає поєднання двох підходів: 1) врахування високого рівня 

професіоналізму кадрів за допомогою здобуття вищої освіти; 2) безперерв-

ного навчання впродовж життя [204, с. 113]. Тільки за таких умов, коли 

створено належний базис, фундамент професійного розвитку майбутнього 

фахівця-державного службовця є потреба у професійному зростанні 

протягом перебування на службі в органах держаної влади. В іншому разі 

відсутність якісної академічної освіти може істотним чином плинути в 

негативному напрямі на значення підвищення кваліфікації протягом заняття 

посади на державній службі. 

В спеціальній літературі зазначається про те, що необхідно поряд з 

існуючими запроваджувати й нові види підвищення кваліфікації державних 

службовців, зокрема: 1) менторство – це допоміжні та навчальні стосунки, в 

яких одна особа ділиться власними знаннями, досвідом та ідеями з іншою, 

яка, у свою чергу, отримує користь від обміну задля особистісного та 

професійного розвитку, так би мовити, порада керівника; 2) наставництво – 
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це стимулювання розмірковування та самостійного пошук, допомога знайти 

правильне рішення метою якого є  відкриття інших способів або шляхів 

вивчення та інтерпретації світу людини, що приводить до нових дій та нових 

результатів [205, с. 81-82]. Разом з тим, аналіз доктринальних джерел 

свідчить про те, що навряд чи такі категорії заслуговують на закріплення в 

нормах чинного законодавства України на рівні самостійних видів, оскільки 

такі поняття охоплюються розумінням самоосвіти державного службовця та 

можуть реалізовуватися ним самостійно за допомогою колег, керівника тощо.  

3. Припинення правовідносин професійного розвитку державних 

службовців.  

Як і будь-яка категорія права, відносини професійного розвитку 

державних службовців характеризуються їх постійною трансформацією під 

дією різноманітних суспільних чинників, оскільки право будучи явищем 

суспільним, постійно змінюється. Так, досліджуване коло відносин, 

характеризується поряд з виникненням, зміною, також і припиненням у 

результаті чого вони перестають існувати.  

Підставою для припинення правовідносин загалом у праві є юридичний 

факт, не є винятком з цього питання й правовідносин професійного розвитку 

державних службовців, які також припиняються в результаті настанні певних 

юридичних фактів.  

Підстави припинення відповідних правовідносин слід розглядати 

залежно від форми професійного розвитку державних службовців. Так, 

наприклад, підстави припинення підготовки та спеціалізації (перепідготовки) 

державних службовців не збігаються з підставами припинення відносин 

підвищення кваліфікації державних службовців. Останні співпадають з 

підставами припинення трудових правовідносин між державним службовцем 

та роботодавцем, в той час як перші можуть й не збігатися.  

Нормою п. 28 Положення про прийом, стажування в органах державної 

влади і органах місцевого самоврядування слухачів Національної академії 

державного управління при Президентові України, а також переліку органів 
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державної влади, органів місцевого самоврядування, в яких проводиться у 

2013-2018 роках стажування слухачів Національної академії, що затверджено 

постановою Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2013 року №255 

встановлено, що дострокове відрахування слухачів здійснюється: 1) за 

власним бажанням (зазначене відрахування слухачів у разі навчання за 

державним замовленням здійснюється за згодою органу, установи, які 

направили або рекомендували їх на навчання); 2) за станом здоров’я на 

підставі медичного висновку; 3) за невиконання всіх видів робіт, 

передбачених програмою підготовки або за грубе порушення правил 

внутрішнього розпорядку (без права на поновлення); 4) якщо слухачі 

зараховані на навчання і без поважних причин не приступили до занять 

протягом 10 календарних днів після їх початку; 5) якщо слухачі навчаються 

за державним замовленням за вечірньою, заочною (дистанційною) формою та 

припинили перебування на державній службі (крім випадків, коли звільнення 

проводилося відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 40 Кодексу законів про працю 

України, п. 1 ч. 1 ст. 87 Закону України від 10 грудня 2015 року №889-VIII 

«Про державну службу» та/або у разі втрати статусу державного службовця у 

зв’язку з набранням чинності зазначеним Законом) [200]. Відповідні підстави 

можуть означати як припинення правовідносин професійного розвитку 

державного службовця загалом (у разі звільнення з державної служби), так і 

припинення саме відносин підготовки та спеціалізації (перепідготовки) 

державних службовців. Крім того, необхідно зауважити, що підставою 

припинення вказаних відносин є  й успішне проходження підготовки 

спеціалізації (перепідготовки). 

Таким чином, підстави припинення правовідносин професійного 

розвитку державних службовців у частині проходження підготовки та 

спеціалізації (перепідготовки) за характером відношення до суб’єкта-

державного службовця можна поділити на дві групи: 1) позитивні – пов’язані 

з успішним проходженням підготовки та спеціалізації (перепідготовки); 2) 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/322-08/paran233#n233
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/322-08/paran233#n233
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/889-19/paran904#n904
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негативні – пов’язані з відрахуванням під час навчання при підготовці та 

спеціалізації (перепідготовці). 

Підставами припинення правовідносин професійного розвитку 

державних службовців в частині підвищення кваліфікації є припинення 

державної служби, що обумовлено тим, що вони мають постійний характер і 

можуть припинятися тільки у зв’язку з припиненням перебування особи на 

державній службі. 

У відповідності до норми ч. 1 ст. 83 Закону України «Про державну 

службу» державна служба припиняється: 1) у разі втрати права на державну 

службу або його обмеження; 2) у разі закінчення строку призначення на 

посаду державної служби; 3) за ініціативою державного службовця або за 

угодою сторін; 4) за ініціативою суб’єкта призначення; 5) у разі настання 

обставин, що склалися незалежно від волі сторін; 6) у разі незгоди 

державного службовця на проходження державної служби у зв’язку із зміною 

її істотних умов; 7) у разі досягнення державним службовцем 65-річного 

віку, якщо інше не передбачено законом; 8) у разі застосування заборони, 

передбаченої Законом України «Про очищення влади» [81]. Крім того, 

необхідно брати до уваги й підстави, встановлені актами законодавства про 

працю, оскільки норми відповідної галузі застосовуються субсидіарно до 

регулювання правовідносин праці за участі державних службовців.  

Розуміння виникнення, розвитку та припинення правовідносин 

професійного розвитку державних службовців має важливе теоретичне та 

практичне значення. Так, завдяки розкриттю відповідної тематики можливо 

дослідити та зрозуміти динаміку досліджуваного кола суспільних відносин, 

які регулюються актами законодавства України про державну службу. Також 

їх вивчення сприяє з’ясуванню структури правових відносин професійного 

розвитку державних службовців, визначенню суб’єктного складу та 

встановлення інших характерних особливостей. 

 

 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1682-18
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3.3 Значення підготовки та перепідготовки  

державних службовців 

 

В умовах розбудови демократичної, правової, соціальної держави наука 

державного управління має базуватися на конституційних засадах організації 

влади в Україні та сприяти вирішенню суто прагматичної проблеми – 

орієнтації влади на людину, утвердженні та забезпеченні її прав. При цьому 

успішне виконання законів і урядових рішень можливе лише тоді, коли цей 

процес буде підкріплений злагодженою системою державної служби та 

служби в органах місцевого самоврядування, з чітким розподілом 

повноважень і відповідальностей на всіх рівнях управління. Для 

забезпечення вищезазначеного необхідно здійснювати широкомасштабну 

підготовку державно-управлінських кадрів, здатних до реалізації діяльності 

на засадах належного, демократичного врядування. 

Тематику особливостей та значення підготовки й перепідготовки 

державних службовців досліджували у своїх наукових працях такі вчені: 

В.М. Андріїв [206], Л.О. Воронько [207], З.С. Голован [208], С.Т. Гончарук 

[209], І.Е. Данильєва [210], Л.О. Дорогань-Писаренко [211], П.В. Древаль 

[212], О.М. Дуюнова [213], Т.М. Заворотченко [214], М.І. Іншин [215], Т.Є. 

Кагановська [216], О.В. Карпушова [217], І.О. Картузова [218], О.В. Касмінін 

[219], П.С. Клімушин [220], І.Г. Козуб [221], Ю.В. Конотопцева [222], І.Д. 

Копайгора [223], Г.Г. Петришина-Дюг [224], О.В. Сердюченко [225], А.А. 

Стрижак [226], В.Б. Тищенко [227], В.І. Щербина [228], І.М. Якушев [229], 

О.В. Яремчук [230] та ін. Тим не менш, досі чітко не розкривалося переліку 

особливостей підготовки й перепідготовки державних службовців і не 

характеризувався їх зміст. 

Державна служба, її якість забезпечується людьми, які мають 

відповідні знання та професійну підготовку – державними службовцями. Від 

їх ставлення до дорученої справи залежить ефективність функціонування 

державних органів, підприємств, установ і організацій. З цією категорією 
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працівників постійно спілкуються люди, від їх моральності, культури 

(загальної та правової) залежить імідж відповідного органу, рівень 

дотримання прав та свобод громадян. Державні службовці повинні 

додержуватись загальноприйнятих правил поведінки як при виконанні 

службових, так і в позаслужбових відносинах, проявляти витримку, 

ввічливість, принциповість, вміння вислухати і зрозуміти позицію підлеглого 

чи громадянина в питанні, з якого він звернувся, та прийняти рішення 

відповідно до вимог чинних правових приписів. Тому до державного 

службовця при вступі на державну службу та їі проходженні пред’являються 

відповідні етичні вимоги. Йдеться про нові підходи до проблем правового 

забезпечення діяльності державних службовців і, зокрема, у відносинах з 

громадянами, зміну характеру цих відносин, розробку принципів 

організаційної культури при виконанні службовцями своїх обов`язків. Така 

зміна полягає у встановленні стандартів якості роботи державних 

службовців, які б забезпечували очікувану їх поведінку відносно будь-якого 

громадянина. Звичайно, відповідні етичні вимоги повинні пред’являтись і 

при зарахуванні на державну службу [231, с. 20-21].  

Прийнята в Україні модель професійної діяльності державного 

службовця вимагає постійного зростання професіоналізму і компетентності 

державних службовців. На сучасному етапі особливо гострою є проблема 

професійного навчання державних службовців, що виконують управлінські 

та представницькі функції, оскільки ефективність державного управління 

значною мірою залежить від кадрів, фахово і світоглядно підготовлених до 

активної професійно-компетентної інноваційно-творчої роботи в нових 

умовах, результативність якої залежить від уміння аналізувати та 

прогнозувати [232, с. 107].  

Ж. Таланова вірно зауважує, що ефективне функціонування 

загальнонаціональної системи підготовки й перепідготовки державних 

службовців можливе за наявності державних потреб та особистої 

зацікавленості державних службовців у наслідках її діяльності [233, с. 86]. 
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Тому важливо професійно настановити державного службовця, щоб він 

розумів значення своєї службово-трудової діяльності для суспільства і ті 

сфери, на які він впливає. Зокрема, винагорода (як моральна, так і 

матеріальна) зі сторони держави повинна стимулювати його займатися 

професійним саморозвитком. 

Нормативним приписом ч. 2 ст. 48 Закону України «Про державну 

службу» передбачено, що положення про систему підготовки, 

перепідготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних 

службовців затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням 

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері державної служби [81]. На сьогодні діє 

Положення про систему підготовки, спеціалізації та  підвищення кваліфікації 

державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, яке 

затверджено постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Положення про систему підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації 

державних службовців  і посадових осіб місцевого самоврядування» від 07 

липня 2010 року №564 [101]. Отже, підготовка державних службовців як 

форма їх професійного розвитку полягає у проходженні ними навчання за 

відповідними спеціальностями, успішне виконання встановлених навчально-

методичних програм за результатами яких їм присуджується ступінь магістра 

державного управління.  

В.С. Венедиктов та М.І. Іншин під державною системою підготовки та 

перепідготовки державних службовців розуміють сукупність освітньо-

професійних і професійних програм підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації державних службовців; акредитованих навчальних 

закладів, інститутів і центрів підвищення кваліфікації, які реалізують 

зазначені програми; органів, що здійснюють управління системою 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних 

службовців [234, с. 63]. 
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О. Г. Коржова стверджує, що підготовка та перепідготовка державних 

службовців – це набуття певних необхідних знань, умінь і навичок [235, с. 

272]. При цьому дане поняття варто відмежовувати від такої категорії як 

підвищення кваліфікації, що, у свою чергу, є власне поглибленням знань, 

вдосконаленням вмінь та навичок державних службовців. 

Професійна підготовка є видом додаткової професійної освіти, що 

пов’язаний з набуттям державним службовцем права на забезпечення 

виконання нових повноважень у новій сфері державної влади. 

Перепідготовка дає можливість державному службовцю займатися новим 

видом організаційної діяльності в іншому органі влади [45, с. 20].  

Професійна підготовка – це розширення кваліфікації спеціалістів з 

метою адаптації їх до нових економічних і соціальних умов і здійснення 

нової професійної діяльності, у т.ч. з урахуванням міжнародних вимог і 

стандартів [45, с. 20].  

Під системою професійної підготовки державних службовців 

необхідно розуміти сукупність елементів, які тісно взаємопов’язані і 

доповнюють один одного (кожен з них є самостійним правовим інститутом), 

покликаних забезпечувати державні органи на центральному та 

регіональному рівнях необхідною кількістю високопрофесійних і всебічно 

підготовлених кадрів державних службовців, що володіють сучасними 

науковими знаннями, навичками, вміннями і здатні забезпечувати досягнення 

цілей, вирішення завдань і здійснення функцій, які стоять перед органами 

державної влади [236, с. 78].  

Зокрема, науковець наголошує, що за своєю правовою природою 

інститути професійної підготовки державних службовців є комплексними 

правовими інститутами, оскільки суспільні відносини, що виникають під час 

реалізації зазначених інститутів, регулюються нормами конституційного, 

трудового, адміністративного, фінансового та інших галузей права [236, 

с. 78]. 
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Т.Є. Когановська пропонує доктринальне визначення категорії 

підготовка державного службовця як навчання з метою здобуття особою 

певного нового для неї освітньо-кваліфікаційного рівня (спеціаліст, магістр) 

за фахом, направленого на професійну діяльність в органах державної влади 

або місцевого самоврядування. При цьому під підготовкою державного 

службовця необхідно розуміти і навчання людини, яка вже перебуває на 

держслужбі [199, с. 150]. З аналізу наведеної дефініції вбачається, що 

ознаками підготовки державного службовця є: 1) навчання за освітньо-

кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста; 2) спеціалізація за фаховим 

спрямуванням для потреб держаної служби; 3) охоплює своїм змістом і 

навчання особи, яка вже перебуває на державній службі.  

З урахуванням наведеного, а також норм правових актів України, 

вважаємо, що під підготовкою та перепідготовкою державного службовця 

слід розуміти комплексну та безперервну діяльність, яка полягає у сприянні 

становлення державного службовця як професіонала із відповідним високим 

рівнем знань, вмінь та навичок, а також забезпеченні недопущення до 

падіння рівня його ділової готовності у виконанні службово-трудових 

обов’язків. 

Метою професійної підготовки державних службовців є забезпечення 

потреб державних органів у працівниках які відзначатимуться: здатністю 

запроваджувати цінності демократичної, правової, соціальної держави та 

громадянського суспільства, неухильно відстоювати права і свободи людини 

і громадянина; професійними уміннями і навичками, що грунтуються на 

сучасних спеціальних знаннях, аналітичних здібностях та майстерності 

застосування засобів і методів управлінської науки; стратегічним мисленням 

та особистісними якостями, необхідними для прийняття та успішної 

реалізації управлінських рішень [234, с. 190]. 

Як відзначає О. Оболенський, найважливішими аспектами становлення 

системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних 

службовців в Україні є такі:  
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– визначення пріоритетів і напрямів державної політики у сфері 

професійної підготовки кадрів управління;  

– розробка принципів діяльності і компетенції органів управління 

системою професійної підготовки державних службовців;  

– місце і роль професійної підготовки державних службовців у системі 

роботи з персоналом управління; 

– професійно-кваліфікаційні вимоги до різних категорій державних 

службовців, оцінка ефективності їх підготовки і підвищення кваліфікації;  

– оптимізація мережі освітніх установ, визначення масштабу 

підготовки і перепідготовки кадрів управління;  

– зміни в структурі і змісті навчання, розробка інноваційних освітніх 

програм, сучасних навчальних планів, підготовка нового покоління 

підручників і навчально-методичних посібників;  

– кадрове забезпечення науково-методичної і навчально-виховної 

діяльності освітніх установ;  

– інформаційне забезпечення навчальних закладів, що займаються 

підготовкою кадрів для державної служби;  

– вивчення і використання вітчизняного й зарубіжного досвіду;  

– приведення нормативно-законодавчої бази системи професійного 

навчання у відповідність з реаліями соціально-економічних реформ [237, с. 

67]. 

Характерною ознакою сучасної системи підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації державних службовців в Україні є те, що управління 

нею базується на традиційних методах та підходах, характерних для 

адміністративно-централізованої системи влади. У той же час динамічні 

зміни в українському суспільстві, що обумовлені процесами світової 

глобалізації та інтеграції, потребують розробки та активного впровадження 

новітніх підходів на всіх рівнях управління цією системою. Поряд з тим, 

питання інноваційного управління системою підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації державних службовців ще не знайшли належного 
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закріплення в законодавстві, недостатньо висвітлені в науковій літературі 

[238].  

На основі наведеного, варто відмітити, що серед основних 

особливостей підготовки та перепідготовки державних службовців є такі: 

підтримка правової реформи в умовах євроінтеграції України; дотримання 

високих стандартів професіоналізму у процесі здійснення службово-трудової 

діяльності; безперервність вдосконалення трудових навиків. 

Рівень підготовки кадрів фактично визначає успіх у будь-якій сфері 

діяльності, а тому вони мають підбиратися і розставлятися залежно від 

кваліфікації, організаторських здібностей, загальної управлінської, правової 

культури [231, с. 244].  

При цьому, варто відмітити, що підбір, підготовка, перепідготовка, 

розстановка кадрів, підвищення їх кваліфікації не завершують процес 

формування та проходження служби [231, с. 262]. Правильне використання 

кадрів не закінчується і заповненням вакантних посад, оскільки це постійний 

процес, який полягає у пошуку найбільш компетентних, 

висококваліфікованих фахівців, їх висуненні на відповідні посади, 

перестановці в разі необхідності.  

Разом з тим, проблематика відповідного правового явища не 

досліджена глибоко у вітчизняній доктрині права, що зумовлює необхідність 

проведення подальших науково-теоретичних робіт у цій сфері.  

 

 

3.4 Суб’єкти професійної підготовки та перепідготовки 

державних службовців та форми їх взаємодії 

 

Європейський вектор розвитку Української держави, прагнення стати 

повноправним членом Європейського союзу та НАТО, а також необхідність 

розбудови нашої держави як демократичної, правової та соціальної, 

вимагають формування професійного кадрового складу державних 
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службовців, які би були здатні вирішити відповідні цілі й завдання на 

високому рівні. У досліджуваних відносинах провідна роль належить 

суб’єктам, які беруть безпосередню участь у діяльності щодо професійної 

підготовки, підвищення кваліфікації та перепідготовки державних 

службовців, де кожен з них наділений нормами чинного законодавства 

України певним комплексом повноважень. Наведене у своїй сукупності й 

дозволяє забезпечити ґрунтовну, якісну та системну професійну підготовку 

та наступний постійний професійний розвиток кадрів для потреб державної 

служби. 

На сучасному етапі становлення України у відповідному процесі 

приймають участь численні підприємства, установи та організації, що 

обумовлює складу структуру системи підготовки державних службовців, їх 

постійного підвищення кваліфікації та проведення їх перепідготовки. З 

урахуванням істотного оновлення профільного законодавства, що 

кардинально вплинуло, в тому числі й на досліджувану сукупність 

суспільних відносини, надзвичайний науковий та практичний інтерес 

викликають питання особливостей названих суб’єктів у процесі 

професійного навчання та розвитку кадрів для потреб державної служби.  

Крім того, актуальною є й проблематика форм взаємодії між собою учасників 

відносин з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних 

службовців у процесі такої діяльності, з’ясування їх специфіки, виявлення 

проблемних проблем у даній галузі та вироблення пропозицій щодо їх 

подолання. 

Загалом, у тій або іншій мірі, окремі аспекти діяльності суб’єктів, які 

беруть участь у досліджуваних правовідносинах й форми їх взаємодії між 

ними, висвітлені у доктринальних працях таких науковців як: А.А. Андрушко 

[239], П.С. Борцевич [240], В.Я. Бурак [241], В.І. Бурдяк [242], Л.Ю. Величко 

[243], С.М. Волошина [244], М.К. Галянтич [245], З.С. Голован [246], Г.І. 

Леліков [247], В.М. Мельникович [248], Н.П. Мокрицька [249], В.Ю. 

Нікіфоров [250], І.Л. Олійник [251], А.М. Слюсар [252], І.Ю. Хомишин [253], 
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О.В. Худякова [254], Г.І. Чанишева [255], І.В. Шпекторенко [256], B.І. 

Щербина [257] та інших.  

Не зважаючи на те, що порушена тематика вивчається представниками 

як науки трудового, так і адміністративного права, а також вченими у сфері 

державного управління, на сьогодні у науковій літературі відсутні ґрунтовні 

та комплексні доктринальні праці, що й зумовлює необхідність проведення 

науково-теоретичних досліджень у відповідних напрямках, проведення 

аналізу норм чинного законодавства України, з’ясування переліку учасників 

відповідних суспільних відносин, особливостей їх участі в підготовці, 

підвищенні кваліфікації та перепідготовці державних службовців тощо.   

На переконання О.Ю. Дрозда, правовідносини у сфері підвищення 

рівня професійної компетентності державних службовців виражаються у 

тому, що державним службовцям створюються умови для підвищення рівня 

професійної компетентності шляхом професійного навчання, яке 

проводиться постійно. Вказані правовідносини характеризуються широким 

колом суб’єктів, оскільки, окрім державного службовця, який направляється 

на підвищення професійної компетенції, та безпосереднього керівника та 

служби управління персоналом державного органа, які визначають 

необхідність професійного навчання державного службовця, залучаються 

також Національна академія державного управління при Президентові 

України, Національне агентство з питань запобігання корупції, 

Нацдержслужба, Міністерство закордонних справ, місцеві державні 

адміністрації, органи судової влади і прокуратури, інші органи державної 

влади [258, с. 119]. З наведеного вбачається, що у діяльності з підготовки, 

підвищення кваліфікації й перепідготовки приймає участь значна кількість 

учасників, які виконують різні функції й завдання, тому доцільно їх 

класифікувати на певні види залежно від характеру їх участі у досліджуваній 

діяльності, відсутність чого і є одним з ключових недоліків запропонованого 

науковцем підходу.  
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Н.А. Липовська до суб’єктів, які беруть участь у відносинах 

професійної підготовки та перепідготовки державних службовців пропонує 

відносити: Президента України, Кабінет міністрів України, Національну 

академію державного управління при Президентові України та інші 

навчальні заклади, які готують магістрів для потреб державного управління 

[259]. Разом з тим, такий підхід є знадно звуженим, оскільки він не дозволяє 

повною мірою визначити перелік учасників відповідної діяльності та 

зрозуміти характер їх участі, так поза увагою науковця залишилися інші 

особи, які також беруть учать в підготовці, перепідготовці й підвищенні 

кваліфікації державних службовців в Україні.  

На переконання І.І. Хожила, до інституцій, які приймають участь у 

професійному навчанні та розвитку державних службовців треба відносини: 

Президента України, Верховну Раду України, Національну академію 

державного управління при Президентові України, Кабінет Міністрів 

України, Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України, заклади 

післядипломної освіти (центри перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

державних підприємств, установ і організацій), навчальні заклади, які 

готують державних службовців [260, с. 73-76]. Даний перелік відповідних 

суб’єктів є більш ґрунтовним, ніж запропонований Н.А. Липовською, разом з 

тим, він не враховує окремих складових елементів, які пропонуються О.Ю. 

Дроздом (Національне агентство з питань державної служби, служби 

управління персоналом органів державної влади тощо). Також недоліком 

запропонованого підходу є те, що він не розкриває особливостей участі 

відповідних осіб у досліджуваній діяльності, а просто наводить перелік 

певних інституцій без вказівку на їх місце та роль у системі підготовки, 

підвищення кваліфікації та перепідготовки державних службовців. За таких 

обставин жодна з розглянутих доктринальних позицій не може бути взята для 

аналізу суб’єктів даних суспільних відносин, адже кожен з них заслуговує на 
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увагу та містить певні позитивні елементи, але в цілому комплексно не 

розкриває порушеної проблематики 

На думку М.А. Сетунова, до суб’єктів, які беруть участь у підготовці, 

перепідготовці та підвищенні кваліфікації державних службовців беруть 

учать такі особи: Президент України, Кабінет Міністрів України, 

Національне агентство з питань державної служби та Національна академія 

державного управління при Президентові України [261]. Наведені 

міркування науковця значно звужують коло учасників відповідних 

суспільних відносин, оскільки поза увагою автора залишається наочна 

кількість як навчальних закладів, де готують фахівців для потреб державної 

служби, так і суб’єктів, які беруть участь в організації відповідної діяльності.   

Пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Положення про систему підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації 

державних службовців  і посадових осіб місцевого самоврядування» від 07 

липня 2010 року №564 встановлено, що до системи підготовки належать: 

1) Національна  академія державного управління при Президентові України 

та її регіональні  інститути;  2) інші  вищі  навчальні заклади, які здійснюють  

підготовку  магістрів за спеціальністю «Публічне управління та 

адміністрування» галузі знань «Публічне управління  та   адміністрування»;  

3) центри   перепідготовки   та підвищення кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, 

установ і організацій; 4) заклади післядипломної освіти [101]. Тобто у 

системі професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

державних службовців беруть участь численні суб’єкти, зокрема навчальні та 

наукові заклади, які готують фахівців за спеціальністю «Публічне  

управління та  адміністрування» галузі знань «Публічне управління та 

адміністрування» та займаються їх наступним професійним розвитком у 

порядку, встановленому законодавством України. Разом з тим, у 

відповідному нормативному документі не відображені учасники 
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досліджуваних суспільних відносин, які хоча й безпосередньо не беруть 

участь у відповідній діяльності, але залучені до її організації. 

Суб’єктів, які беруть участь у підготовці, підвищенні кваліфікації та 

перепідготовці державних службовців в Україні можна класифікувати за 

ознакою характеру діяльності з навчання та професійного розвитку фахівців 

для потреб державної служби на такі групи: 1) суб’єкти, які беруть участь в 

організації діяльності з підготовки, підвищення кваліфікації та 

перепідготовки державних службовців; 2) суб’єкти, які безпосередньо 

здійснюють підготовку, підвищення кваліфікації та перепідготовки 

державних службовців.  

1. Суб’єкти, які беруть участь в організації діяльності з підготовки, 

підвищення кваліфікації та перепідготовки державних службовців. 

1.1. Президент України. 

Президент України, будучи главою Української держави та гарантом 

дотримання Конституції України, наділяється конституційно-правовими та 

іншими правовими нормами значним обсягом повноважень у різних сферах 

суспільного життя, в тому числі й щодо підготовки, підвищення кваліфікації 

та перепідготовки державних службовців. Згідно з нормативними приписом 

ст. 106 Конституції України, Президент України на основі та на виконання 

Конституції і законів України видає укази і розпорядження, які є 

обов’язковими до виконання на території України [125]. У наукових 

джерелах відзначається, що сприяти у реалізації цих повноважень голові 

держави покликана Адміністрація Президента України, в структурі якої 

функціонує Департамент управління персоналом. Глава Адміністрації 

Президента України разом з керівником цього департаменту беруть активну 

участь у підготовці проектів указів Президента України з проблем державної 

служби, кадрової роботи та підготовці кадрів, а також у підготовці 

документів з цих питань для розгляду у Верховній Раді України. Значне 

місце в їх діяльності приділяється професійному розвиткові державної 

служби, зокрема підготовці документів для призначення на посади державної 
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служби [262, с. 351-353], формуванню кадрового резерву, присвоєння рангів 

та класних чинів, здійснення контролю за дотриманням державним 

службовцем, призначеним Президентом України, певних обмежень при 

виконанні службових обов’язків тощо [260, с. 73]. За роки незалежності 

України Президентом України було видано велику кількість відповідних 

нормативно-правових актів з питань, які, серед іншого, стосуються й 

проблематики підготовки, підвищення кваліфікації та перепідготовки 

державних службовців, що свідчить про активну участь названого суб’єкта у 

досліджуваних відносинах. 

Так, одним із перших нормативних документів Президента України, 

який чинний і на сьогодні, є Указ Президента України «Про затвердження 

Програми кадрового забезпечення  державної служби та Програми роботи з 

керівниками державних підприємств, установ і організацій» від 10 листопада 

1995 року №1035/95 [46]. Програма кадрового забезпечення  державної 

служби передбачає, що підготовка, перепідготовка та підвищення 

кваліфікації державних службовців вимагає реалізації єдиної кадрової 

політики у державі, забезпечення наукового обґрунтування системи органів 

державної влади та їх апарату у частині забезпечення необхідними кадрами, 

створення ефективної та дієвої структури навчання та професійного 

зростання державних службовців тощо. 

У відповідності до вказаного нормативного документу, добір кадрового 

резерву органів державної виконавчої влади потребує: 1) урахування впливу 

передбачуваних змін в економічному, політичному та соціально-культурному 

житті на кадровий склад державної служби; 2) комплексного вирішення 

питань добору державних службовців для всіх посад державної служби; 3)  

визначення реальних потреб у працівниках для державних органів різного 

рівня; 4) урахування рівня освіти претендентів на державну службу, їх 

професійної підготовки, етики поведінки, сумлінності та чесності; 

5) недопущення до державної служби осіб, що мають установлені законом 

обмеження щодо прийняття на державну службу [46]. Також відповідна 
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Програма передбачає умови вступу на державну службу, вимоги щодо 

необхідності формування кадрового резерву державної служби, встановлює 

пріоритети кадрової політики та основні напрями професійного підготовки, 

підвищення кваліфікації та перепідготовки державних службовців, норми 

щодо завдань та цілей професійного розвитку відповідних фахівців, 

здійснення міжнародного співробітництва у відповідній сфері та інше.  

Разом з тим, відповідний документ має виключно декларативне та 

програмне значення, оскільки без кардинального реформування профільного 

законодавства з питань державної служби, яке зазнало істотного оновлення 

тільки після проведення Революції Гідності, реалізація його положень була 

неможлива, що й підтвердила наступна практика застування нормативних 

приписів у досліджуваному колі суспільних відносин. 

Програма роботи з керівниками державних підприємств, установ і 

організацій, яка також була затверджена Указом Президента України від 10 

листопада 1995 року №1035/95 [46] має ще більш декларативне значення, 

оскільки не передбачає реальних кроків щодо оновлення регламентації 

взаємовідносин з керівниками державних підприємств, установ і організацій, 

а містить приписи, що останні повинні проходити постійне навчання та 

підготовку – не рідше одного разу на п’ять років, призначатися з числа 

кадрового резерву тощо. У той же час, переважну більшість відповідних 

засадничих положень так і не вдалося втілити в життя, що негативно 

вплинуло на загальний стан підготовки, підвищення кваліфікації та 

перепідготовки державних службовців в Україні протягом тривалого часу. 

Указ Президента України «Про заходи щодо вдосконалення роботи з 

кадрами в органах виконавчої влади, з керівниками державних підприємств, 

установ і організацій» від 19 травня 1995 року №381/95 [263] продовжив 

декларувати необхідність вдосконалення законодавства про державну службу 

у частині професійного навчання та розвитку державних службовців у нашій 

державі.  
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Названим нормативним документом доручалося Кабінету Міністрів 

України здійснити: 1) розробку проектів Програми кадрового забезпечення 

державної служби та Програми роботи з керівниками державних 

підприємств, установ і організацій; 2) забезпечення розроблення річних 

планів роботи з кадрами в органах державної виконавчої влади та на 

підпорядкованих  їм підприємствах, в установах і організаціях, у виконавчих 

комітетах місцевих Рад; 3) підготовку щорічних навчальних програм 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних 

службовців, керівників державних підприємств, установ та організацій та 

спеціалістів ринкової економіки; 4) розробку та затвердження положення  

про  роботу  з  кадрами  в центральних і  місцевих органах державної  

виконавчої влади, у виконавчих комітетах місцевих Рад та про  формування 

кадрового резерву керівників державних підприємств, установ і організацій; 

5) запровадити в  органах державної виконавчої  влади,  у виконавчих 

комітетах місцевих Рад, на державних підприємствах,  в установах і  

організаціях регулярне  професійне навчання працівників [263]. На жаль, 

повною мірою виконати відповідні програмні завдання не вдалося, крім того, 

впроваджені нормативні акти досить часто на локальному рівні не 

виконувалися або ж їх реалізація відбувалася виключно «на папері» в силу 

найрізноманітніших обставин: відсутності кваліфікованих кадрів для 

проведення підготовки, підвищення кваліфікації та перепідготовки фахівців 

для потреб державної служби, нерозуміння значення професійного навчання 

та розвитку у діяльності державного службовця, незадовільна матеріально-

технічна база та інше. 

Указом Президента України «Про систему підготовки, перепідготовки 

та підвищення кваліфікації державних службовців» від 30 травня 1995 року 

№398/95 створено Українську Академію державного управління при 

Президентові України   на базі Інституту державного управління і 

самоврядування при Кабінеті Міністрів України, що ліквідується, яка 

входить у систему органів виконавчої влади і забезпечує підготовку 
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державних службовців та підвищення їх кваліфікації [47]. Формування 

відповідного державного вищого навчального закладу, який повинен був 

стати провідним у системі підготовки, підвищення кваліфікації та 

перепідготовки кадрів для потреб державної служби, було рушійним кроком 

у відповідній сфері та позитивно вплинуло на якість складу державних 

службовців, хоча, повною мірою вирішити кадрові проблеми у державному 

апараті не вдалося.  

Указом Президента України «Питання Національної академії 

державного управління при Президентові України» від 21 вересня 2001 року 

№850/2001 затверджено Положення про Національну академію державного 

управління при Президентові України. У відповідності до п. 1 Положення 

про Національну академію державного управління при Президентові 

України, Національна академія державного управління при Президентові 

України є головним державним вищим навчальним закладом у 

загальнонаціональній системі підготовки, перепідготовки і підвищення 

кваліфікації державних службовців, посадових осіб органів місцевого 

самоврядування, підзвітним Президентові України [264]. Отже, Національна 

академія державного управління при Президентові України будучи 

провідним вищим навчальним закладом України у сфері підготовки, 

перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців державної 

форми власності – підзвітна виключно Президенту України, що й зумовлює 

особливу учать гаранта Конституції України у досліджуваних відносинах.  

Згідно з нормою п. 10 Положення про Національну академію 

державного управління при Президентові України, її очолює ректор, якого 

призначає на посаду та звільняє з посади Президент України. Також 

Президент України призначає першого проректора та проректорів за 

поданням ректора Національну академію державного управління при 

Президентові України (п. 12 Положення про Національну академію 

державного управління при Президентові України). Крім того, Президент 

України затверджує Положення про Національну академію державного 
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управління при Президентові України [264]. Таким чином, Національна 

академія державного управління при Президентові України, будучи підзвітна 

безпосередньо Президенту України, залежна від нього у своїй діяльності.  

Указом Президента України «Про Комплексну програму підготовки 

державних службовців» від 9 листопада 2000 року №1212/2000 [265], 

затверджено Комплексну програму підготовки державних службовців, яка 

передбачає наступне: цілі та завдання підготовки та перепідготовки 

державних службовців; головні проблеми у сфері професійного навчання та 

розвитку державних службовців, які повинні бути вирішені, способи, методи 

та форми підготовки й перепідготовки державних службовців, основній та 

пріоритетні напрями удосконалення системи підготовки державних 

службовців, питання ресурсного та матеріального забезпечення відповідної 

діяльності та багато іншого. 

Указом Президента України «Про Концепцію адаптації інституту 

державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу» від 5 

березня 2004 року №278, затверджено Концепцію адаптації інституту 

державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу [266], яка 

визначила такі пріоритетні напрямки діяльності як, зокрема: 

1) вдосконалення правових засад функціонування державної служби; 2)  

вдосконалення та  підвищення   ефективності   управління державною 

службою; 3) професіоналізація державної служби [266]. Однак, переважна 

більшість положень відповідної концепції протягом тривалого часу так і 

залишилися концептуальними й програмними нормами, які не знайшли 

практичного застосування в силу дії різних чинників. Лише з набранням 

чинності новим Законом України «Про державну службу» [81] та іншими 

нормативно-правовими актами, які прийняті на виконання відповідного 

закону, відбулися істотні зміни у досліджуваній сфері суспільних відносин. 

Указом Президента України «Про заходи щодо реформування 

державної служби в Україні та забезпечення захисту конституційних прав 

державних службовців» від 20 вересня 2007 року №900/2007 передбачалося 
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доручити Кабінету Міністрів України підготувати законопроект про внесення 

змін до Закону України «Про державну службу» [43] у новій редакції та 

подати його до Верховної Ради України до 1 жовтня 2007 року. Проте 

відповідна законопроектна робота тривала аж до 2011 року, коли й було 

ухвалено відповідний новий профільний закон.  

Особливостями участі Президента України як суб’єкта професійної 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних 

службовців у відповідних відносинах є: 1) видання на основі Конституції 

Україні та законів України указів, які регулюють кадрові питання 

(призначення керівництва Національного агентства з питань державної 

служби, Національної академії державного управління при Президентові 

України та інше), містять програмні положення (концепції, стратегії тощо), 

вирішують питання створення та діяльності консультативно-дорадчих 

органів, надання доручень Кабінету Міністрів України та інше; 2) наділення 

владними повноваженнями щодо Національної академії державного 

управління при Президентові України, яка йому підзвітна; 3) підписання 

законів України, які регламентують питання державної служби, в тому числі 

й підготовку, підвищення кваліфікації та перепідготовку державних 

службовців. 

1.2. Верховна Рада України.  

Відповідно до норми ч. 1 ст. 75 Конституції України єдиним органом 

законодавчої влади в Україні є парламент − Верховна Рада України.  

Нормативними приписами ч. 1 ст. 85 Конституції України закріплено, що до 

повноважень Верховної Ради України, серед іншого, належить прийняття 

законів [125]. У науковій літературі зазначається, що Верховна Рада України 

як вищий законодавчий орган України та інституція державного управління 

щодо професійного навчання державних службовців визначає основні засади 

державної кадрової політики, формує вітчизняну законодавчу базу та, 

відповідно до своїх конституційних повноважень, бере участь у формуванні 

кадрового складу органів державної влади [260, с. 74]. З наведеного 
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вбачається, що Верховна Рада України відіграє надзвичайно важливу роль у 

організації діяльності що підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації державних службовців у нашій державі, що обумовлено її 

законодавчою функцією.  

На сьогодні чинним в Україні 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 і 

суспільства, а також порядок реалізації громадянами України права рівного 

доступу до державної служби, що базується на їхніх особистих якостях та 

досягненнях [81]. Названий законодавчий акт містить також і норми щодо 

підготовки, підвищення кваліфікації та перепідготовки державних 

службовців, які є базисними та визначальними для розроблення на його 

основі та на його виконання підзаконних нормативно-правових актів 

Кабінету Міністрів України, Національного агентства з питань державної 

служби тощо. 

Науково-методичне забезпечення діяльності системи підготовки, 

перепідготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних 

службовців здійснює Національна академія державного управління при 

Президентові України – вищий навчальний заклад з особливими умовами 

навчання, які визначаються Кабінетом Міністрів України [81]. Таким чином, 

на законодавчому рівні закріплені найважливіші норми щодо здійснення 

професійного навчання та розвитку державних службовців, у той же час, 

переважна більшість відповідних нормативних приписів мають відсильний 

характер, тобто відсилають до інших нормативних документів, переважно 

підзаконних актів, які й мають деталізувати відповідні відносини.  

Норми ст. 48 Закону України «Про державну службу» містять й 

гарантії для державних службовців, які навчаються або підвищують 

кваліфікацію. Так, підвищення рівня професійної компетентності державних 

службовців проводиться протягом проходження служби, а підвищення 
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кваліфікації – не рідше одного разу на три роки. На строк професійного 

навчання за державним службовцем зберігаються його посада та заробітна 

плата. З метою підвищення рівня професійної компетентності державного 

службовця може проводитися його стажування з відривом від служби 

строком від одного до шести місяців на іншій посаді державної служби в 

іншому державному органі або за кордоном відповідно до законодавства. На 

строк стажування за державним службовцем зберігаються його посада та 

заробітна плата [81]. Наведені приписи законодавчо акту є надзвичайно 

важливими, оскільки під час здійснення підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації державний службовець має бути належним чином 

матеріально забезпеченим щоби утримувати себе та свою родину, йому має 

бути гарантоване повернення на відповідне робоче місце, інакше сутність та 

завдання такого професійного розвитку втрачають своє значення.  

Особливостями участі Верховної Ради України як суб’єкта професійної 

підготовки, підвищення кваліфікації та перепідготовки державних 

службовців у відповідних відносинах є: 1) прийняття законодавчих актів, які 

регулюють питання підготовки, підвищення кваліфікації та перепідготовки 

державних службовців; 2) визначення основних засад державної кадрової 

політики, в тому числі і у сфері державної служби, формування цілей та 

завдань, принципи діяльності, систему професійної підготовки й розвитку 

державних службовців; 3) прийняття участі у формуванні органів державної 

влади, які беруть участь у діяльності з підготовки, підвищення кваліфікації та 

перепідготовки державних службовців. 

1.3. Кабінет Міністрів України.   

У відповідності до норми ч. 1 ст. 113 Конституції України, Кабінет 

Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади 

[125]. У структурі Секретаріату Кабінету Міністрів України питання 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних 

службовців належать до відання Управління кадрового забезпечення та 

персоналу [260, с. 74]. Тобто Кабінет Міністрів України як найвищий орган у 
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системі органів виконавчої влади безпосередньо реалізує державну політику, 

зокрема й у сфері підготовки, підвищення кваліфікації та перепідготовки 

державних службовців.  

Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Положення про систему підготовки,  перепідготовки та підвищення 

кваліфікації державних службовців і Положення про єдиний порядок 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників державних 

підприємств, установ і організацій» від 08 лютого 1997 року №167 [267] 

затвердженого відповідні положення, які позитивно вплинули на діяльність з 

професійного навчання та розвитку державних службовців.  

Положення про єдиний порядок підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації керівників державних підприємств, установ і 

організацій передбачало, що підготовка, перепідготовка та підвищення 

кваліфікації керівників державних підприємств, установ і організацій, а 

також осіб,  зарахованих до кадрового резерву на посади керівників, має 

забезпечувати здобуття і поглиблення управлінських, фінансово-

економічних, соціальних, правових знань та  організаторських  навичок, а 

також  безперервне  оновлення професійних знань і умінь, здобуття нової 

спеціальності або кваліфікації на основі раніше здобутої освіти і досвіду 

практичної роботи. Основною метою  підготовки,  перепідготовки та 

підвищення кваліфікації керівників підприємств є належне кадрове 

забезпечення управління, підвищення ефективності діяльності державних 

підприємств, установ, організацій і сприяння їх роботі в умовах ринкової 

економіки [267]. Тобто сутність відповідних процедур полягає в тому, що 

державні службовці повинні проходити постійне навчання у процесі своєї 

трудової діяльності з метою поглиблення своїх знань з різних сфер 

державного управління, що має забезпечувати якісний склад державних 

службовців в умовах формування України як провідної європейської держави 

з ринковою економікою. Відповідним нормативним документом також 

визначалися завдання та повноваження центрального органу виконавчої 
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влади у сфері державної служби щодо професійного навчання та розвитку 

фахівців державного управління, завдання та повноваження керівників 

державних підприємств, установ й організацій стосовно підготовки, 

підвищення кваліфікації й перепідготовки державних службовців.  

Крім того, Положення про єдиний порядок підготовки, перепідготовки 

та підвищення кваліфікації керівників державних підприємств, установ і 

організацій містила й норми щодо фінансування відповідної діяльності, 

способів, методів й форм підготовки й перепідготовки державних 

службовців, здійснення державного замовлення на відповідних спеціалістів, 

формування й розміщення державного замовлення, координацію різних 

органів влади з таких питань та багато іншого. Разом з тим, без істотного 

оновлення нормативно-правової бази на законодавчому рівні, будь-які 

намагання врегулювати досліджувані відносини були марними.  

Постановою Кабінету Міністрів України «Про фінансове забезпечення 

підготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування та органів військового управління 

Збройних Сил» від 14 липня 1999 року №1262, визначено механізм 

формування, розміщення і виконання державного замовлення на підготовку і 

підвищення кваліфікації всіх категорій працівників органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування та органів військового управління 

Збройних Сил [268]. Так, вказаним нормативно-правовим актом 

урегульовано питання здійснення державного замовлення на підготовку 

державних службовців в Україні – хто виступає замовником, підготовка 

пропозиції на державне замовлення та їх погодження, організація та 

здійснення відрядження державних службовців для проходження підготовки 

(перепідготовки) та інше.  

У відповідності до положень постанови Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною 

програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та 

адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» від 
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29 липня 2009 року №789 [269], визначено умови і механізм прийому на 

навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за 

спеціальністю «Публічне  управління та адміністрування» у галузі знань 

«Публічне управління та адміністрування». 

Порядком прийому на навчання за освітньо-професійною програмою 

підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та 

адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» 

передбачено, що на навчання за державним замовленням приймаються 

державні службовці, які здобули ступінь вищої освіти магістра*/бакалавра, 

працюють в органах державної  влади, мають стаж державної служби не 

менш як один рік, не досягли на момент подання документів: за денною 

формою − 35  років; за вечірньою, заочною (дистанційною) формою − 45 

років [269]. Таким чином, законодавством висунуто ряд вимог до кандидатів 

на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за 

спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 

«Публічне управління та адміністрування»: 1) вікові обмеження залежно від 

форми навчання; 2) обмеження щодо мінімального стажу роботи; 3) вимога 

наявності вищої освіти.  

 Положення про систему підготовки, спеціалізації та підвищення 

кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого 

самоврядування, яке затверджено постановою Кабінету Міністрів України 

від 07 липня 2010 року №564, передбачає, що система підготовки, 

спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців створюється 

з метою задоволення потреби центральних та місцевих органів виконавчої 

влади, інших органів і організацій,  на які поширюється дія Закону України 

«Про державну службу», у високопрофесійних та висококультурних 

працівниках, здатних компетентно і відповідально виконувати управлінські 

функції, впроваджувати новітні соціальні технології, сприяти інноваційним 

процесам [101]. Необхідність забезпечення державного апарату у 

кваліфікованих кадрах вимагає розроблення спеціального законодавства, яке 
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регулює питання професійної підготовки, підвищення кваліфікації й 

перепідготовки кадрів для потреб державної служби, яке має враховувати 

відповідні стандарти, що висуваються до такої освітньої діяльності. 

Особливостями участі Кабінету Міністрів України як суб’єкта 

професійної підготовки, підвищення кваліфікації та перепідготовки 

державних службовців у відповідних відносинах є: 1) розроблення 

державних цільових програм у сфері державної служби, які повинні 

враховувати й питання підготовки, підвищення кваліфікації та 

перепідготовки державних службовців; 2) розроблення законопроектів у 

сфері державної служби; 3) забезпечення проведення державної політики 

стосовно державної служби в Україні; 4) здійснення заходів щодо кадрового 

забезпечення органів виконавчої влади; 5) організація проведення єдиної 

державної політики у сфері державної служби. 

1.4. Національне агентство з питань державної служби України.  

Згідно з Положенням про Національне агентство з питань державної 

служби України, яке затверджено постановою Кабінету Міністрів України 

від 01 жовтня 2014 року №500, Національне агентство України з питань 

державної служби є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого 

спрямовується i координується Кабінетом Мiнiстрiв України та який 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної 

служби, здійснює функціональне управління державною службою в органі 

державної влади, іншому державному органі, його апараті (секретаріаті) 

[270]. У спеціальній літературі відзначається, що діяльність Національного 

агентства з питань державної служби України можна розглядати у двох 

аспектах: 1) як організуючу діяльність, що має певний адміністративний 

зміст і особливий предмет та здійснюється у визначених організаційно-

правових формах; 2) як діяльність спеціально створених органів державної 

влади [260, с. 75]. Таким чином, вказаний орган державної вдали будучи 

наділеним повноваження у сфері кадрової політики з питань державної 
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служби, уповноважений вирішувати й питання підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікацій державних службовців.  

Наказом Національного агентства з питань державної служби України 

«Про затвердження Порядку стажування державних службовців» від 03 

березня 2016 року №48, затверджено Порядок стажування державних 

службовців, який визначає загальні положення щодо проходження 

державними службовцями стажування, в тому числі за кордоном, як однієї з 

форм підвищення рівня професійної компетентності [271]. Сутність 

процедури стажування полягає у тому, що воно проводиться з відривом від 

державної служби строком від одного до шести місяців на іншій посаді 

державної служби в іншому державному органі або за кордоном відповідно 

до законодавства та Порядку стажування державних службовців. Зміст 

відповідного стажування визначається індивідуальним планом стажування, 

що затверджується керівником стажування в державному органі за 

погодженням з керівником державної служби в державному органі, де 

проводиться стажування. Отже, стажування надає можливість державному 

службовцю набути нових знань та закріпити набуті навички на новій посаді, 

у інших органах державної влади, а також у зарубіжних державах.  

По закінченню стажування державний службовець, який пройшов 

стажування, подає керівнику стажування звіт про результати стажування, а 

керівник стажування після подання державним службовцем звіту про 

результати стажування оформляє висновок про результати стажування, що 

містить: 1) негативну; 2) позитивну або 3) відмінну оцінку виконання 

державним службовцем індивідуального плану стажування та її 

обґрунтування. За результатами стажування у державному органі 

державному службовцю, який пройшов стажування, видається довідка за 

результатами стажування для подання за основним місцем роботи, яка 

додається до особової справи. Така позиція виглядає досить нелогічною, 

оскільки успішне проходження стажування повинно бути підставою для 

заохочення державного службовця, його підвищення тощо, в той час як на 
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сьогодні нормативними документами не передбачено будь-якої мотивації для 

відповідних осіб проходити стажування.  

Наказом Національного агентства з питань державної служби України 

«Про затвердження Порядку ведення та зберігання особових справ 

державних службовців» від 22 березня 2016 року №64 затверджено Порядок 

ведення та зберігання особових справ державних службовців, де визначено 

вимоги щодо ведення та зберігання особових справ державних службовців, а 

також перелік документів, з яких формуються особові справи [272]. 

Діяльність щодо ведення та зберігання особових справ державних 

службовців проводиться для забезпечення системного відображення вступу, 

проходження та припинення державної служби  державним службовцем. Так, 

в особовiй справi кожного державного службовця мiститься інформація, що 

відображає відносини, які виникають у зв’язку зі вступом на державну 

службу, її проходженням та припиненням, а також бiографiчнi та iншi данi 

про державного службовця, тобто в том числі й відносини щодо професійної 

підготовки, підвищення кваліфікації та перепідготовки.  

Особливостями участі Національного агентства з питань державної 

служби України як суб’єкта професійної підготовки, підвищення кваліфікації 

та перепідготовки державних службовців у відповідних відносинах є: 

1) здійснення узагальнення практики застосування законодавства про 

підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації державних 

службовців; 2) погодження проектів законів та підзаконних нормативно-

правових актів з питань здійснення кадрової політики у сфері державної 

служби; 3) надання методичної підтримки службам управління персоналом 

державних органів; 4)  сприяння розвитку системи навчальних закладів, що 

надають освітні послуги з підготовки, спеціалізації та підвищення 

кваліфікації державних службовців; 5) організація та координація підготовки 

здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю 

«Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне 

управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації державних 
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службовців, здійснює в межах повноважень, передбачених законом, контроль 

за якістю професійного навчання; 6) формування пропозиції щодо обсягів 

державного замовлення на професійне навчання державних службовців для 

державних потреб на основі їх професійних компетенцій; 7) здійснення 

конкурсного відбіру виконавців державного замовлення на 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; 8) координація навчально-методичного забезпечення 

професійного навчання державних службовців. Таким чином, аналіз 

наведеного свідчить, що відповідний центральний орган виконавчої влади 

наділений значним обсягом повноважень у досліджуваній галузі, що 

пояснюється його належністю саме до тих суб’єктів, для яких відповідна 

діяльність з організації професійного навчання та розвитку державних 

службовців є профільною, основною, на відміну від інших розглянутих 

інституцій.  

2. Суб’єкти, які безпосередньо здійснюють підготовку, підвищення 

кваліфікації та перепідготовки державних службовців.  

2.1. Навчальні заклади, які здійснюють 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 за 

спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 

«Публічне управління та адміністрування». 

У юридичній літературі зазначається, що в Україні, відповідно до її 

національно-культурного менталітету, після проголошення незалежності 

розпочала вибудовуватися власна система підготовки керівного персоналу 

державної служби, яка мала певні рівневі, галузеві й територіальні складові 

[273, с. 3-7]. З приходом професійно підготовлених кадрів в державне 

управління виникла необхідність вирішення питань підвищення якості 
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послуг, які надаються державою, удосконалення державної служби тощо. 

Тому диплом магістра державної служби зобов’язує до добросовісної 

професійної праці, громадянської відповідальності перед суспільством і 

державою, де людина, її права і свободи є найвищими цінностями [274, с. 41]. 

Стратегічним курсом політики Кабінету міністрів України передбачена 

необхідність модернізації існуючої системи державного управління, 

здійснення суттєвих інституційних змін, гармонізації національного 

законодавства з європейським, адаптації процесів управління публічними 

інституціями до сучасних європейських реалій. Зазначене актуалізує потребу 

у висококваліфікованих управлінських кадрах, здатних ефективно працювати 

на користь держави та реалізовувати системні зміни для забезпечення її 

конкурентоспроможності у світі. Підготовка таких менеджерів-

професіоналів, які мають працювати в модернізованих органах влади та 

управліннях різного рівня, має бути спрямована на отримання ними 

системних теоретичних знань та практичних навичок щодо вирішення 

актуальних проблем і виконання пріоритетних завдань розвитку держави 

[201]. За таких обставин постала нагальна необхідність формування власної 

системи навчальних закладів, які повинні були забезпечити якісне й системне 

професійне навчання та наступний професійний розвиток державних 

службовців. Відповідна діяльність повинна розвиватися у декількох 

напрямках: як створення спеціалізованих навчальних та наукових закладів, 

так і здійснення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

державними службовцями на базі існуючих в Україні державних, 

комунальних та приватних вищих навчальних закладів.  

Національна академія державного управління при Президентові 

України діє на підставі Положення про Національну академію державного 

управління при Президентові України, яке затверджено Указом Президента 

України від 21 вересня 2001 року №850/2001. У відповідності до п. 1 

вказаного нормативного документу, Національна академія державного 

управління при Президентові України є головним державним вищим 
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навчальним закладом у загальнонаціональній системі підготовки, 

перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців, посадових 

осіб органів місцевого самоврядування, підзвітним Президентові України. 

Академія здійснює освітню діяльність за IV рівнем акредитації вищих 

навчальних закладів в галузі освіти «Державне управління» та іншими 

професійно орієнтованими на державну службу та службу в органах 

місцевого самоврядування спеціальностями [264]. Тобто Національна 

академія державного управління при Президентові України є провідним 

навчальним закладом України у системі навчальних установ, які здійснюють 

підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців для потреб 

державної служби. 

Згідно з п. 6 Положення про Національну академію державного 

управління при Президентові України, основними завданнями Національної 

академія державного управління при Президентові України є: 1) підготовка 

фахівців у галузі знань «Державне управління», перепідготовка і підвищення 

кваліфікації державних службовців, підвищення рівня професійної 

компетентності осіб, призначених на політичні посади, навчання осіб, 

зарахованих до Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації»; 2) 

підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в 

галузі науки «Державне управління» за державним замовленням, на підставі 

договорів з юридичними і фізичними особами, а також атестація таких 

кадрів; 3) проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень з 

проблем державної кадрової політики, державного управління та місцевого 

самоврядування; 4) надання експертних, інформаційно-аналітичних, науково-

методичних консультацій з питань теорії і практики державного управління 

та місцевого самоврядування; 5) науково-методичний супровід розвитку 

системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних 

службовців, участь у науковому супроводі реформ у різних сферах 

державного управління; 6) просвітницька діяльність; 7) організація та 

розвиток міжнародного співробітництва з професійного навчання і наукових 
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досліджень у сфері державного управління та місцевого самоврядування 

[264]. Варто наголосити на тому, що на сьогодні на відповідний навчальний 

заклад не покладено обов’язку з навчання осіб, зарахованих до 

Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації», оскільки України 

Президента України «Про Президентський кадровий резерв «Нова еліта 

нації» від 05 квітня 2012 року №246/2012 [275], яким було затверджено 

Положення про Президентський кадровий резерв «Нова еліта нації» та 

Положення про Комісію з питань Президентського кадрового резерву «Нова 

еліта нації», скасовано Указом Президента України «Про припинення 

функціонування Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації» від 

02 вересня 2014 року №702/2014 [276]. Отже, у зв’язку зі згортання 

діяльності Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації», всі 

навчальні заклади, які готовили відповідних фахівців, зупинили таку 

діяльність у сфері професійного навчання державних службовців.  

Нормою п. 8 Положення про Національну академію державного 

управління при Президентові України встановлено, що до складу 

Національної академії державного управління при Президентові України 

входять регіональні інститути державного управління: Дніпропетровський, 

Львівський, Одеський, Харківський, які є юридичними особами, Інститут 

підвищення кваліфікації керівних кадрів, Інститут проблем державного 

управління та місцевого самоврядування, Інститут вищих керівних кадрів, 

Інститут «Вища школа державного управління», Інститут державної служби 

та місцевого самоврядування, інші структурні підрозділи, створені 

відповідно до законодавства [264]. Таким чином, у структурі відповідного 

начального закладу наявні як територіальні підрозділи, які уповноважені 

здійснювати підготовку фахівців для потреб державної служби у регіонах, 

так і підрозділи, які покликані поглиблювати знання та науково-досліджу 

діяльність у окремих самостійних напрямках у межах спеціальності 

«Державне управління». 
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Відповідно до п. 16 Положення про Національну академію державного 

управління при Президентові України, Національна академія державного 

управління при Президентові України здійснює в установленому порядку 

підготовку та перепідготовку фахівців за відповідними освітньо-

кваліфікаційними рівнями, підвищення кваліфікації державних службовців, 

посадових осіб органів місцевого самоврядування, кадрового резерву, 

керівників державних підприємств, установ і організацій, підготовку 

наукових і науково-педагогічних кадрів [264]. Тобто діяльність академії 

здійснюється у таких напрямках: 1) підготовка державних службовців; 2) 

перепідготовка державних службовців; 3) підвищення кваліфікації 

державних службовців; 4) підготовка наукових та науково-педагогічних 

кадрів для потреб державної служби.  

Наказом Національного агентства з питань державної служби України 

«Про затвердження Положення про роботу Конкурсної комісії Національного 

агентства України з питань державної служби з відбору виконавців 

державного замовлення на 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» від 12 квітня 2017 року №80, затверджено Положення про 

роботу Конкурсної комісії Національного агентства України з питань 

державної служби з відбору виконавців державного замовлення на 

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, де у п. 1 

визначено, що Конкурсна комісія Національного агентства України з питань 

державної служби з відбору виконавців державного замовлення на 

підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за 

спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 
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«Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації 

державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування 

створюється з метою відбору вищих навчальних закладів, закладів 

післядипломної освіти на конкурсних засадах, принципах добросовісної 

конкуренції, відкритості та прозорості, об’єктивного та неупередженого 

оцінювання пропозицій учасників конкурсу, серед яких буде розміщено 

державне замовлення на підготовку та підвищення кваліфікації державних 

службовців і посадових осіб місцевого самоврядування [277]. Прийняття 

відповідного документа є значним кроком у розвитку системи підготовки, 

підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів для потреб державної 

служби, що обумовлено конкурсною процедурою відбору навальних 

закладів, які мають право готувати фахівців за відповідними 

спеціальностями, що дозволить обрати кращі навчальні установи – з 

належною матеріально-технічною базою, необхідним якісним та кількісним 

складом науково-педагогічних кадрів тощо. 

У спеціальній літературі відзначається, що важливим напрямом 

удосконалення системи професійної підготовки державних службовців є: 

1) розвиток матеріальної та навчально-методичної бази закладів, які 

забезпечують підготовку та підвищення кваліфікації державних службовців; 

2) приведення обсягів та змісту підготовки державних службовців та їх 

кадрового резерву у відповідність до поточних та перспективних потреб 

органів влади; 3) формування нового змісту навчання, відповідно до його 

цільового спрямування, завдань і функцій органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування; 4) продовження роботи з розробки єдиного 

порядку підготовки магістрів за спеціальностями галузі знань «Державне 

управління» [259]. Встановлення відповідних конкурсних процедур з відбору 

навчальних закладів для підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації державних службовців, а також оновлення порядку формування 

комісії, яка має його проводити, повинна забезпечити відбір тих навчальних 
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установ, які здатні забезпечити необхідну якість освітніх послуг для потреб 

державної служби.  

06 червня 2017 року Національне агентство України з питань державної 

служби оголосило набір виконавців державного замовлення на підготовку 

магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі 

знань «Публічне управління та адміністрування» у 2017 році [278]. До цього 

часу підготовку, підвищення кваліфікації та перепідготовку державних 

службовців здійснювали такі навчальні заклади як: 1) вищі навчальні 

заклади, що здійснюють підготовку магістрів за спеціальностями галузі знань 

«Державне управління» за державним замовленням, відібрані за 

результатами конкурсного відбору вищих навчальних закладів; 2) 27 центрів 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та 

організацій; 3) галузеві заклади післядипломної освіти. 

У різні періоди, підготовку та перепідготовку державних службовців 

здійснювали у: Дніпропетровському національному університеті ім. 

О. Гончара, Донецькому національному технічному університеті, Івано-

Франківському національному технічному університеті нафти і газу, 

Київському національному економічному університеті ім. В. Гетьмана, 

Одеській національній юридичній академії, Східноукраїнському 

національному університеті ім. В. Даля, Тернопільському національному 

економічному університеті, Харківському національному економічному 

університеті, Донецькому державному університеті управління та інших 

начальних закладах [259]. Особливостями участі навчальних закладів, які 

здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації 

державних службовців за спеціальністю «Публічне управління та 

адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» є: 

1) наявність складної та широкої системи навчальних закладів для здійснення 

підготовки відповідних фахівців; 2) визначення Національної академії 

державного управління при Президентові України як головного й провідного 
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навчального закладу у даній сфері; 3) наявність конкурсного відбору для 

підготовки, підвищення кваліфікації й перепідготовки державних службовців 

серед вищих начальних закладів України; 4) здійснення таких форм 

діяльності як підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації 

державних службовців; 5) підготовка власних науково-педагогічних кадрів 

для потреб державної служби.  

2.2. Служба управління персоналом державного органу та керівник 

державної служби органу державної влади. 

Наказом Національного агентства з питань державної служби «Про 

затвердження Типового положення про службу управління персоналом 

державного органу» від 03 березня 2016 року №47, затверджено Типове 

положення про службу управління персоналом державного органу, яка 

реалізує такі завдання щодо професійної підготовки та розвитку державних 

службовців: 1) організовує роботу щодо стажування державних службовців 

та молоді;б 2) організовує проведення внутрішніх навчань державних 

службовців апарату державного органу; 3) здійснює планування 

професійного навчання державних службовців державного органу; 4) 

узагальнює потреби державних службовців у підготовці, спеціалізації та 

підвищенні кваліфікації і вносить відповідні пропозиції керівнику державної 

служби; 5) разом із державним службовцем складає індивідуальну програму 

підвищення рівня професійної компетентності за результатами оцінювання 

його службової діяльності [184]. Отже, відповідний суб’єкт забезпечує 

реалізацію відповідних завдань на локальному рівні, тобто в межах 

конкретного органу державної влади та за рахунок власних ресурсів, що є 

первинною ланкою у підготовці відповідних фахівців. Особливостями участі 

Служби управління персоналом державного органу як суб’єкта професійної 

підготовки, підвищення кваліфікації та перепідготовки державних 

службовців у відповідних відносинах є: 1) здійснення поточного навчання 

державних службовців; 2) обмеження виключно такими формами діяльності 

як підготовка фахівців-державних службовців; 3) проводиться на локальному 
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рівні державними службовцями-практиками; 4) полягає в удосконалення 

знань та навичок відповідних осіб, які того потребують; 5) у разі 

необхідності, сприяння державному службовцю у проходження підготовки 

або підвищення кваліфікації у профільних навчальних закладах.  

У відповідності до норм ст. 48 Закону України «Про державну службу» 

керівник державної служби у межах витрат, передбачених на утримання 

відповідного державного органу, забезпечує організацію професійного 

навчання державних службовців, підвищення кваліфікації державних 

службовців на робочому місці або в інших установах (організаціях), а також 

має 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 професійного навчання державного службовця визначається 

його безпосереднім керівником та службою управління персоналом 

державного органу за результатами оцінювання службової діяльності. 

Керівник державної служби забезпечує професійне навчання державних 

службовців, вперше призначених на посаду державної служби, протягом 

року з дня їх призначення. Крім того, нормативними приписами ст. 49 Закону 

України «Про державну службу» передбачено, що 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. Служба 

управління персоналом узагальнює потреби державних службовців у 

підготовці, перепідготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і вносить 

відповідні пропозиції керівнику державної служби [81]. З аналізу наведеної 

норми законодавчого акту вбачається, на сьогодні на керівника державної 

служби органу державної влади покладені додаткові повноваження щодо 

здійснення підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, які 
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працюють у його органі державної влади та підпорядковані йому як підлеглі 

посадові особи.  

Особливостями участі керівника державної служби органу державної 

влади як суб’єкта професійної підготовки, підвищення кваліфікації та 

перепідготовки державних службовців у відповідних відносинах є: 1) 

забезпечення організації підготовки та підвищення кваліфікації державними 

службовцями, які йому підпорядковані; 2) можливість залучати до процесу 

професійного розвитку державних службовців спеціалізовані установи та 

відповідних фахівців за рахунок бюджетних коштів; 3) забезпечує 

організацію професійної підготовки державних службовців, які вперше 

призначені на посади державної служби; 4) визначення необхідності 

проходження професійного навчання конкретними державними 

службовцями за результатами оцінювання їх діяльності. 

Суб’єкти, які беруть участь у підготовці, перепідготовці та підвищенні 

кваліфікації державних службовців взаємодіють між особою у наступних 

формах. 

1. Нормотворча діяльність. Вона виступає важливою формою 

взаємодії суб’єктів професійної підготовки та перепідготовки державних 

службовців та складовою забезпечення належного та ефективного процесу 

професійного навчання й розвитку державних службовців є розроблення та 

наступне прийняття різноманітних нормативно-правових актів – 

законодавчих та підзаконних, з питань професійного розвитку державних 

службовців. 

Верховна Рада України взаємодіє із усіма суб’єктами професійної 

підготовки та перепідготовки державних службовців шляхом прийняття 

законодавчих актів з відповідних питань.  

Відповідно до норми ч. 3 ст. 13 Закону України «Про державну 

службу» центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері державної служби: 1) розробляє проекти 

нормативно-правових актів з питань державної служби; 2) видає у випадках, 
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встановлених законом, нормативно-правові акти з питань державної служби, 

надає роз’яснення з питань застосування цього Закону та інших нормативно-

правових актів у сфері державної служби [81]. Згідно з нормативним 

приписом ч. 1 ст. 15 Закону України «Про державну службу» Комісія з 

питань вищого корпусу державної служби: погоджує розроблені 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері державної служби, типові вимоги до 

професійної компетентності державних службовців, які займають посади 

державної служби категорії «А» [81]. Так, для розробки відповідних 

нормативних документів створюються відповідні комісії, робочі групи тощо, 

які включають до свого складу народних депутатів України, представників 

Президента України, Кабінету Міністрів України, Національного агентства з 

питань державної служби України та інших органів виконавчої влади, вчених 

з числа Національної академії державного управління при Президентові 

України та інших навчальних закладів та фахівців з числа інших інституцій, 

що свідчить про спільну взаємодію представників різноманітних суб’єктів 

досліджуваних суспільних відносин. 

Взаємодія відбувається між тими суб’єктами, які приймають учать у 

нормотворчій діяльності в обов’язковому порядку, а також будь-які інші 

особи, що висловили бажання бути залучити ми до неї – Президент України, 

Кабінет Міністрів України, Верховна Рада України, народні депутати 

України, Національне агентство з питань державної служби України, 

керівники органів виконавчої влади, вчені у галузі державного управління та 

інші суб’єкти.  

Така взаємодія виражається у повноваженнях або можливостях 

відповідних суб’єктів, наприклад: реалізація права законодавчої ініціативи 

Президентом України, народними депутатами України; прийняття Кабінетом 

Міністрів України поставно на виконання законодавчих актів з питань 

професійного розвитку державних службовців; розробка Національним 

агентством з питань державної служби України підзаконних нормативно-
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правових актів у межах своєї компетенції; надання правових висновків 

вченими у галузі державного управління щодо проектів законодавчих та 

підзаконних нормативно-правових актів тощо.  

2. Кадрова діяльність є такою формою взаємодії суб’єктів 

професійної підготовки та перепідготовки державних службовців, яка 

обумовлює участь певних органів державної вдали у вирішенні кадрових 

питань у інших органах, які також належать до системи управління 

державної служби з питань професійного розвитку державних службовців.  

Нормами ст. 13 Закону України «Про державну службу» встановлено, 

що центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері державної служби, забезпечує 

функціональне управління державною службою в державних органах. 

Керівник центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування 

та реалізує державну політику у сфері державної служби, призначається на 

посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України в порядку, 

встановленому для призначення на посади державної служби категорії «А». 

Керівник центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування 

та реалізує державну політику у сфері державної служби, призначається на 

посаду строком на п’ять років з правом повторного призначення ще на один 

строк [81]. Отже, Кабінет Міністрів України будучи найвищим органом у 

системі виконавчої влади в Україні уповноважений на призначення керівника 

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері державної служби, що пов’язано з 

безпосереднім вирішенням питань професійного розвитку державних 

службовців.  

У відповідності до нормативного припису ч. 1 ст. 14 Закону України 

«Про державну службу» Комісія з питань вищого корпусу державної служби 

є постійно діючим колегіальним органом і працює на громадських засадах. 

До складу Комісії входять, серед інших: 1) представник, визначений 

Верховною Радою України за поданням комітету Верховної Ради України, до 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/889-19#n80
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предмета відання якого належать питання державної служби, з числа осіб, які 

займають посади вищого корпусу державної служби; 2) представник, 

визначений Президентом України; 3) представник, визначений Кабінетом 

Міністрів України з числа осіб, які займають посади вищого корпусу 

державної служби; 4) керівник центрального органу виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної 

служби (за посадою) [81]. Отже, до складу органу, який уповноважений 

брати активну участь у проведенні професійної підготовки й перепідготовки 

державних службовців входять особи, які  призначаються суб’єктами з числа 

учасників відносин професійного розвитку державних службовців та 

керівники органів, які безпосередньо відповідають за досліджуваний вид 

діяльності.  

Суб’єктами, які беруть участь у межах даної форми взаємодії є: 

Президент України, Кабінет Міністрів України, Верховна Рада України, 

Національне агентство з питань державної служби України, керівники 

органів державної виконавчої влади різного рівня, конкурсні комісії, 

навчальні заклади, служби управління персоналом органів державної 

виконавчої влади.  

Відповідна взаємодія виражається у двох ключових аспектах: 1) участь 

прийняття рішення про призначення державного службовця на посаду 

державної служби та 2) сприяння (виконання допоміжних функцій) органам, 

які упроваджені приймати рішення призначення державного службовця на 

посаду державної служби у процесі працевлаштування державних 

службовців.  

3. Стажування – виступає однією з форм взаємодії учасників відносин 

з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних 

службовців та полягає в тому, що представники одного органу державної 

влади можуть проходити стажування, тобто навчання, отримувати 

професійний розвиток набуваючи нових знань та закріплюючи наявні 
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навички, у іншому органі державної влади з наступним повернення до свого 

постійного місця роботи на державній службі. 

Проходження стажування державними службовцями регламентується 

нормами ч.ч. 8-10 ст. 48 Закону України «Про державну службу», де 

закріплено, що з метою підвищення рівня професійної компетентності 

державного службовця може проводитися його стажування з відривом від 

служби строком від одного до шести місяців на іншій посаді державної 

служби в іншому державному органі або за кордоном відповідно до 

законодавства. На строк стажування за державним службовцем зберігаються 

його посада та заробітна плата. Порядок стажування державних 

службовців визначається центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної 

служби [81]. На сьогодні діє Порядок стажування державних службовців, 

який затверджено наказом Національного агентства України з питань 

державної служби від 03 березня 2016 року №48 [249].  

На сьогодні відповідний вид діяльності не набув широкого 

розповсюдження у сфері професійного розвитку державних службовців. Так, 

О.М. Оргієць у своєму дослідженні вказує, що [279, с. 129-130] у 2016 році 

серед 48 564 державних службовців, які пройшли підвищення кваліфікації в 

ЦППК, лише 42 особи зробили це шляхом стажування або самоосвіти, що 

склало лише 0,09% [280]. Серед 709 державних службовців, які підвищили 

кваліфікацію в Національній академії державного управління при 

Президентові України у 2016 року, жодна особа не проходила його шляхом 

стажування [280]. Стажування є важливим для навчання та професійного 

розвитку державних службовців, разом з тим, це одна з форм взаємодії 

учасників відносин з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

державних службовців.  

Для поліпшення відповідної ситуації необхідно удосконалювати 

нормативно-правову базу з відповідного питання, встановити додаткові 

стимули для державних службовців, прийняти критерії оцінки проходження 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0439-16/paran13#n13
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стажування та інше. Участь у такій формі взаємодії беруть державні 

службовці з одного боку, а з іншого – органи державної виконавчої влади 

України або органи державної влади зарубіжних держав.  

Сучасний стан суспільного життя в Україні характеризується 

реформуванням багатьох сфер суспільного життя, серед них і відносини 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних 

службовців. Відповідні суспільні відносини мають складну структуру, 

зокрема у частині суб’єктного складу, що обумовлено участю значної 

кількості інституцій у забезпеченні процесу професійної підготовки та 

розвитку державних службовців. Дослідження порушених питань дозволяє 

з’ясувати коло основних учасників досліджуваних процесів, визначити 

особливості їх участі, а також встановити форми взаємодії між собою, що 

сприяє поглибленню науково-теоретичних знань з досліджуваної тематики.  

 

 

Висновки до Розділу 3 

 

1. Сформульовано доктринальну дефініцію правової категорії 

«відносини професійного розвитку державних службовців» – це коло 

комплексних за змістом суспільних відносин, які регулюються, у першу 

чергу, спеціальним законодавством про державну службу, а також 

субсидіарно законодавством про працю, виникають між особою, яка 

реалізовує своє право на працю шляхом зайняття посади державної служби, 

та органом (посадовою особою), що уповноважений приймати участь у 

здійснені професійного розвитку державних службовців. 

2. На основі аналізу  норм чинного законодавства України та 

доктринальних джерел, визначено, що  державні службовці мають такі права 

у сфері свого професійного розвитку: 1) на первинне професійне навчання у 

випадку призначення на посаду державної служби вперше – протягом року з 

дня призначення; 2) на створення необхідних умов, які сприяють 
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підвищенню рівня професійної компетентності шляхом професійного 

навчання; 3) на професійне навчання як за рахунок коштів державного 

бюджету України, так і за рахунок інших фінансових джерел, які не 

заборонені законодавством України; 4) на просування по службі з 

урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх 

посадових обов’язків; 5) на стажування з відривом від служби на іншій 

посаді державної служби в іншому державному органі або за кордоном 

строком від одного до шести місяців; 6) на збереження посади та заробітної 

плати протягом строку професійного навчання та стажування; 7) на 

складання індивідуальної програми підвищення рівня професійної 

компетентності; 8) на безперешкодне ознайомлення з документами щодо 

результатів оцінювання службової діяльності; 9) на самоосвіту та 

самостійний професійний розвиток. 

3. Надано авторське доктринальне визначення правової категорії «зміст 

правовідносин професійного розвитку державних службовців» − це права й 

обов’язки, визначені Конституцією України, Законом України «Про 

державну службу» та іншими актами законодавства про державну службу, а 

також нормами трудового законодавства України, для громадян України 

щодо реалізації ними права на професійний розвиток (навчання, підготовку, 

перепідготовку, спеціалізацію, підвищення кваліфікації, стажування тощо) у 

сфері державного управління та повноваження суб’єктів публічного права, 

які беруть участь в організації та здійсненні відповідних професійний 

заходів.  

4. Запропоновано визначати особливості державних службовців як 

сторону відносин професійного розвитку, зокрема: 1) ними можуть бути 

лише фізичні особи, які відповідають вимогам, визначеним законодавством 

про державну службу; 2) закріплення на нормативному рівні загальних вимог 

(для всіх державних службовців) та спеціальних вимог (які зумовлені 

специфікою конкретної посади); 3) диференціація обсягу та рівня вимог 

залежно від категорії посади державного службовця; 4) недосконалість 
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законодавства щодо регулювання питання володіння іноземними мовами 

державними службовцями; 5) є обов’язковим учасником відносин 

професійного розвитку державних службовців на якого власне й спрямована 

вся відповідна діяльність.  

5. Серед основних особливостей підготовки та перепідготовки 

державних службовців є такі: підтримка правової реформи в умовах 

євроінтеграції України; дотримання високих стандартів професіоналізму у 

процесі здійснення службово-трудової діяльності; безперервність 

вдосконалення трудових навиків. 

6. Запропоновано класифікувати підстави виникнення відносин 

професійного розвитку державних службовців на 1) основні – це результати 

конкурсного випробування та трудовий договір (контракт); 2) додаткові – це 

рішення суду про поновлення на посаді державного службовця та трудовий 

договір (контракт). 

7. Наведено обґрунтування того, що  підготовка як складова системи 

професійного розвитку державних службовців повинна базуватися виключно 

на денній та дистанційній формі навчання, тобто заочне навчання державних 

службовців як форма їх підготовки має бути скасована. Так, в умовах 

щоденної наполегливої праці у сфері попування нових знань можливо 

підготувати спеціаліста високого рівня компетентності. Вивчення іноземних 

мов, опанування всіх складових елементів відповідної спеціалізації, 

ознайомлення з діяльністю численних органів державної влади України, 

проходження стажування, опанування досвіду зарубіжних країн тощо 

можливо забезпечити тільки у постійному зв’язку між державним 

службовцем, який навчається, та викладачами, представниками зарубіжних 

держав, експертами з питань державної служби тощо.  Крім того, виконати 

відповідні завдання, а отже й підготувати якісного державного службовця в 

сучасних умовах, здатна тільки денна та дистанційна форма навчання, яка 

завдяки досягненням науково-технічного прогресу забезпечує можливість 

підтримання постійного зв’язку між учасниками навчального процесу, 
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забезпечити повноцінний контроль за дотриманням виконанням вимог 

навчальних програм, системністю вивчення навчальних дисциплін. 

8. Підстави припинення правовідносин професійного розвитку 

державних службовців у частині проходження підготовки та спеціалізації 

(перепідготовки) за характером відношення до суб’єкта-державного 

службовця можна поділити на дві групи: 1) позитивні – пов’язані з успішним 

проходженням підготовки та спеціалізації (перепідготовки); 2) негативні – 

пов’язані з відрахуванням під час навчання при підготовці та спеціалізації 

(перепідготовці). 

9. Обгрунтовано, що суб’єктів, які беруть участь у підготовці, 

підвищенні кваліфікації та перепідготовці державних службовців в Україні 

можна класифікувати за ознакою характеру діяльності з навчання та 

професійного розвитку фахівців для потреб державної служби на такі групи: 

1) суб’єкти, які беруть участь в організації діяльності з підготовки, 

підвищення кваліфікації та перепідготовки державних службовців; 2) 

суб’єкти, які безпосередньо здійснюють підготовку, підвищення кваліфікації 

та перепідготовки державних службовців.  

10. Запропоновані наступні форми взаємодії  суб’єктів, які беруть 

участь у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації державних 

службовців: 1) нормотворча діяльність – є важливою формою взаємодії 

суб’єктів професійної підготовки та перепідготовки державних службовців та 

складовою забезпечення належного та ефективного процесу професійного 

навчання й розвитку державних службовців є розроблення та наступне 

прийняття різноманітних нормативно-правових актів – законодавчих та 

підзаконних, з питань професійного розвитку державних службовців; 2) 

кадрова діяльність є такою формою взаємодії суб’єктів професійної 

підготовки та перепідготовки державних службовців, яка обумовлює участь 

певних органів державної вдали у вирішенні кадрових питань у інших 

органах, які також належать до системи управління державної служби з 

питань професійного розвитку державних службовців; 3) стажування – 
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виступає однією з форм взаємодії учасників відносин з підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та полягає 

в тому, що представники одного органу державної влади можуть проходити 

стажування, тобто навчання, отримувати професійний розвиток набуваючи 

нових знань та закріплюючи наявні навички, у іншому органі державної 

влади з наступним повернення до свого постійного місця роботи на 

державній службі. 
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РОЗДІЛ 4 

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ТА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ 

ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ 

 

 

4.1 Проблеми правового регулювання працевлаштування державних 

службовців та шляхи їх вирішення 

 

Державну кадрову політику у сфері працевлаштування державних 

службовців можна вважати індикатором розвитку суспільства. Як влучно 

відзначає Ю.В. Ковбасюк, поки в нашій державі не складеться справді 

демократичної, соціально спрямованої ефективної кадрової політики в 

системі державного управління, Україна не посяде чільного місця серед країн 

Європейської спільноти [281]. Україна як незалежна й демократична держава 

на сьогодні перебуває на складному та важливому етапі свого розвитку. У 

такі часи актуальності набуває увага до проблем, пов’язаних із категоріями 

осіб, які у своїй професійній діяльності реалізовують власну компетентність 

від імені держави. За таких умов важливим є поповнення кадрового 

потенціалу державної служби висококваліфікованими фахівцями, які за 

допомогою практичного досвіду, правових та професійних знань, а також 

бажання реалізувати своє право на працю, сприятимуть вирішенню 

поставлених перед державою завдань. 

Із моменту початку цивілізованого розвитку суспільства, вирішення 

практичних завдань, що постають перед державою, належить підготовленому 

складу працівників різних сфер та напрямків життєдіяльності суспільства. 

Одна із визначальних ролей належить суб’єктам, які формують державну 

політику, та управляють процесами її реалізації. За таких умов правове 

регулювання їх працевлаштування є важливою складовою політики держави, 

що являє собою її головний напрямок щодо підготовки та добору кадрів. 
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Проте, на сьогодні очевидною є недостатня увага до недоліків вказаного 

інституту, що може призвести до відсутності кваліфікованого кадрового 

потенціалу в країні чи зменшення його професійного рівня, що актуалізує 

необхідність дослідження проблем, пов’язаних із працевлаштуванням 

державних службовців та пошуком проблем їх вирішення. 

Питання недоліків правового регулювання працевлаштування 

державних службовців не є належним чином дослідженим у вітчизняній 

науці. На окремі проблемні аспекти вступу на державну службу звертали 

увагу такі вчені, як: Н.Ф. Артеменко [282], Ю. П. Битяк [283], В.Г. Бульба 

[284], О.В. Бутиліна [285], С.Я. Вавженчук [286], Л.О. Воронько [287], О.О. 

Гаврилова [288], Н.Д. Гетьманцева [289], Л. М. Гогіна [290], С.Т. Гончарук 

[291], О.В. Грідін [292], І.О. Гуменюк [293], В.В. Гурін [294], О.М. 

Домбровська [295], О. Ю. Дрозд [296], О.П. Єфремова [297], М.І. Іншин 

[298], М.В. Кузнецова [299], А.М. Куліш [300], Т.А. Кусмінська [301], О.В. 

Лавріненко [302], Т. В. Лєкарь [303], Л.В. Могілевський [304], У.С. 

Мустафаєва [305], Д.В. Неліпа [306], С.І. Нечипоренко [307], О.Я. Окіс [308], 

О.П.Острійчук [309], В.М. Павліченко [310], І.В. Поліщук [311], І.С. Сахарук 

[312], Ю.О. Свєженцева [313], А.І. Семенченко [314], Г.Д. Стратієнко [315], 

О.В. Тищенко [316], Є.В. Ткаченко [317], О.В. Умбатова [318], О.В. 

Хорошенюк [319], Н.М. Хуторян [320], С.В. Черноп’ятов [321], В.В. Чечоткін 

[322], О.С. Чистолінова [323], І.І. Шамшина [324], О.Ю. Шапран [325], З.І. 

Шевчук [326], Ю.О. Шматова [327], О.М. Шовгеля [328], Л.А. Шульгінова 

[329] та інші. Проте, жоден із зазначених науковців не здійснював 

комплексне дослідження та виділення проблем правового регулювання 

працевлаштування державних службовців. Окрім того, низка проблемних 

питань, необхідність вирішення яких підкреслюється вітчизняними вченими, 

стосуються норм законодавства, що втратило чинність. Саме тому, важливим 

є дослідження саме тих проблем правового регулювання працевлаштування 

державних службовців, які є характерними для сучасного етапу розвитку 

даного інституту.  
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Аналіз юридичної літератури засвідчив наявність позитивних 

тенденцій до вирішення тих проблем, які виділяли науковці за часи чинності 

законодавства про державну службу попередніх років. При цьому, про те, що 

вирішення проблем здійснювалось законодавцем обґрунтовано та 

комплексно, свідчить зокрема прийняття Концепції Державної цільової 

програми розвитку державної служби на період до 2016 року, 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 

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) недостатню 

відкритість і прозорість системи державної служби, слабкий контроль 

інститутів громадянського суспільства за виконанням державних функцій та 

завдань державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим 

[330]. На перший погляд, дані проблеми є досить загальними та не 

стосуються інституту працевлаштування державних службовців. Проте, 

кожна із них має негативні наслідки для регулювання вступу на державну 

службу. Наприклад, проблема невідповідності стандартів та процедур 

управління персоналом на державній службі європейським практикам є 

характерною практично для усіх правових інститутів України, сформованих 

наприкінці минулого століття та на початку поточного. Окрім того, кожна 

галузь права потребує імплементації європейських стандартів у контексті 

спрямованості зовнішньої політики держави до євроінтеграції.  

Інша проблема, відсутності взаємозв’язку системи класифікації посад 

державної служби та вимог, що висуваються до професійної компетентності 

для зайняття таких посад, на нашу думку не є вирішеною і на сьогодні. У 

вимогах до кандидатів на вступ до державної служби не зазначаються вимоги 
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щодо спеціалізації вищої освіти, обмежившись вказівкою на її ступінь. Для 

прикладу, особа, якій присвоєно ступінь вищої освіти у технічних галузях, 

може вступити на державну службу на посади, які потребують відповідних 

економічних, юридичних тощо знань. Окрім того, актуальності набуває 

проблема щодо перебування кандидатів на початково різних рівнях 

підготовки до конкурсного оцінювання, оскільки особи, яким присвоєно 

ступінь вищої юридичної освіти володіють фаховими знаннями у 

вітчизняному законодавства. Так, згідно даних, зібраних громадськими 

активістами та волонтерами після реформи державної служби у 2017 році, 

69,4% опитаних кандидатів вивчали законодавство і готували відповіді до 

тестів самостійно, 20,4% скористалися послугами суб'єктів щодо платного 

придбання відповідей на тести для конкурсу на зайняття вакантної посади 

державної служби [331]. Тобто, значна частина бажаючих вступити на 

державну службу ще до початку конкурсу знаходяться у гірших умовах за 

окремих своїх опонентів. У такому разі постає питання щодо закріплення 

вимог щодо вищої освіти, або, що вбачаємо більш логічним підходом, щодо 

встановлення для державних службовців обов’язкової підготовчої служби 

впродовж певного періоду. І лише після завершення такої служби особа може 

претендувати на постійну посаду, згідно участі у конкурсі.  

Проблема недостатнього застосування наукових підходів та результатів 

наукових досліджень для управління людськими ресурсами на державній 

службі не є недоліком правового регулювання, проте її подолання 

позитивним чином могло б вплинути на вирішення проблем 

працевлаштування державних службовців. На існуванні цієї проблеми 

наголошується і у науковій літературі. Зокрема, Т.Ю. Витко звернула увагу 

на особливості процедури конкурсного відбору державних службовців, 

зазначивши при цьому, що «сучасний стан кадрового забезпечення 

характеризується необ’єктивною та непрозорою конкурсною процедурою. 

Він переважно має формальний характер, адже досить часто його 

оголошують для того, щоб «потрібного» кандидата в межах чинного 
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законодавства призначити на «потрібну» посаду. Переважно в конкурсі 

перемагає не завжди та особа, яка є найбільш придатною для виконання 

завдань, що висуває вакантна посада, а «потрібний» кандидат» [332, с. 10]. 

Вирішення проблеми прозорості та недостатнього громадського контролю 

сьогодні здійснюється зокрема у статті 27 Закону України «Про державну 

службу» від 10.12.2015 року № 889-VIII [81]. Так, до складу конкурсної 

комісії можуть залучатися на конкурсній основі представники громадських 

об’єднань, а до її роботи - державні службовці, у тому числі з інших 

державних органів, науковці та експерти у відповідній сфері, а також 

представник виборного органу первинної профспілкової організації. Тобто, у 

цілому такий склад комісії значно зменшує шанси для корупційних дій 

заінтересованих осіб, оскільки більшість її складу не можуть мати особистої 

зацікавленості у вирішенні кадрових питань державної служби у вигідний 

для окремих суб’єктів спосіб. При цьому, залучення науковців та експертів 

підвищує вірогідність прийняття комісією об’єктивного та найбільш вдалого 

рішення.  

Водночас залишаються актуальними інші проблеми, пов’язані із 

порядком конкурсного відбору: 1) щодо форми проведення процедури 

відбору – мали місце численні зауваження щодо процесу конкурсного 

оцінювання кандидатів, формування тестів на знання загального та 

спеціального законодавства, та й самої процедури тестування. Разом з тим, 

78,3% респондентів визначили комп'ютерне тестування найбільш 

об'єктивним етапом конкурсу, 15,2% – вважають, що оцінити кандидатів на 

посаду можна лише під час співбесіди, а 6,5% припустили, що ситуаційні 

завдання для категорій «Б» і «А» можуть розкрити професійні можливості 

конкурсантів [331]. Це свідчить про те, що у суспільстві сформовано 

розуміння того, що співбесіда чи ситуативні завдання є інструментами, які 

надають можливості впливу суб’єктивних факторів та фальсифікацій на 

користь «потрібних» кандидатів. З-поміж інших, тестування є формою, яка 

на сьогодні є найбільш об’єктивним, що підтверджується думкою самих 
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кандидатів; 2) щодо самої тестової програми - 33,3% респондентів вважають 

тестову програму, розроблену фахівцями Нацдержслужби, для проведення 

комп'ютерного тестування цілком адекватною. З точки зору 41,7% 

тестування є недосконалим лише у окремих елементах. 14,6% опитаних 

оцінили тестування дуже добре, а 8,3% – вважають тестову програму 

абсолютно не адекватною в частині величезного об’єму завдань [331]. 

Звернемо увагу на те, що все ж більша частина кандидатів оцінила 

тестування позитивною оцінкою, в той час як частка незадоволених є дійсно 

незначною. Це свідчить про те, що тенденція до ускладнення конкурсного 

відбору на посади державної служби є позитивною, хоча і потребує 

постійного вдосконалення з метою забезпечення об’єктивності усього 

процесу. 

Тому, у цілому можна зробити висновок, що проблеми, відзначені 

законодавцем у Концепції Державної цільової програми розвитку державної 

служби на період до 2016 року були частково вирішені, проте окремі питання 

все ще потребують уваги законодавця та вдосконалення, особливо в частині 

порядку та процесу проведення конкурсів на зайняття вакантних посад у 

державній службі. Все ще викликають питання проблеми відсутності 

взаємозв’язку системи класифікації посад державної служби та вимог, що 

висуваються до професійної компетентності для їх зайняття, форми 

проведення процедури відбору та щодо самої тестової програми. Статистичні 

дані свідчать про існування позитивних тенденцій до їх вирішення, проте 

процес реформування все ще не можна вважати завершеним. 

Аналізуючи наукову літературу, найбільш поширеним поглядом на 

проблеми правового регулювання працевлаштування державних службовців 

є група загальних та не в повній мірі актуальних позицій, яка полягає у тому, 

що положення попередніх редакцій Закону України «Про державну службу» 

не відповідали вимогам сучасності й міжнародним стандартам, а сама 

система державної служби вважалась недосконалою, застарілою та такою, що 

є одним із стримуючих факторів успішного проведення реформ [333, с. 7; 
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334, с. 3]. Практично кожен науковець, який здійснював аналіз проблемних 

питань правового регулювання державної служби, у переліку чинних 

проблем зазначав недосконалість поточного законодавчого регулювання, а 

шляхи їх вирішення вбачались у прийнятті нового Закону України «Про 

державну службу». При цьому, як демонструє аналіз чинної редакції Закону, 

вітчизняний законодавець ґрунтовно підійшов до регламентації питань, 

пов’язаних і вступом на державну службу, та фактично усунув ті проблеми, 

на які зверталась увага науковцями. 

І.Б. Коліушко та В.П. Тимощук, аналізуючи норми щойно прийнятого 

на той момент Закону України «Про державну службу» від 17.11.2011 № 

4050-VI, виділяли такі принципові проблеми, пов’язані у тому числі і з 

вступом на державну службу, як: 1) недостатнє розмежування законодавства 

про державну службу та трудового законодавства та дублювання їх норм; 2) 

невирішеність проблеми професійності державної служби через нівелювання 

об’єктивності призначень; 3) невирішеність проблеми чітких вимог до посад 

вищого ешелону влади; 4) право на партійність; 5) зловживання винятками 

щодо конкурсного відбору тощо [335]. Щодо розмежування законодавства 

про державну службу та законодавства про працю у частині 

працевлаштування державних службовців, на сьогодні дана проблема не є 

актуальною. Порядок вступу на державну службу регламентується Розділом 

IV чинного Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 року № 

889-VIII [81]. Тому, норми законодавства про працю не можливо застосувати 

до питання прийняття на роботу державних службовців. Проблеми нечіткості 

вимог до державних службовців та необ’єктивності призначень були 

вирішені законодавцем шляхом регламентації вимог до осіб, які претендують 

на вступ до державної служби, та внаслідок удосконалення процесу 

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби. 

Проблеми необ’єктивності призначень та зловживань винятками щодо 

конкурсного відбору не є проблемами виключно правового регулювання та 

потребують комплексного вирішення, проте принагідно зазначимо, що 
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ускладнення конкурсної процедури значно зменшило можливості щодо її 

нехтування. Тому, зробимо висновок, що виділені ученими проблеми є лише 

частково актуальними на сьогодні, а законодавець належним чином здійснив 

удосконалення інституту працевлаштування державних службовців у 

порівнянні із Законом 2011 року. 

Ще однією досить розповсюдженою у роботах науковців проблемою є 

нерозмежованість адміністративних і політичних посад у державному 

управлінні. Як відзначає О.В. Тертишина, станом на 2009 рік Законом «Про 

державну службу» не здійснювався захист державних службовців від 

втягнення їх у політичну діяльність та від примусу до виконання незаконних 

наказів, та була відсутня стабільність у разі зміни політичного керівництва 

[334]. Як свідчить аналіз чинного законодавства, і на сьогодні стаття 19 

Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 року № 889-VIII [81] 

не містить вимоги щодо заборони прийняття на державну службу членів 

політичних партій. У статті 10 Закону передбачена вимога щодо політичної 

неупередженості державного службовця, але заборона суміщати державну 

службу та членство у політичній партії передбачена виключно для державних 

службовців, які займають посаду державної служби категорії «А». Разом з 

тим, при вступі на державну службу перебування у політичній партії не є 

підставою для відмови особі, але такі правила є характерними для певних 

категорій службовців. Наприклад, стаття 3 Закону України «Про 

прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-VII [169], вимагає від працівників 

прокуратури політичної нейтральності, а статтею 18 встановлено, що 

прокурор не може належати до політичної партії, брати участь у політичних 

акціях, мітингах, страйках. Хоча віднесення суддів до державних службовців 

є спірним питанням, відзначимо, що частина 4 статті 54 Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII [167] встановлює, що 

суддя не може належати до політичної партії, виявляти прихильність до неї, 

брати участь у політичних акціях та мітингах. Тому, зробимо наступні 

висновки: 1) проблема захисту державних службовців від втягнення їх у 
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політичну діяльність і на сьогодні не є вирішеною; 2) врегулювання питання 

вступу на державну службу членів політичних партій може врегульовуватись 

спеціальними актами законодавства в залежності від категорій працівників. 

Окрім вже проаналізованої нами проблеми непрозорості конкурсного 

відбору кандидатів на державну службу, Т.Ю. Витко звертає увагу на 

необхідність оцінювання в державних службовцях не лише знань, а й їхніх 

індивідуальних психологічних особливостей [332, с. 11]. Дане формулювання 

є досить цікавим і потребує додаткової уваги. Так, вченою зазначається, що 

жоден нормативний документ не містить вказівок на те, хто і в який спосіб 

визначає придатність кандидатів чи відповідність індивідуальних 

психологічних особливостей кандидата на публічну службу вимогам 

професійно-посадової діяльності в органах влади. Погодимось із точкою зору 

дослідниці у тій частині, що державний службовець повинен оцінюватись не 

лише як носій навичок та умінь, але й як особистість та з огляду на здатність 

приносити користь на цій посаді. Як свідчать статистичні дані опитування 

кандидатів на  заняття вакантних посад державної служби, близько 6,5% 

припустили, що ситуаційні завдання для категорій «Б» та «А» можуть 

розкрити професійні можливості конкурсантів [331]. Не погоджуючись із 

тим, що така форма конкурсного відбору повинна бути єдиною для 

зазначених категорій кандидатів, зробимо висновок, що комплексна 

процедура, яка включає тестування та перевірку психологічних особливостей 

кандидата на державну службу, є доцільною. Тому доцільним вирішенням 

даної проблеми могло би бути залучення до конкурсної комісії фахівців у 

галузі психології з метою оцінювання кандидатів на відповідність їх 

психофізіологічних властивостей до вимог відповідної посади. 

О.Ю. Шапран звернула увагу одразу на декілька проблем, які можна 

пов’язати із працевлаштуванням державних службовців. Так, дослідниця 

відзначила, що необхідність дублювання оголошення про конкурс у 

друкованих засобах масової інформації не є ефективним з точки зору 

невиправданих фінансових витрат на друк таких оголошень і обмежений 
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ефект щодо поширення інформації порівняно з передбаченим 

оприлюдненням на веб-сайті. Окрім того, відмічена неможливість реалізації 

вимоги щодо оприлюднення оголошення в друкованих ЗМІ, враховуючи 

суттєве збільшення обсягу інформації, що підлягає опублікуванню 

відповідно до нових вимог [336, с. 103]. Одразу відзначимо, що дана 

проблема на сьогодні не є актуальною, оскільки є вирішеною законодавцем у 

нормі статті 23 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 року 

№ 889-VIII [81], згідно якої 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. Вважаємо оприлюднення на веб-сайтах більш вдалим, оскільки це 

дозволяє інформаційно охопити значно більшу кількість зацікавлених осіб та 

надає можливість отримати необхідну інформацію в будь-який час та у будь-

якому місці.  

Наступна виділена дослідницею проблема є актуальною, оскільки 

стосується відсутності механізму контролю наявності громадянства іншої 

держави у кандидатів на посади державної служби з метою дотримання 

обмеження щодо вступу на державну службу [336, с. 104]. У цілому, 

вважаємо дану проблему досить неоднозначною, оскільки логічне вирішення 

вбачаємо надання можливості доступу до публічної служби громадян інших 

держав, тим більше окремі прецеденти наявні і на сьогодні. Проте, такі 

призначення супроводжувались наданням іноземцям вітчизняного 

громадянства, але загальна сутність даного процесу залишалась незмінною – 

громадяни інших країн характеризувались передусім наявністю професійної 

компетентності та мотивацією приносити користь нашій державі. Водночас, 

очевидною є їх невідповідність отриманій посаді за окремими критеріями, 

зокрема володінням державною мовою. Тобто, на практиці в Україні на 

державну службу можуть бути призначені іноземні громадяни шляхом 

отримання вітчизняного громадянства, проте поза участю у конкурсах на 
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зайняття вакантної посади державної служби та із порушенням встановлених 

вимог до кандидата, який претендує на вступ до державної служби.  

Як зазначає І.П. Лопушинський, у країнах Європейського Союзу 

громадяни з інших держав ЄС мають доступ до більшості посад публічної 

служби. Наприклад, відповідно до параграфа 7 Федерального закону 

Німеччини про чиновників, «призначений чиновником може бути тільки той, 

хто є німцем на підставі статті 116 Основного закону або має громадянство 

однієї з держав-членів Європейської співдружності» [337, с. 86-87]. Тому, 

зробимо висновок, що у контексті євроінтеграційних процесів в Україні та 

враховуючи постійне залучення до державної служби іноземців, одним із 

напрямів вирішення проблеми відсутності механізму контролю наявності 

громадянства іншої держави кандидатів на посади державної служби є 

надання можливості громадянам Європейського Союзу брати участь у 

конкурсах на вступ до державної служби в Україні на загальних підставах. 

Водночас, варто урахувати, що при внесенні відповідних змін стане 

можливим вступ на державну службу осіб із подвійним громадянством, у 

тому числі із громадянством невизнаних держав та із членством у 

терористичних організаціях. Для вирішення такої проблеми необхідний 

чіткий механізм взаємодії дипломатичних представництв, Служби Безпеки 

України та громадянського суспільства з метою попередження можливості 

працевлаштування таких осіб на посадах державної служби.  

Окрім розглянутих проблем, О.Ю. Шапран звертає увагу на 

неможливість забезпечення контролю дотримання обмежень щодо вступу на 

державну службу та проведення спеціальної перевірки відомостей й 

відсутність можливості проведення комп’ютерного тестування у рамках 

відбору кандидатів на заміщення вакантних посад [336, с. 104]. Щодо першої 

проблеми дослідницею зазначається, що законодавством, чинним на момент 

здійснення дослідження, не передбачалось подання медичної довідки і при 

цьому заборонялось вимагати від особи, яка претендує на зайняття вакантної 

посади державної служби, документи, не передбачені Законом України «Про 
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державну службу». Окрім того, звертається увага на неможливість 

забезпечення вимог Закону в частині строків призначення на посаду 

державної служби за результатами конкурсу, зокрема у випадках коли освіта 

здобувалась військовослужбовцями, особові справи яких зберігаються в 

Міністерстві оборони України, або коли освіта здобувалась у період до 

оголошення незалежності України в колишніх республіках СРСР чи в 

іноземних державах.  

Щодо медичної довідки, вважаємо, що за нинішнього стану системи 

охорони здоров’я України, її надання не може гарантувати належний рівень 

здоров’я кандидата через неможливість перевірити зазначені у ній дані. 

Більш доцільним вважаємо вже висвітлену нами думку щодо присутності 

психолога у складі комісії при проведенні конкурсу. Стосовно перевірки 

поданих документів, для даного процесу згідно пункту 21 Порядку 

проведення конкурсу на зайняття посад державної служби [127] створюється 

спеціальний структурний підрозділ для кандидатів на посаду категорії «А», а 

щодо усіх інших категорій такі функції виконує служба управління 

персоналом державного органу, в якому оголошено конкурс. Це дає підстави 

стверджувати, що перевірку документів здійснюють уповноважені на це 

органи, а отже законодавцем вжито необхідні міри для мінімізації 

можливості вчинення порушень щодо обмежень вступу на державну службу, 

тому зробимо висновок щодо вирішення даної проблеми. 

Проблема письмової форми іспиту у рамках відбору кандидатів на 

заміщення вакантних посад також є частково вирішеною. Як зазначено у 

пункті 35 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби 

[127], за відсутності умов для проведення автоматизованого тестування 

(відсутність належної комп’ютерної техніки, відсутність Інтернет-зв’язку та 

інших умов) тестування проводиться письмово. Отже, письмова форма 

іспиту можлива лише у разі відсутності на те технічних можливостей, що не 

є проблемою правового регулювання. 
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 В.А. Плотніченко виділив одразу низку проблем конкурсного відбору 

осіб на заміщення вакантних посад державної служби, частина з яких 

потребує детального аналізу. Так, вченим виділено наступні недоліки 

правового регулювання працевлаштування державних службовців: 1) 

конкурсна процедура заміщення вакантних посад державної служби 

позбавлена достатньої прозорості і відкритості; 2) відсутність чітких вимог 

до кандидата на посаду державної служби, а саме професійно-

кваліфікаційних характеристик посад державної служби, яким повинна 

відповідати особа, яка претендує на ту чи іншу посаду; 3) керівник 

державного органу, де проводиться конкурс на заміщення вакантної посади, 

впливає на весь процес конкурсного відбору і фактично одноособово 

приймає рішення щодо того, яка особа вступить на посаду, що створює 

сприятливі умови для корупції чи інших негативних проявів [338, с. 372-378]. 

Аналіз виділених проблем дозволяє зробити наступні висновки: по-перше, 

окремі недоліки вже були в тій чи іншій мірі розглянуті нами у даній роботі; 

по-друге, кожен із них фактично не є актуальним на сьогодні. 

Щодо «формальності» проведення конкурсів, нами відзначалось 

розширення складу конкурсної комісії, та окрім того доцільно відмітити 

прийняття за останні роки низки актів антикорупційного законодавства. 

Таким чином, характеризуючи дану проблеми із нормативно-правової точки 

зору, варто відзначити, що визначені у нормативних актах процедури відбору 

кандидатів на зайняття посад державних службовців у цілому є досить 

вдалими та належним чином регламентованими, що дозволяє проводити 

конкурс на якісному рівні. Питання недотримання встановлених положень 

щодо проведення конкурсів відповідальними посадовими особами не є 

проблемою правового регулювання працевлаштування державних 

службовців, і його вирішення потребує застосування більш комплексних та 

довготривалих підходів. Окрім того, винятки із загального конкурсного 

порядку набору на посади державної служби були мінімізовані та на сьогодні 

встановлюються безпосередньо в законі. Тому, зробимо висновок, що 
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законодавцем прийнято необхідні міри для зменшення ролі суб’єктивного 

фактору при здійсненні підбору та розстановці кадрів. 

Із наявністю проблеми відсутності чітких вимог до кандидата на посаду 

державної служби у формі професійно-кваліфікаційних характеристик посад 

державної служби, яким повинна відповідати особа, яка претендує на 

відповідну посаду, ми вже погоджувались у даній роботі. У вимогах до 

кандидатів на вступ до державної служби не зазначаються вимоги щодо 

спеціалізації вищої освіти, лише вказівка на її ступінь. Більше того, сам 

перелік вимог до кандидата є швидше зазначенням випадків, за яких особа не 

має права на вступ. Тобто, фактично кандидатом на посаду державної служби 

може занадто широке коло осіб, переважна більшість яких професійно та 

кваліфікаційно не повинні були б претендувати на посаду державної служби. 

З іншої сторони, даний недолік водночас є втіленням на практиці статті 43 

Конституції України [125], адже надає можливість широкому колу осіб 

обрати працю державного службовця та реалізувати своє право на вільний 

вибір праці, здійснюючи повноваження, безпосередньо пов’язані з 

виконанням завдань і функцій державного органу. Проте, відсутність 

законодавчо закріплених освітньо-кваліфікаційних вимог до посад 

державних службовців не сприяє формуванню якісного кадрового складу 

державної служби, що призводить до зниження рівня її престижності та 

довіри з боку громадян. 

Наступною проблемою, виділеною В.А. Плотніченком, є вплив 

керівника державного органу, де проводиться конкурс на заміщення 

вакантної посади, на весь процес конкурсного відбору. Науковець відзначає, 

що такий механізм дозволяє керівнику прийняти на посаду вигідну йому 

особу, що з однієї сторони є позитивним з огляду на принцип «єдиної 

команди», проте з іншої - для прийняття рішення про зарахування на 

державну службу до уваги мають братись насамперед компетентність, 

професійність, відданість справі, ініціативність, чесність та самодостатність 

кандидата [338, с. 378]. З аргументацією науковця погодимось у повній мірі, 
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проте принагідно відзначимо, що на сьогодні вплив керівника на рішення 

щодо прийняття працівника на державну службу є мінімізованим, оскільки 

згідно статей 27-28 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 

року № 889-VIII [81] відповідне рішення приймається конкурсною комісією. 

Тому, на сьогодні керівник позбавлений можливості самостійно формувати 

вигідний йому трудовий колектив. В свою чергу, керівник на підставі 

протоколу конкурсної комісії у встановлені законом строки офіційно 

оформлює призначення працівника на посаду державної служби. Тому, 

зробимо висновок, що виділена В.А. Плотніченком проблема не є 

актуальною. 

Таким чином, підсумовуючи дослідження позицій науковців щодо 

проблем правового регулювання працевлаштування державних службовців, 

варто відзначити, що дане питання у цілому характеризується низьким 

рівнем уваги та застарілістю переважної більшості існуючих концепцій. 

Після прийняття Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 року 

№ 889-VIII [81] рівень наукової уваги до проблем вступу на державну 

службу є мінімальним, а переважна більшість виділених раніше недоліків 

були вирішені. Водночас, окремі проблеми все ще залишаються актуальними, 

що зумовлює необхідність розробки єдиної концепції проблем правового 

регулювання працевлаштування державних службовців та сформулювати 

пропозиції щодо їх вирішення. Структурувати даний перелік варто з огляду 

на наступне: по-перше, необхідно врахувати ті висновки, що були зроблені у 

процесі дослідження позицій науковців щодо недоліків регулювання процесу 

вступу до державної служби; по-друге, слід проаналізувати норми чинного 

Закону України «Про державну службу» та сформулювати авторське бачення 

проблем правового регулювання державної служби. При цьому, важливим є 

урахування тих проблем, з якими наша держава зіткнулась останніми роками. 

В умовах євроінтеграційного курсу, економічної та соціальної кризи, 

зовнішньої агресії, втрати контролю над частиною території, підходи до 

визначення критеріїв відбору осіб на посади державної служби мають 
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змінитись, оскільки вимоги до потенційних службовців повинні постійно 

зростати. На сьогодні Україна потребує високопрофесійного персоналу, 

вмотивованого на вирішення поточних задач, а привернення уваги до 

проблем правового регулювання вступу до державної служби сприятиме 

його формуванню. 

Тому, у процесі дослідження нами виділені наступні проблеми 

правового регулювання працевлаштування державних службовців: 

1) відсутність оцінювання індивідуальних психологічних особливостей, 

фізичної придатності та стану здоров’я кандидатів до державної служби; 

2) відсутність чітких вимог щодо професійно-кваліфікаційних 

характеристик посад державної служби, яким повинен відповідати кандидат 

до державної служби; 

3) проблема іноземного громадянства державних службовців, 

подвійного громадянства чи участі у заборонених в України терористичних 

організаціях; 

4) проблема політичного впливу на державних службовців; 

5) проблема дотримання військового законодавства державними 

службовцями, з огляду на складну військово-політичну ситуацію в нашій 

державі. 

Вирішення кожної із зазначених проблем потребує формулювання 

чітких пропозицій та пошуку відповідних шляхів. Так, першим недоліком 

правового регулювання працевлаштування державних службовців нами 

виділено відсутність оцінювання індивідуальних психологічних 

особливостей, фізичної придатності та стану здоров’я кандидатів до 

державної служби. На існування такої проблеми вказувала Т.Ю. Витко [332, 

с. 11], проте ми пропонуємо розглядати такий недолік значно ширше. О.Ю. 

Шапран висувала пропозицію встановити вимогу для кандидатів щодо 

подання разом із іншими документами медичної довідки [336, с. 104], але 

такий шлях вирішення є сумнівним з огляду на корупційність системи 
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охорони здоров’я в Україні. Вбачаємо два можливих шляхи для вирішення 

даної проблеми: 

1. Як відзначає І.П. Лопушинський, у Бельгії, Швеції та Нідерландах 

для перевірки фізичної (медичної) придатності для зайняття певної посади 

існує спеціальна медична служба [337, с. 89]. У такому разі, можливим є 

створення такої ж служби, тому пропонується внести наступні зміни: 

1) у Положення про Національне агентство України з питань державної 

служби [270] - пункт 4 доповнити підпунктом «здійснює перевірку фізичної 

(медичної) придатності кандидатів на зайняття вакантних посад державної 

служби; пункт 5 доповнити підпунктом «створює спеціальну медична службу 

для перевірки фізичної (медичної) придатності кандидатів на зайняття 

вакантних посад державної служби»; 

2) у Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII 

[81] - частину 3 статті 22 доповнити підпунктом «порядок перевірки фізичної 

(медичної) придатності кандидатів на зайняття вакантних посад державної 

служби»; статтю 26 доповнити ще однією частиною «Медична служба 

здійснює перевірку фізичної (медичної) придатності кандидатів на зайняття 

вакантних посад державної служби»; 

3) привести у відповідність із зазначеними змінами Порядок 

проведення конкурсу на зайняття посад державної служби [127]. 

2. Другий варіант є значно простішим, адже передбачає лише перевірку 

індивідуальних психологічних особливостей кандидата на публічну службу 

вимогам професійно-посадової діяльності в органах влади. У такому разі 

достатнім є залучення до конкурсної комісії фахівця, який оцінює, діагностує 

і вивчає поведінку й розумові процеси. Для реалізації даного шляху 

вирішення проблеми пропонується внести наступні зміни до Закону України 

«Про державну службу» від 10.12.2015 року № 889-VIII [81]: частину 3 статті 

22 доповнити підпунктом «Порядок перевірки індивідуальних психологічних 

особливостей кандидата на публічну службу»; статтю 27 доповнити 

частиною наступного змісту: «До роботи конкурсної комісії залучається 
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спеціаліст, що має завершену вищу психологічну освіту або пройшов 

перепідготовку на базі вищої освіти за спеціальністю «психологія»» та 

привести у відповідність із зазначеними змінами Порядок проведення 

конкурсу на зайняття посад державної служби [127].  

Таким чином, проблема відсутності оцінювання індивідуальних 

психологічних особливостей, фізичної придатності та стану здоров’я 

кандидатів до державної служби полягає у необхідності перевірки не лише 

професійних якостей, а також фізіологічної здатності працівника 

здійснювати покладені на нього функції. Вирішення вбачаємо у двох 

можливих напрямках – простому та складному. Вибір простого шляху 

полягає у проведенні співбесіди із фахівцем, який оцінює, діагностує і вивчає 

поведінку і розумові процеси. Запропонований складний шлях зумовлює 

створення спеціальної медичної служби для проведення повної перевірки 

здоров’я працівників. Такий напрям є значно досконалішим, проте сумнівно, 

що у сучасних реаліях можливий для втілення в Україні.  

Наступна проблема - відсутність чітких вимог щодо професійно-

кваліфікаційних характеристик посад державної служби, яким повинен 

відповідати кандидат до державної служби. Дана проблема полягає у тому, у 

що вимогах до кандидатів на вступ до державної служби не зазначаються 

вимоги щодо спеціалізації вищої освіти, лише вказівка на її ступінь, а сам 

перелік вимог до кандидата є зазначенням випадків, за яких особа не має 

права на вступ. Це надає можливість широкому колу осіб обрати працю 

державного службовця та реалізувати себе здійснюючи обов’язки від імені 

держави, проте не сприяє формуванню якісного кадрового складу державної 

служби. Законодавець спробував вирішити дану проблему шляхом 

встановлення можливості випробувального терміну з метою перевірки 

відповідності державного службовця займаній посаді строком до шести 

місяців [81]. Проте вважаємо, що вирішення даної проблеми має бути 

радикальнішим. Тому, пропонуємо, окрім випробувального терміну, 

встановити обов’язкове проходження підготовчої служби протягом певного 
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періоду, в результаті якого особа зможе претендувати на постійну посаду. Як 

зазначає І.П. Лопушинський, відповідно до Федерального закону Німеччини 

про чиновників, для роботи на посадах середнього службового рівня 

вимагається підготовча служба впродовж одного року, а на посадах 

підвищеного службового рівня – протягом трьох років [288, с. 89]. Подібну 

практику варто перейняти і для Україні, для чого пропонується доповнити 

Главу 3 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 року № 889-

VIII [81] наступною статтею: «Підготовча служба. 1. При призначенні особи 

на посаду державної служби вперше суб’єкт призначення актом про 

підготовчу службу встановлює проходження підготовчої служби з метою 

перевірки відповідності державного службовця займаній посаді із 

зазначенням її строку. 2. Підготовча служба при призначенні на посаду 

державної служби категорії «А» встановлюється строком до трьох років. 3. 

Підготовча служба при призначенні на посаду державної служби всіх інших 

категорій встановлюється строком до одного року 4. У разі незгоди особи з 

рішенням про встановлення підготовчої служби, 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. 5. 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 

підготовчої служби продовжується на відповідну кількість днів, протягом 

яких він фактично не виконував посадові обов’язки. 6. Суб’єкт призначення 

має право звільнити державного службовця з посади до закінчення строку 

підготовчої служби 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 
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зазначенням підстав невідповідності займаній посаді. 7. У разі якщо строк 

підготовчої служби закінчився, а державного службовця не ознайомлено з 

наказом про його звільнення з посади державної служби, він вважається 

таким, що пройшов підготовчу службу». При цьому, проходження 

підготовчої служби не виключає можливості призначення випробувального 

терміну для державного службовця. Підготовчою службою є процес набуття 

необхідних навичок та знань, у той час як випробувальний термін – це 

перевірка здатності їх реалізації на практиці. Тому, вбачаємо, що підготовча 

служба має передувати випробувальному терміну, проходження якого 

відповідно засвідчує готовність працівника до вступу на посаду державної 

служби. 

Отже, вирішення проблеми відсутності чітких вимог щодо професійно-

кваліфікаційних характеристик посад державної служби, яким повинен 

відповідати кандидат до державної служби, ми вбачаємо у необхідності 

регламентації інституту підготовчої служби. Підготовча служба є 

обов’язковою при призначенні особи на посаду державної служби вперше та 

за своєю сутністю є близькою до випробування. Принципова різниця полягає 

у процесі набуття необхідних навичок та знань й більшому строку 

проходження. Інститут підготовчої служби покликаний надати особі, яка 

претендує на ту чи іншу посаду, ґрунтовних знань та навичок у відповідній 

сфері.  

Наступна проблема є комплексною і водночас стосується наявності 

іноземного громадянства у кандидатів до державної служби, подвійного 

громадянства, забороненого в Україні, чи участі у заборонених в України 

терористичних організаціях. 

Вирішення проблеми наявності іноземного громадянства у 

державних службовців у контексті євроінтеграційних процесів в Україні та 

наявного досвіду залучення до державної служби іноземців, вбачаємо у 

наданні можливості громадянам Європейського Союзу брати участь у 

конкурсах на вступ до державної служби в Україні на загальним підставах. 
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Тому, пропонуємо внести зміни до пункту 6 частини 2 статті 19 Закону 

України «Про державну службу» від 10.12.2015 року № 889-VIII [81] та 

регламентувати його наступним чином: «має громадянство іншої держави, 

окрім громадянства однієї з держав-членів Європейської співдружності». Це 

дозволить на законних підставах залучати до державної служби іноземних 

громадян, які володіють необхідними навичками та знаннями й виявили 

бажання їх реалізувати на посаді державної служби в Україні. Проте, даний 

момент зумовлює проблематику у частині вимоги щодо вільного володіння 

державним службовцем державною мовою, тому пропонується внести зміни 

до частини 1 статті 19 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 

року № 889-VIII [81]: «Право на державну службу мають повнолітні 

громадяни України, які вільно володіють державною мовою,  громадяни 

однієї з держав-членів Європейської співдружності, та яким присвоєно 

ступінь вищої освіти не нижче…». Також для вирішення «мовної» проблеми 

державних службовців-іноземних громадян варто змінити вимоги до осіб, які 

претендують на вступ на державну службу. Пропонується доповнити пункти 

2-5 частини 2 статті 20 Закону України «Про державну службу» від 

10.12.2015 року № 889-VIII [81] вимогою «володіння іноземною мовою, яка є 

однією з офіційних мов Ради Європи», що означатиме можливість вступу 

таких державних службовців не лише на посади категорії «А», а й категорій 

«Б» та «В». 

Проблему подвійного громадянства, громадянства невизнаних 

держав та членства у терористичних організаціях неможливо подолати 

виключно нормативним шляхом. Для вирішення такої проблеми необхідна 

взаємодія дипломатичних представництв, Служби Безпеки України та 

громадянського суспільства з метою попередження можливості 

працевлаштування таких осіб на посадах державної служби. З нормативної 

точки зору, пропонується доповнити частину 2 статті 19 Закону України 

«Про державну службу» від 10.12.2015 року № 889-VIII [81] підпунктами 
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«має подвійне громадянство» та «має належність до організацій, заборонених 

у судовому порядку або законодавством».  

Враховуючи характер зазначеної проблеми, необхідним є встановлення 

санкцій за приховування такої інформації. Тому, пропонуємо внести зміни до 

частини 1 статті 83 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 

року № 889-VIII [81]: «1. Державна служба припиняється: … у разі 

приховування інформації про іноземне громадянство, окрім громадянства 

однієї з держав-членів Європейської співдружності, подвійне громадянство 

чи належність до організацій, заборонених у судовому порядку або 

законодавством». 

Отже, проблема іноземного громадянства у кандидатів до державної 

служби, подвійного громадянства, забороненого в Україні, чи участі у 

заборонених в України терористичних організаціях може бути вирішена 

виключно комплексно, проте із нормативної точки зору можливим є 

встановлення відповідних обмежень при прийнятті на державну службу. 

Важливим шляхом вирішення вбачаємо надання можливості рівного доступу 

до державної служби в Україні не лише власних громадян, а й громадян 

держав – членів Європейського Союзу. Даний процес став звичним для 

України останніми роками, тому на сьогодні більш логічною є його 

законодавча регламентація, аніж постійне порушення норм Закону України 

«Про державну службу» від 10.12.2015 року № 889-VIII [81]. 

Проблема політичного впливу на державних службовців залишається 

актуальною протягом багатьох років. Так, на сьогодні Закон України «Про 

державну службу» від 10.12.2015 року № 889-VIII [81] не містить вимоги 

заборони прийняття на державну службу членів політичних партій, а 

обмеження стосуються виключно службовців категорії «А». Для вирішення 

даної проблеми пропонуємо: 1) доповнити статтю 19 Закону України «Про 

державну службу наступним чином «…На державну службу не може 

вступити особа, яка: … є членом політичної партії чи суміщає державну 

службу із статусом депутата місцевої ради»; 2) внести зміни до статті 10 
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Закону України «Про державну службу»: «Державний службовець не має 

права: … бути членом політичної партії; …суміщати державну службу із 

статусом депутата місцевої ради»; 3) привести у відповідність із зазначеними 

змінами Порядок проведення конкурсу на зайняття посад державної служби 

[127]. 

Таким чином, вбачаємо, що проблема політичного впливу на 

державних службовців може бути вирішена лише шляхом радикального 

обмеження можливості державних службовців здійснювати політичну 

діяльність. Неприпустимим є здійснення політичного тиску на таких осіб, або 

ж їх зосередження на виконанні функцій, не передбачених займаною 

посадою. Тому, усі кандидати на посаду державних службовців повинні від 

самого початку бути рівними в умовах та звільненими від будь-якого 

політичного впливу.  

Виділення останньої проблеми обумовлюємо складною військово-

політичною ситуацією в нашій державі. Проблема дотримання військового 

законодавства державними службовцями полягає у тому, що в сучасних 

умовах претендент чоловічої статті повинен пройти військову службу, або 

бути звільненим від неї згідно норм чинного законодавства. При цьому 

неприпустимим є звільнення від військової служби через виконання певних 

обов’язків. Так, згідно частини 5 статті 30 Закону України «Про статус 

депутатів місцевих рад» від 11.07.2002 року № 93-IV [290] на час виконання 

депутатських повноважень депутату місцевої ради надається відстрочка від 

призову на строкову військову чи альтернативну (невійськову) службу. 

Такий підхід є нераціональним, адже суперечить самій сутності державної 

служби, яка ґрунтується на служінні народу України, відданості справі, 

персональній відповідальності за виконання службових обов’язків, а отже і за 

виконання завдань і функцій держави. Тому, в умовах військової агресії та 

негативних перспектив щодо загострення ситуації, державні службовці не 

просто не повинні звільнятись від військової служби, а така вимога повинна 

стати обов’язком для прийняття осіб чоловічої статі. Вирішення даної 
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проблеми пропонуємо здійснити шляхом виключення частини 5 статті 30 із 

змісту Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» від 11.07.2002 

року № 93-IV [290] та внесення змін до Закону України «Про державну 

службу» від 10.12.2015 року № 889-VIII [81]: 1) частину 2 статті 19 

запропоновано доповнити наступним чином «особа чоловічої статі, яка не 

пройшла строкову військову чи альтернативну (невійськову) службу та не 

може бути звільненою від неї згідно норм чинного законодавства». 

Тому, щодо даної проблеми варто зазначити, що на сьогодні особи, які 

пройшли строкову військову чи альтернативну (невійськову) службу не 

отримують жодних переваг при вступі на державну службу. Більше того, 

окремі категорії осіб можуть отримати відстрочення від її проходження через 

«непорушність» їх повноважень. Єдиним шляхом до її вирішення є 

встановлення обов’язкового проходження військової служби для 

підтвердження на практиці бажання приносити користь державі та готовності 

працювати на її благо. 

Підсумовуючи результати дослідження, на сьогодні питання правового 

регулювання працевлаштування державних службовців є найбільш 

досконалим за увесь період незалежності України. У зв’язку із цим виділення 

проблемних моментів його правового регулювання є питанням, що 

характеризується втратою актуальності переважної більшості наукових 

праць, пов’язаних із ним. Сам механізм вступу на державну службу тривалий 

період характеризувався існуванням однієї глобальної проблеми – 

«недосконалості правового регулювання». Проте, останні реформи державної 

служби наблизили законодавчу регламентацію працевлаштування державних 

службовців до європейських стандартів. Тому, існуючі концепції 

проблематики даного питання потребують суттєвого перегляду та зміни 

підходів щодо пошуку недоліків.  

Невірним є твердження, що усі проблеми є подолані, а правове 

регулювання інституту здійснюється належним чином. Пошук недоліків на 

сьогодні варто здійснювати у питаннях вимог, які ставляться до кандидатів 
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на посаду державної служби. Підвищення рівня регулювання даної сфери, 

оплати праці, автоматизація багатьох процесів зумовлюють підвищення 

стандартів щодо осіб, які у своїй професійній діяльності здійснюють 

повноваження, безпосередньо пов’язані з виконанням завдань і функцій 

державного органу. Існуючі проблеми не є масштабними, а отже їх 

подолання є цілком реальним у найближчому майбутньому. 

 

 

4.2 Тенденції подальшого розвитку правового регулювання 

професійного розвитку державних службовців 

 

Тенденції є можливостями тих чи інших подій розвиватися у 

визначеному напрямку, тобто тимчасовими явищами, які є чинними від 

моменту їх розробки до кінцевого втілення у життя. Тож зробимо висновок, 

що на кожному етапі розвитку системи державної служби тенденції 

відрізняються та згодом втрачають свою актуальність. Саме тому, важливим 

є встановлення тих тенденцій, які є характерними на сьогодні та із 

урахуванням чинного нормативно-правового регулювання питання 

професійного розвитку державних службовців. Окрім того, звернемо увагу на 

те, що у зв’язку із прийняттям нового Закону України «Про державну 

службу» від 10.12.2015 року № 889-VIII [81] більшість наукових розробок на 

дану тематику втратили свою актуальність. За таких умов дослідження 

питання тенденцій подальшого розвитку правового регулювання 

професійного розвитку державних службовців є актуальним. 

Дана проблема характеризується незначним рівнем наукової уваги на 

кожному історичному етапі розвитку інституту державної служби. Проте, 

окремим питанням тенденцій розвитку інституту державної служби та 

процедури її проходження все ж були присвячені наукові праці, які втім не 

мали комплексного характеру. Серед дослідників виділимо таких, як: В.Б. 

Авер’янов, Г.В. Атаманчук, В.Д. Бакуменко, Д.Н. Бахрах, А.М. Васильев, 
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Я.Б. Глущенко, Л.М. Гогіна, М.І. Іншин, Ю.Ю. Кізілов, Л.П. Коваль, Ю.В. 

Ковбасюк, І.Б. Коліушко, В.К. Колпаков, В.Я. Малиновський, Р.А. Науменко, 

О.І. Пархоменко-Куцевіл, О.В. Петришин, О.Д. Оболенський, В.П. Тимощук, 

О.Ю. Шапран та інші. У даних роботах увага авторів переважно 

присвячувалась тенденціям подальшого розвитку правового регулювання 

професійного розвитку державних службовців на попередніх етапах розвитку 

даного інституту. Саме тому, дана тема не втрачає своєї дослідницької 

доцільності.  

Останніми роками у рамках реформи державної служби було схвалено 

низку стратегій та програм, які у тій чи іншій мірі декларували тенденції 

подальшого розвитку правового регулювання професійного розвитку 

державних службовців. Так, у Програмі діяльності Кабінету Міністрів 

України, прийнятій 11.12.2014 року [340], було визначено наступні цілі 

діяльності вищого органу у системі органів виконавчої влади України в сфері 

вдосконалення проходження державної служби в Україні: скорочення 

кількості державних службовців на 10 відсотків, 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); запровадження надання електронних безконтактних послуг (2015-2016 

роки), відмова від паперового документообігу (2015-2016 роки); розроблення 

та сприяння прийняттю закону про відкриті дані (2015 рік). Проте, основним 

напрямком здійснення вдосконалень є розробка та сприяння прийняттю 

чинного на сьогодні Закону України «Про державну службу» [81], яким і 

було регламентовано реалізацію зазначених змін. Тому, можна зробити 

висновок, що основними тенденціями розвитку правового регулювання 

професійного розвитку державних службовців станом на 2014 рік були 

наступні: 1) збільшення розміру оплати праці державних службовців шляхом 

зменшення їх кількості та підвищення стандартів вступу на державну 

службу; 2) посилення відповідальності державних службовців; 3) втілення 
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електронних послуг та електронного документообігу, що значною мірою 

полегшить здійснення державними службовцями трудових обов’язків.  

Аналізуючи чинну Програму діяльності Кабінету Міністрів України від 

19.04.2016 року [341], звернемо увагу на те, що питанням професійного 

розвитку державних службовців не приділено жодного завдання, що дозволяє 

зробити наступні висновки. По-перше, реалізація попередніх цілей у 

встановлені строки визнана успішною. По-друге, законодавець вбачає 

чинний порядок правового регулювання професійного розвитку державних 

службовців належним та таким, який гармонізує із міжнародними 

стандартами та нормами. По-третє, на сьогодні можливість розвитку 

правового регулювання професійного розвитку державних службовців не є 

пріоритетною з огляду на нещодавно проведену реформу державної служби.  

8 березня 2015 року Розпорядженням Кабінету Міністрів України 

схвалено Стратегію реформування державної служби та служби в органах 

місцевого самоврядування в Україні на період до 2017 року та затверджено 

план заходів щодо її реалізації [342]. Серед напрямків розвитку правового 

регулювання професійного розвитку державних службовців виділимо 

наступні: 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; 

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; 

встановлення прозорої моделі оплати праці й уніфікація порядку 

встановлення розмірів посадових окладів відповідно до юрисдикції 

державного органу та органу місцевого самоврядування. На підставі даних 

напрямів можна зробити висновок про наявність на момент прийняття 

Стратегії наступних тенденцій розвитку правового регулювання 
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професійного розвитку державних службовців: 1) створення правових 

передумов для збільшення престижності державної служби шляхом зміни 

підходів до якостей кандидатів на вступ до неї, урегулювання доступу до неї; 

2) підвищення ефективності професійного навчання державних службовців; 

3) запровадження прозорих механізмів проходження державної служби. При 

цьому, кожну із них, як і заплановано, було втілено у життя шляхом 

прийняття чинного Закону України «Про державну службу», тому і у даному 

випадку можна зробити висновок про втрату актуальності даних напрямків.  

Ще одним документом, який декларував тенденції розвитку 

законодавства про державну службу на найближчі роки, є Стратегія сталого 

розвитку «Україна – 2020», затверджена Указом Президента України № 

5/2015 від 12.01.2015 року [343]. Серед першочергових пріоритетів реалізації 

Стратегії виділено проведення реформи державної служби та оптимізацію 

системи державних органів, а серед запланованих заходів - декларування 

майнового стану публічних службовців; запобігання та врегулювання 

конфліктів інтересів; перевірка доброчесності службовців та моніторинг 

їхнього способу життя; здійснення контролю за доброчесною поведінкою 

службовців; створення ефективної, прозорої, відкритої та гнучкої структури 

публічної адміністрації із застосуванням новітніх інформаційно-

комунікативних технологій; оновлення кадрового складу державних 

службовців. Тож, у даному випадку мова йде про наступні тенденції розвитку 

правового регулювання професійного розвитку державних службовців: 1) 

оптимізація системи управління шляхом створення професійного інституту 

державної служби та забезпечення її прозорості й ефективності; 2) 

підвищення уваги до способу життя державних службовців, у тому числі 

відповідності їх заробітної плати та доходів членів сім’ї із витратами; 3) 

формування високопрофесійного кадрового складу державної служби. 

Відзначимо, що не зважаючи на хронологічні межі строків виконання даної 

Стратегії до 2020 року, усі пріоритети, пов’язані із державною службою уже 

є втіленими внаслідок проведення реформи державної служби.  
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Тому, як і у випадку із попередньо проаналізованими програмами та 

стратегіями, відзначимо, що виділені на законодавчому рівні тенденції 

подальшого розвитку правового регулювання професійного розвитку 

державних службовців реалізовані шляхом прийняття Закону України «Про 

державну службу» від 10.12.2015 року № 889-VIII [81]. І хоча у науковій та 

періодичній літературі звертається увага на те, що реформа державної 

служби на сьогодні все ще не досягла своїх цілей, ведучи мову про розробку 

та прийняття правових норм, спрямованих на втілення напрямків виділених 

тенденцій, варто відзначити належну увагу законодавця до розробки 

необхідної нормативно-правової основи для реалізації поставлених завдань. 

А отже, аналіз вітчизняного законодавства засвідчив, що регламентовані ним 

тенденції розвитку правового регулювання професійного розвитку 

державних службовців на сьогодні не є актуальними, оскільки нормативно 

реалізовані під час проведення реформи державної служби. У такому 

випадку, корисним є звернення до наукової літератури, що дозволить 

вирішити одразу два завдання дослідження: 1) встановити, чи мало позитивні 

наслідки прийняття відповідних змін до законодавства про професійний 

розвиток державних службовців; 2) встановити перелік тенденцій розвитку 

правового регулювання професійного розвитку державних службовців, 

актуальних і на сьогодні. 

Найбільш ґрунтовний перелік напрямів вдосконалення правового 

регулювання проходження державної служби, вже після проведення реформи 

державної служби, здійснив Ю.Ю. Кізілов, який на підставі норм Закону 

України «Про державну службу» від 10.12.2015 року № 889-VIII [81] та 

Стратегії реформування державної служби та служби в органах місцевого 

самоврядування в Україні на період до 2017 року [342] виділив наступні 

тенденції: 1) гарантування політичної нейтральності державної служби 

шляхом розмежування політичних та адміністративних посад; 2) 

забезпечення політичної неупередженості державних службовців; 3) 

забезпечення рівного доступу громадян до державної служби та усунення 
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корупційного механізму із даного процесу; 4) запровадження персональної 

відповідальності державних службовців; 5) формування ефективної системи 

управління людськими ресурсами, на основі урахування їх знань, навичок, а 

також особистих якостей; 6) удосконалення процедури проходження 

державної служби; 7) підвищення ефективності професійного навчання 

державних службовців шляхом оптимізації системи підготовки, 

перепідготовки і підвищення кваліфікації; 8) установлення прозорої моделі 

оплати праці [344, с. 31-34]. Відзначимо, що даний перелік є вдалим та, 

найголовніше, розроблений із урахуванням норм чинного законодавства. 

Проте, кожна тенденція потребує додаткового аналізу з метою визначення її 

актуальності на сьогодні.  

Так, напрям гарантування політичної нейтральності державної служби 

передбачає поділ посад на політичні та адміністративні, а також 

започаткування інституту державних секретарів [345, с. 31], проте, на 

сьогодні, законодавчий поділ посад державної служби не є встановленим. 

Окремі спроби розробки відповідних законопроектів здійснювались зокрема 

І.Б. Коліушком [345], який надав визначення поняттю «політична посада 

державної служби» як визначену 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. Проте, подібні 

концепції залишились на рівні теоретичних й не отримали законодавчого 

закріплення.  

На відміну від поділу посад державних службовців на політичні та 

адміністративні, запровадження інституту державних секретарів, про 

необхідність якого тривалий час точились наукові дискусії, було здійснено на 

практиці. Уперше їх було передбачено Концепцією адміністративної 

реформи ще 1998 року, а у 2001 році, Указом Президента України «Про 

чергові заходи щодо подальшого здійснення адміністративної реформи в 

Україні» [346] передбачалось, що організаційне, експертно-аналітичне, 



301 

правове, інформаційне, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності 

Кабінету Міністрів України та міністерств організовується відповідно 

Державним секретарем Кабінету Міністрів України та державними 

секретарями міністерств. Проте, згодом від цього інституту відмовились, 

оскільки передумови для успішного одночасного функціонування політичних 

та адміністративних державних службовців були відсутніми. На той момент 

запровадження потребувало комплексного підходу, який не було 

застосовано. Державний секретар фактично був таким лише за назвою, проте 

спосіб його призначення, визначення повноважень, притягнення до 

відповідальності суттєво відрізнялись від європейських правових традицій. 

Тому, хоча сама ідея була досить прогресивною та отримала підтримку серед 

фахівців у сфері державної служби, її втілення здійснювалось непослідовно, а 

нечіткість розмежування повноважень міністрів та секретарів призвели до 

фактичного двовладдя [347]. На сьогодні, державним секретарем, згідно 

статті 10 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади»  від 

17.03.2011 року № 3166-VI [149], є вища посадова особа 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. Даний 

інститут запроваджено виключно на рівні міністерств, що пов’язується із 

необхідністю розмежування політичних та адміністративних функцій у 

керівництві міністерством, та усуненням проблем завантаженості міністрів 

повсякденними адміністративними питаннями. Тому, є підстави зробити 

висновок, що тенденція політичної нейтральності державної служби у певній 

мірі була реалізованою. На сьогодні ще зарано робити висновки щодо її 

успіху та результативності, проте розмежування політичних та 

адміністративних посад державної служби законодавчо та на практиці уже 

здійснюється. 

 Тенденція забезпечення політичної неупередженості державних 

службовців отримала свій вияв у статті 10 Закону України «Про державну 
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службу» від 10.12.2015 року № 889-VIII [81], згідно якої державний 

службовець повинен неупереджено виконувати законні накази 

(розпорядження), доручення керівників незалежно від їх партійної 

належності та своїх політичних переконань. Неупередженість – це 

відсутність наперед сформованої думки чи упереджень з приводу чого-

небудь [12, с. 783], і у даному випадку вона реалізується шляхом заборони 

демонстрації своїх політичних поглядів, членства у політичній партії чи 

суміщенні державної служби із статусом депутата місцевої ради для 

державних службовців категорії «А», обіймання посади в керівних органах 

політичної партії, або використання службового становища у політичних 

цілях у будь-який спосіб. Тобто, і у даному випадку є підстави стверджувати 

про реалізацію тенденції забезпечення політичної неупередженості 

державних службовців. 

Із виділенням автором тенденції забезпечення рівного доступу 

громадян до державної служби не погодимось, адже вона є більш 

характерною для працевлаштування державних службовців, аніж для їх 

професійного розвитку. Проте, наступна тенденція, запровадження 

персональної відповідальності державних службовців, безпосередньо 

стосується досліджуваного інституту. Персональна відповідальність є 

важливим принципом державної служби, який ґрунтується на тому, що 

державними службовцями є в першу чергу конкретні особи, для яких 

характерна відповідна поведінка, вчинки як суб’єктивного, так і об’єктивного 

характеру. Відповідно, персональна відповідальність є засобом контролю за 

належним виконанням працівником службових обов’язків, а також гідної 

поведінки у позаслужбовому житті. Сутність даної тенденції можна виразити 

наступним чином: професійний розвиток кожного державного службовця, 

незалежно від категорії, здійснюється із урахуванням того, що наділяючись 

необхідною сукупністю прав та обов’язків, така особа несе всю повноту 

відповідальності за свої дії та вчинки.  
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Дана тенденція, як і попередні проаналізовані, є втіленою у нормах 

Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 року № 889-VIII [81], 

зокрема у Розділі VIII, присвяченому дисциплінарній та матеріальній 

відповідальності державних службовців. Проте, доцільно відзначити, що 

останніми роками у науковій літературі активно ведеться дискусія щодо 

розширення меж відповідальності досліджуваної категорії працівників. 

«Персональний» означає той, що стосується конкретної особи [12, с. 939]. 

Тому, аналізуючи питання відповідальності державних службовців, варто 

відштовхуватись від різноманіття проступків, які може вчинити такий 

суб’єкт у процесі виконання службових обов’язків чи у повсякденному житті. 

Так, В.О. Туляков виділяє кримінальну відповідальність державних 

службовців, хоча Кримінальний кодекс України не визначає державного 

службовця як спеціального суб’єкта злочину [348, с. 355]. Проте аналіз норм 

розділу XVII Кримінального кодексу України «Злочини у сфері службової 

діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних 

послуг» [349] надає можливість зробити висновок про те, що державні 

службовці все ж можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності за 

вчинені на державній службі злочини. Той же науковець звертає увагу на 

існування адміністративної відповідальності державних службовців [348, с. 

374]. Звертаючись до норми статті 9 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, адміністративна відповідальність настає, якщо порушення 

за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до закону кримінальної 

відповідальності [350]. Ще одним видом юридичної відповідальності, про 

можливість притягнення до якої державних службовців останнім часом все 

частіше стверджують вітчизняні науковці, є цивільно-правова 

відповідальність державних службовців. Хоча питання чи можна вважати 

даний вид відповідальності персональним для державних службовців є 

спірним, проте на науковому рівні на це звертають увагу окремі вчені [351, с. 

5; 352, с. 111], що свідчить про необхідність подальших наукових розробок у 

даному напрямку. У цілому, підсумовуючи аналіз тенденції запровадження 
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персональної відповідальності державних службовців, відзначимо, що вона є 

реалізованою на сьогодні, проте не у повній мірі. Законодавче закріплення 

даного інституту у нормах чинного Закону України «Про державну службу» 

створює хибне враження того, що персональну відповідальність державних 

службовців становлять виключно матеріальний та дисциплінарний види. 

Проте, наукові дослідження та аналіз чинного законодавства засвідчує, що по 

меншій мірі існує можливість притягнення державних службовців до 

адміністративної та кримінальної відповідальність за проступки чи злочини, 

вчинені у процесі виконання службових функцій. Ще один вид 

відповідальності, цивільно-правовий, є досить спірним у контексті його 

віднесення до персонального різновиду. Проте, навіть обмежуючись лише 

матеріальним та дисциплінарним видами, є підстави зробити висновок про 

те, що зазначена тенденція є актуальною і на сьогодні та потребує 

подальшого втілення вітчизняним законодавцем.  

Тенденція формування ефективної системи управління людськими 

ресурсами, на основі урахування їх знань, навичок, а також особистих 

якостей, полягає у запровадженні посади керівника державної служби, що 

вже частково було нами розглянуто у даній роботі. Згідно статті 17 Закону 

України «Про державну службу» від 10.12.2015 року № 889-VIII [81], 

повноваження керівника державної служби здійснюють: 1) у Секретаріаті 

Кабінету Міністрів України - Державний секретар Кабінету Міністрів 

України; 2) у міністерстві - державний секретар міністерства; 3) в іншому 

центральному органі виконавчої влади - керівник відповідного органу; 4) у 

державних органах, посади керівників яких належать до посад державної 

служби, - керівник відповідного органу; 5) в інших державних органах або в 

разі прямого підпорядкування окремій особі, яка займає політичну посаду, - 

керівник апарату (секретаріату). Тобто, запровадження інституту державних 

секретарів має одразу подвійне значення: по-перше, це дозволило здійснити 

розподіл посад державної служби на політичні та адміністративні, та, по-

друге, сприяє формуванню ефективної системи управління людськими 
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ресурсами. При цьому відзначимо, що державний секретар не є єдиною 

управлінською посадою, адже до системи суб’єктів управління також 

віднесено керівників органу та керівників апарату. Проте, у цілому, є 

підстави зробити висновок про втілення даної тенденції у життя та її 

неактуальність на сьогодні. 

Наступні тенденції безпосередньо, а не у певній мірі, пов’язані із 

професійним розвитком державних службовців та полягають в удосконаленні 

процедури проходження державної служби та підвищенні ефективності 

професійного навчання державних службовців шляхом оптимізації системи 

підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації. Дані напрямки 

розглядаємо у комплексі, адже згідно статті 38 Закону України «Про 

державну службу» від 10.12.2015 року № 889-VIII [81], проходження 

державної служби включає прийняття на державну службу, просування по 

службі державних службовців, вирішення інших питань, пов’язаних із 

службою, із урахуванням категорій посад державної служби та рангів 

державних службовців як виду спеціальних звань, що їм присвоюються. 

Одразу варто відзначити, що у порівнянні із попередніми редакціями Закону 

України «Про державну службу» інститут професійного розвитку державних 

службовців зазнав змін. Раніше державний службовець мав право на 

просування по службі із урахуванням кваліфікації та здібностей, сумлінного 

виконання своїх службових обов’язків та брати участь у конкурсах на 

заміщення посад більш високої категорії, проте не мав права вимагати 

просування по службі, оскільки призначення на посаду належить до 

компетенції державного органу або посадової особи [353, с. 33-34]. Проте, на 

сьогодні, згідно статті 40 чинного Закону України «Про державну службу» 

від 10.12.2015 року № 889-VIII [81], просування державного службовця по 

службі здійснюється із урахуванням професійної компетентності шляхом 

зайняття вищої посади за результатами конкурсу, при чому лише за наявності 

вакантної посади. Тобто, основним принципом вирішення питання 

професійного розвитку державного службовця є інтерес держави до 
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оптимального заміщення посад державних службовців, який є пріоритетним 

щодо особистого інтересу державного службовця, який бажає просуватись по 

службі. Проте, державний орган зобов’язаний із урахуванням професійних 

якостей державного службовця не перешкоджати його професійному 

розвитку у межах можливостей органу державної влади. 

До новел Закону варто віднести скасування інституту кадрового 

резерву; встановлення можливості строкового призначення державного 

службовця; встановлення дев’яти рангів державної служби та нового порядку 

їх призначення; передбачення можливості переведення державного 

службовця без обов’язкового проведення конкурс; зміну процедури 

оцінювання результатів службової діяльності [343, с. 32-33]. Також 

привертає увагу те, що 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 [81]. Загалом, підвищення рівня 

професійної компетентності здійснюється протягом усього проходження 

служби, а підвищення кваліфікації не рідше одного разу на три роки. При 

цьому, державним службовцям створюються умови для підвищення рівня 

професійної компетентності шляхом професійного навчання, яке 

проводиться постійно за рахунок коштів державного бюджету та інших 

джерел, не заборонених законодавством, через систему підготовки, 

спеціалізації та підвищення кваліфікації, зокрема в галузі знань «Публічне 

управління та адміністрування» в навчальних закладах, установах, 

організаціях незалежно від форми власності, які мають право надавати 

освітні послуги, у тому числі за кордоном [81]. Тому, проведений аналіз дає 

підстави зробити висновок, що тенденції удосконалення процедури 

проходження державної служби та підвищення ефективності професійного 

навчання державних службовців також на сьогодні є належним чином 

нормативно реалізованими. У державних службовців є постійна можливість 
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як удосконалювати свої навички та уміння, так і просуватись по державній 

службі за умови наявності достатнього рівня професійної компетентності та 

вільний вакансій, тому виділена Ю.Ю. Кізіловим тенденція вже не є 

актуальною на сьогодні. 

Останнім напрямком, виділеним даним автором, який стосується 

професійного розвитку державних службовців, є установлення прозорої 

моделі оплати праці [344, с. 34]. Рівень матеріального забезпеченя є вагомим 

чинником прагнення державного службовця до професійного розвитку, тому 

його удосконалення має на меті позитивним чином вплинути на еволюцію 

даного інституту, адже вона безпосередньо пов’язана із питаннями 

підвищення ефективності державного управління, та прагнення 

кваліфікованих кадрів до професійного розвитку на державній службі. Так, 

внаслідок реформи державної служби на сьогодні згідно частини 1 статті 50 

Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 року № 889-VIII [81], 

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. Така система дійсно є 

прозорою, на наявність можливості доплат за вислугу та за додаткове 

навантаження спонукає державних службовців до безперервного 

професійного розвитку. А отже, дана тенденція також втратила актуальність 

останніми роками.  

Тому, зробимо висновок, що не лише законодавчо встановлені 

напрямки подальшої еволюції інституту професійного розвитку державних 

службовців були реалізовані внаслідок реформи державної служби 2015 

року, а й ті, що розроблювались окремими дослідниками протягом останніх 

років. Не зважаючи на те, що позиція Ю.Ю. Кізілова була сформульована 

лише минулого року, на даний момент є підстави стверджувати, що 

практично усі тенденції на сьогодні є неактуальними з огляду на їх 

реалізацію. Єдиний виняток – тенденція посилення персональної 

відповідальності державних службовців. У даному аспекті варто відзначити 
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наявність можливостей щодо подальшого розвитку даної правової категорії, 

про що свідчать як наукові праці, так і вітчизняне кримінальне й 

адміністративне законодавство.   

О.І. Пархоменко-Куцевіл здійснила дослідження тенденцій 

удосконалення процедури атестації державних службовців [354], відбору 

кадрів державної служби [355] та механізму адаптації кадрів державної 

служби [356]. Кожен із зазначених інститутів у тій чи іншій мірі стосується 

професійного розвитку державного службовця. Так, атестацією є сукупність 

дій, які включають перевірку теоретичних, технологічних і практичних знань 

і навичок фахівця, складання протоколу за результатами перевірки та 

оформлення кваліфікаційного посвідчення [357, с. 145-149; 358, с. 95]. У 

контексті професійного розвитку державного службовця, атестація виконує 

роль визначення якості виконання працівниками поставлених перед ними 

службових завдань, що безпосередньо впливає на питання преміювання, 

планування кар’єри та виявлення потреби у професійному навчанні. Питання 

відбору кадрів до державної служби на перший погляд стосується інституту 

працевлаштування державних службовців, проте у цілому із урахуванням 

чинного порядку просування державного службовця по службі саме відбір 

дозволяє професійно розвиватись державному службовцю, оскільки його 

кількісні та якісні характеристики враховуються при призначенні на вакантні 

посади. В свою чергу, трудова адаптація є комплексом заходів, спрямованих 

до найшвидшого пристосування новопризначеного фахівця до умов праці, 

соціального оточення, робочого місця тощо [356, с. 2]. Тобто, у контексті 

професійного розвитку державних службовців, трудова адаптація полягає у 

призначенні випробувального терміну, проходженні стажування, підвищенні 

рівня професійної компетентності тощо. Тому, є усі підстави для аналізу 

позицій О.І. Пархоменко-Куцевіл у контексті виділення тенденцій 

подальшого розвитку правового регулювання професійного розвитку 

державних службовців. Одразу відзначимо, що аналізовані роботи були 

написані ще за часів чинності Закону України «Про державну службу» від 
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16.12.1993 року № 3723-XII [81], проте деякі із положень можуть бути 

актуальними і на сьогодні. Саме тому, з огляду на незначну кількість праць 

згідно чинного законодавства, важливим є звернення уваги на ті тенденції, 

які теоретично не були втілені протягом останніх реформ державної служби.  

У питанні атестаційної процедури О.І. Пархоменко-Куцевіл виділила 

наступні тенденції подальшого розвитку даного інституту: 1) спрощення 

атестаційних процедур, полегшення їх у застосуванні; 2) передбачення у 

нормах Закону України «Про державну службу» наслідків позитивної та 

негативної атестації; 3) створення незалежної Атестаційної комісії, яка може 

існувати при центральному органі державної влади, який формує політику у 

сфері державної служби, із залученням провідних наукових фахівців з 

державного управління, або при провідному вищому закладі, який готує 

державних службовців [354, с. 61]. Відзначимо, що на той момент 

проведення атестації державних службовців здійснювалось спеціальним 

підзаконним нормативно-правовим актом - Положенням про проведення 

атестації державних службовців [359], при чому його норми у багатьох 

моментах відповідають сучасній регламентації атестаційної процедури, 

закріпленої у статті 44 Закону України «Про державну службу» від 

10.12.2015 року № 889-VIII [81]. Проте, виділення першої тенденції, 

спрощення атестаційних процедур, на той момент мало сенс, адже для 

організації та проведення атестації керівником створювалась атестаційна 

комісія, у складі голови, секретаря та членів комісії. Членами комісії могли 

бути керівники структурних підрозділів, де працюють державні службовці, 

представники кадрової та юридичної служб, незалежні експерти тощо, а сама 

атестація відбувалась у декілька етапів: 1) створення атестаційної комісії; 2) 

складання характеристик на кожного державного службовця, який підлягає 

атестації; 3) розгляд атестаційною комісією ступеня виконання працівником 

своїх основних обов’язків, його професійного рівня та ділових якостей; 4) 

прийняття комісією рішення щодо відповідності посаді, яку обіймає 

державний службовець, за умови виконання конкретних рекомендацій, 
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невідповідності посаді; 5) видання наказу або розпорядження за 

результатами проведеної атестації. Сучасна процедура є дійсно простішою, 

адже оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, 

які займають посади державної служби категорій «Б» і «В», здійснюється 

безпосереднім керівником державного службовця та керівником 

самостійного структурного підрозділу, а державних службовців, які 

займають посади державної служби категорії «А» - суб’єктом призначення 

[43]. Щодо етапів даного процесу, то згідно статті 44 чинного Закону України 

«Про державну службу», ними є наступні: 1) оцінювання безпосереднім 

керівником державного службовця та керівником самостійного структурного 

підрозділу чи суб’єктом призначення показників результативності, 

ефективності та якості, визначених з урахуванням посадових обов’язків 

державного службовця, а також дотримання ним правил етичної поведінки та 

вимог законодавства у сфері запобігання корупції; 2) ознайомлення 

державного службовця із результатами оцінювання його службової 

діяльності під підпис; 3) повторне оцінювання результатів службової 

діяльності державного службовця у разі отримання негативної оцінки; 4) 

оскарження висновку, що містить негативну оцінку за результатами 

оцінювання службової діяльності. При цьому відзначимо, що два останніх 

етапи є факультативними, оскільки мають місце лише у випадку негативного 

результату атестації. У разі позитивної оцінки, процес атестації проходить 

лише у два етапи, а такий працівник отримує можливість преміювання та 

переважного просування по державній службі. 

Тому, щодо першої тенденції, спрощення атестаційних процедур, 

відзначаємо втрату нею актуальності, оскільки на сьогодні процедура 

оцінювання результатів службової діяльності є максимально простою, 

проходить у два етапи та характеризується відсутністю залучення до її 

реалізації суб’єктів, відмінних від керівника державного службовця,  

керівника самостійного структурного підрозділу чи суб’єкта призначення. 
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Друга тенденція, передбачена у нормах Закону України «Про державну 

службу» наслідків позитивної та негативної атестації, також на сьогодні є 

втіленою у життя. Згідно із частинами 5-10 статті 44 Закону, за результатами 

оцінювання службової діяльності державного службовця йому виставляється 

негативна, позитивна або відмінна оцінка з її обґрунтуванням. У разі, якщо 

оцінка є позитивною, державний службовець отримує право на преміювання 

та переважне просування по державній службі. Отримання негативної оцінки 

може мати два наслідки – оскарження результатів атестації, або повторна 

атестація. Дві підряд негативні оцінки діяльності державного службовця 

спричиняють звільнення із державної служби.  Тому, можна зробити 

висновок, що зазначена тенденція також є неактуальною з огляду на її 

реалізацію у статті 44 чинного Закону України «Про державну службу». 

Тенденція створення незалежної Атестаційної комісії при 

центральному органі державної влади на сьогодні не є втіленою, проте 

необхідність запровадження такого інституту є спірною. Як відзначає О.І. 

Пархоменко-Куцевіл, з метою забезпечення принципу об’єктивності 

атестаційних процедур, у деяких країнах Європейського Союзу створюються 

міжвідомчі комісії [354, с. 57]. Подібні органи в Україні є відсутніми, 

оскільки суб’єктами проведення оцінювання є керівник державного 

службовця,  керівник самостійного структурного підрозділу чи суб’єкт 

призначення. З однієї сторони, подібний порядок залишає можливість 

корупційних ризиків, оскільки рішення приймаються одноособово, при чому 

суб’єктами, які можуть мати зацікавленість у позитивній оцінці того чи 

іншого працівника. З іншої сторони, створення спеціального суб’єкту 

оцінювання працівників суперечить тенденції спрощення процедури 

атестації, яка була успішно втілена в Україні. Більше того, в умовах 

сучасного соціально-економічного стану нашої держави доцільність 

створення розгалуженої системи нових суб’єктів є сумнівною, проте у 

довготривалій перспективі такий орган зміг би суттєвим чином вплинути на 

підвищення рівня державних службовців, а також мотивувати їх до 
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постійного професійного розвитку. Таким чином, вважаємо, що тенденція 

створення незалежної Атестаційної комісії може бути доцільною і на 

сьогодні, з огляду на те, що вона так і не втілена, а її актуальність може лише 

посилитись по мірі впровадження європейських стандартів до вітчизняної 

правової системи.  

У питанні удосконалення механізму відбору кадрів О.І. Пархоменко-

Куцевіл виділяє одну тенденцію – зміну методів проведення відбору 

державних службовців [355, с. 127]. На існування такої проблеми ми 

звертали увагу при аналізі проблем правового регулювання 

працевлаштування державних службовців. Враховуючи, що процедури 

вступу на державну службу та просування по службі є ідентичними, така 

тенденція має комплексний характер. Враховуючи зазначене, вбачаємо за 

необхідне в майбутньому у нормативно-правовому порядку регламентувати 

урахування не лише їх знань, навичок, умінь та стажу роботи, а й 

індивідуальних психологічних особливостей, фізичної придатності для 

зайняття певної посади, стану здоров’я тощо для процесу професійного 

розвитку державних службовців. З точки зору О.І. Пархоменко-Куцевіл, 

втілення такої тенденції є досить складним, адже серед методів проведення 

відбору працівників виділено: психологічні методики (тести), співбесіду (як 

із працівником відділу управління людськими ресурсами, так і з керівником 

організації, установи, закладу), перевірку рекомендацій, безконтактне 

спілкування з претендентом, пробний іспит (направлений на дослідження 

професійних навичок, вмінь, знань, досвіду майбутнього співробітника), 

перевірку біографічних даних, спостереження, медичний огляд тощо. 

Зокрема, дослідницею запропоновано здійснювати наступні дії: 1) вивчати 

кандидатів за біографічними даними, усними та письмовими 

характеристиками, за думкою співробітників та інших людей; 2) оцінювати 

державних службовців відносно конкретних критеріїв посади; 3) 

присвоювати за допомогою спеціальних експертів або відповідним 

керівником певної кількості балів кожній якості за встановленої шкалою; 4) 
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оцінювати рівень ділових якостей; 5) використовувати професіограми; 6) 

використовувати кваліфікаційні карти та карти компетенції (портрети або 

профілі ідеальних співробітників [355, с. 127]. Проте, така концепція 

невиправдано ускладнить процедуру просування державного службовця по 

службі, оскільки більшість зазначених критеріїв по суті дублюють один 

одного і в результаті можуть продемонструвати неготовність жодного із 

претендентів зайняти вакантну посаду. Більш спрощена процедура дозволить 

обрати найдостойнішого із переліку претендентів, концентруючись на його 

сильних сторонах. Втілення даної тенденції вбачаємо у двох можливих 

напрямках – простому та складному, пов’язаних із створенням спеціальної 

медичної служби для проведення повної перевірки здоров’я та 

психологічного стану працівників, або у залученні до конкурсної комісії 

експертів. 

У питанні адаптації кадрів державної служби О.І. Пархоменко-Куцевіл 

виділяє тенденцію до правової регламентації даного процесу. Зокрема, 

запропоновано законодавчо закріпити кожний етап: 1) проведення відділом 

кадрів оцінювання якостей, умінь, досвіду новопризначеного фахівця з 

метою розробки ним ефективного плану проходження адаптації. Процес 

адаптації має передбачати вивчення виробничих особливостей організації, 

включення в комунікативну мережу, знайомство з персоналом, 

корпоративними особливостями комунікації, правилами поведінки тощо; 2) 

зарахування на підготовчу службу, яка продовжується протягом від шести 

місяців до одного року. У процесі проходження підготовчої служби фахівець 

здобуває необхідні знання, набуває вмінь та навичок, які йому потрібні під 

час виконання своїх функціональних обов’язків, а також здійснює реалізацію 

цих обов’язків на практиці. На цьому етапі відбувається призначення коуча, 

який керуватиме процесом адаптації фахівця; 3) проведення оцінювання 

процесу проходження підготовчої служби та порівняння результатів з 

розробленим планом адаптаційного процесу. Відповідальним за адаптацію 

пропонується призначити керівника відповідного органу державної влади 
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[356, с. 5]. Із існуванням та актуальністю даної тенденції погодимось, адже 

схожу проблему ми розглядали у процесі виділення проблем 

працевлаштування державних службовців. Відсутність чітких вимог щодо 

професійно-кваліфікаційних характеристик посад державної служби, яким 

повинен відповідати кандидат до державної служби, зумовлює проблематику 

неготовності державних службовців в силу відсутності відповідних знань. 

Державний службовець має володіти необхідним досвідом, системою 

навичок та умінь, проте все ж першочергово варто підтвердити свою 

готовність виконувати відповідні функції шляхом проходження підготовчої 

служби протягом певного періоду. Тому, тенденцію правової регламентації 

адаптації державних службовців до нової посади вбачаємо у необхідності 

передбачення їх обов’язку проходження підготовчої служби.  

У цілому, підсумовуючи аналіз чинного законодавства та наукових 

джерел, зробимо висновок про актуальність даної теми дослідження. 

Внаслідок реформи державної служби 2015 року питання тенденцій 

подальшого розвитку будь-якої категорії, пов’язаної із державною службою, 

перебуває поза увагою науковців. Дослідження правової доктрини 

засвідчило, що переважна більшість робіт з даної тематики втратили 

актуальність в силу наступних причин: 1) виділені авторами тенденції були 

втілені в житті вітчизняним законодавцем; 2) авторські тенденції суперечать 

нормам чинного законодавства та є менш досконалими, аніж чинне 

законодавче закріплення. Тому, на підставі здійсненого аналізу, нами 

виділено наступні тенденції подальшого розвитку правового 

регулювання професійного розвитку державних службовців: 

1) тенденція розширення персональної відповідальності державних 

службовців; 

2) тенденція створення спеціальної атестаційної комісії для вирішення 

широкого спектру питань, у тому числі й просування державного службовця 

по службі;  

3) тенденція зміни методів проведення відбору працівників; 
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4) тенденція правової регламентації адаптації державних службовців до 

нової посади.  

Тенденція розширення персональної відповідальності державних 

службовців полягає у тому, що Розділом VIII Закону України «Про державну 

службу» від 10.12.2015 року № 889-VIII [81] дана категорія обмежується 

виключно дисциплінарним та матеріальним різновидами. Це створює хибне 

розуміння того, що державних службовців за їх проступки під час виконання 

службових обов’язків притягують виключно до дисциплінарних чи 

матеріальних санкцій. Проте, аналіз наукової літератури та вітчизняного 

законодавства засвідчує, що державні службовці можуть також нести 

кримінальну, адміністративну або цивільно-правову відповідальність.  

Серед злочинів зокрема можуть бути: зловживання владою або 

службовим становищем (стаття 364), зловживання повноваженнями 

службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від 

організаційно-правової форми (стаття 364-1), перевищення влади або 

службових повноважень працівником правоохоронного органу (стаття 365), 

зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги (стаття 

365-2), службове підроблення (стаття 366), декларування недостовірної 

інформації (стаття 366-1), службова недбалість (стаття 367), прийняття 

пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою 

особою (стаття 368), незаконне збагачення (стаття 368-2), зловживання 

впливом (стаття 369-2) тощо. 

Щодо адміністративної відповідальності, згідно норми статті 9 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення, адміністративна 

відповідальність настає, якщо порушення за своїм характером не тягнуть за 

собою відповідно до закону притягнення до кримінальної відповідальності. 

Згідно статті 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення, у разі 

закриття кримінального провадження, але за наявності в діях порушника 

ознак адміністративного правопорушення, існує можливість накладення на 

порушника адміністративного стягнення [350]. Іншими словами, якщо 
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порушення за своїм характером тягнуть за собою застосування кримінальних 

санкцій, адміністративна відповідальність не застосовується, і навпаки.  

У вітчизняній науці адміністративна відповідальність посадових осіб 

пояснюється як різновид юридичної відповідальності за невиконання 

встановлених правил, як безпосередньо, так і за протиправні дії підлеглих 

осіб, забезпечення виконання яких входить до їх службових обов’язків, яка 

полягає у негативній реакції держави в особі уповноважених нею органів чи 

посадових осіб на протиправну поведінку та нерозпорядливість осіб, які 

обіймають керівні посади в державних органах, інших державних 

службовців, на яких законом або іншими нормативними актами покладено 

здійснення організаційно-розпорядчих функцій у сфері державного 

управління [360, с. 109]. Формулювання «інших державних службовців» 

дозволяє віднести дану дефініцію і до досліджуваного нами інституту. Також 

звернемо увагу на те, що такі особи несуть відповідальність «за протиправні 

дії підлеглих осіб, забезпечення виконання яких входить до їх службових 

обов’язків», що дозволяє зробити висновок щодо можливості притягнення 

державних службовців до персональної адміністративної відповідальності не 

лише за власні дії.  

Аналіз змісту Кодексу України про адміністративні правопорушення 

засвідчив, що спеціальний розділ, присвячений проступкам державних 

службовців, відсутній, а найближчим до досліджуваного інституту є Глава 

13-А «Адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією» [350]. 

Зокрема, нею, а також іншими главами, передбачено наступні статті: 

перекручення або приховування даних державного земельного кадастру 

(стаття 53-2), відмова від надання чи несвоєчасне надання екологічної 

інформації (стаття 91-4), порушення законодавства під час планування і 

забудови територій (стаття 96-1), порушення бюджетного законодавства 

(стаття 164-12), порушення законодавства про здійснення закупівлі товарів, 

робіт і послуг за державні кошти (стаття 164-14), порушення обмежень щодо 

сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (стаття 172-4), 
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порушення встановлених законом обмежень щодо одержання дарунка (стаття 

172-5), порушення вимог фінансового контролю (стаття 172-6), порушення 

вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 172-7), 

незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв’язку з 

виконанням службових повноважень (стаття 172-8), невжиття заходів щодо 

протидії корупції (стаття 172-9), порушення законодавства про державну 

таємницю (стаття 212-2), порушення права на інформацію та права на 

звернення (стаття 212-3) тощо. Проте, у цілому коло регламентованих 

адміністративних проступків, які може вчиняти у своїй професійній 

діяльності державний службовець, є значно ширшим, що дає підстави 

стверджувати про існування адміністративної відповідальності державних 

службовців як на науковому, так і на законодавчому рівнях.  

Ще одним видом юридичної відповідальності, про можливість 

притягнення до якої державних службовців останнім часом все частіше 

стверджують вітчизняні науковці, є цивільно-правова відповідальність 

державних службовців. При цьому, фундаментальне значення для її 

існування становить норма статті 56 Основного Закону, згідно якої кожен має 

право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого 

самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними 

рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні 

ними своїх повноважень [125], а підтверджується можливість притягнення 

державного службовця до цивільно-правової відповідальності статтею 1166 

Цивільного Кодексу України, згідно якої майнова шкода, завдана 

неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим 

правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну 

фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, 

яка її завдала [139]. Іншими словами, майнова шкода, завдана 

неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при 
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здійсненні ними своїх повноважень відшкодовується за рахунок власного 

майна та бюджету держави, Автономної Республіки Крим чи відповідної 

територіальної громади, оскільки державні службовці здійснюють покладені 

на них службові функції від імені і в інтересах. Тому, питання чи можна 

вважати даний вид відповідальності персональним для державних 

службовців є спірним, проте на науковому рівні на це звертають увагу окремі 

вчені [351, с. 5; 352, с. 111], що свідчить про необхідність подальших 

наукових розробок у даному напрямку.  

У цілому, підсумовуючи аналіз тенденції розширення персональної 

відповідальності державних службовців, виділимо наступні проблеми, які 

існують на сьогодні та потребують вирішення: 1) регулювання питання 

відповідальності державних службовців у чинному Законі України «Про 

державну службу» обмежується виключно дисциплінарним та матеріальним 

видами; 2) назви глав та розділів Кримінального кодексу України та Кодексу 

України про адміністративні правопорушення, присвячені злочинам та 

правопорушенням, які вчиняються особами під час виконання службових 

обов’язків, можуть трактуватись неоднозначно, а самі проступки частково 

розпорошені по різних структурних елементах даних нормативно-правових 

актів; 3) не вирішене питання цивільно-правової відповідальності, яка є 

відповідальністю державного службовця, проте не є його персональною 

відповідальністю. 

Вирішення даних проблем та досягнення цілей тенденції ми 

вбачаємо у необхідності здійснити наступні заходи:   

1) змінити назву Розділу VIII Закону України «Про державну службу» 

із «Дисциплінарна та матеріальна» у «Персональна відповідальність 

державних службовців»;  

2) доповнити зміст даного Розділу Главами 4 та 5 «Кримінальна 

відповідальність державних службовців» й «Адміністративна 

відповідальність державних службовців»;  
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3) у рамках кожної із глав регламентувати усі можливі випадки 

притягнення державних службовців до кожного із видів відповідальності;  

4) узгодити зміст кожної із Глав із нормами Кримінального кодексу 

України та Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

Таким чином, реалізація тенденції розширення персональної 

відповідальності державних службовців дозволить сформувати у державних 

службовців правильне розуміння наслідків вчинення ними протиправних дій. 

На сьогодні сутність персональної відповідальності державних службовців 

зводиться до її розподілу на матеріальну та дисциплінарну. Проте, з огляду 

на норми кримінального, адміністративного та цивільного законодавства, 

державні службовці можуть притягуватись і до інших різновидів 

відповідальності. Систематизація усіх норм в рамках одного нормативно-

правового акту дозволить спростити кваліфікацію протиправних діянь 

державних службовців, а також сприятиме усвідомленню ними наслідків 

вчинення деструктивної поведінки. 

Наявність тенденції створення спеціальної атестаційної комісії для 

вирішення широкого спектру питань, у тому числі й просування державного 

службовця по службі, зумовлена недосконалістю чинної процедури 

професійного розвитку працівників. Суб’єктами проведення оцінювання є 

керівник державного службовця, керівник самостійного структурного 

підрозділу чи суб’єкт призначення, а отже у даному процесі є можливим 

вплив факторів суб’єктивного характеру, адже керівництво може бути 

зацікавлено у просуванні по службі конкретних суб’єктів. Тому, доцільним є 

створення особливого суб’єкта оцінювання працівників. Наприклад, у Литві 

створюються спеціальні атестаційні комісії, проте під управлінням 

керівників відповідного органу [358, с. 97]. Подібним чином здійснюється 

регулювання і в Естонії [358, с. 98]. Проте, найбільш доцільною вважаємо 

концепцію, запропоновану О.І. Пархоменко-Куцевіл, яка запропонувала 

створення незалежної Атестаційної комісії, яка може існувати при 

центральному органі державної влади, який формує політику у сфері 
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державної служби, із залученням провідних наукових фахівців з державного 

управління, або при провідному вищому закладі, який готує державних 

службовців [353, с. 61]. Така концепція є вдалою з огляду на те, що критерії 

просування державного службовця по службі будуть єдиними для усіх без 

виключення державних службовців, не залежно від рангу, посади чи сфери 

діяльності. Із залученням до комісії експертів та компетентних осіб, 

суб’єктивний фактор буде повністю виключено із даної процедури, а в основі 

призначення працівників на вакантні посади перебуватиме його професійна 

компетентність. Тому, тенденція створення спеціальної атестаційної комісії 

для просування державного службовця по службі позитивним чином 

вплинути на формування в Україні високопрофесійного корпусу державних 

службовців. 

Серед проблем втілення даної тенденції виділимо наступні: 1) чинна 

на сьогодні процедура є максимально простою, тож її значне ускладнення не 

є позитивним з огляду на намагання керівництва держави спростити усі 

бюрократичні процеси; 2) створення Атестаційної комісії потребує залучення 

як фінансових, так і кадрових ресурсів, що є проблематичним в умовах 

соціально-економічної кризи в державі.  

Реалізація тенденції створення спеціальної атестаційної комісії для 

просування державного службовця по службі потребує здійснення 

наступних заходів: 

1) створити при Національному агентстві України з питань державної 

служби Атестаційну комісію, до повноважень якої віднести вирішення 

питань працевлаштування та професійного розвитку державних службовців; 

2) прийняти Положення про Атестаційну комісію, яким регламентувати 

питання повноважень комісії, її складу, чітко закріпити порядок провадження 

кожного етапу процедури просування державного службовця по службі; 

3) внести зміни до Положення про Національне агентство України з 

питань державної служби, у яких передбачити створення Атестаційної 
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комісії, до повноважень якої відноситься вирішення питань 

працевлаштування та професійного розвитку державних службовців; 

4) привести у відповідність до Положення норми законодавства про 

державну службу, у першу чергу – Закону України «Про державну службу»; 

5) привести у відповідність із зазначеними змінами Порядок 

проведення конкурсу на зайняття посад державної служби. 

Отже, тенденція створення спеціальної атестаційної комісії для 

просування державного службовця по службі полягає у тому, що чинна 

процедура є недосконалою та залежною від безпосереднього керівника. Це 

надає можливість використання службового становища та неврахування 

критеріїв професійної компетентності кандидатів на посаду. Створення 

єдиного атестаційного органу дозволить застосувати по всій державі єдині 

високі стандарти вступу та просування по державній службі. Наявність 

незалежної експертної комісії буде гарантією вибору дійсно 

найдостойнішого кандидата, а самих державних службовців спонукатиме до 

постійного професійного росту та набуття нових навичок й знань. 

Наступні тенденції також пов’язані із атестаційною процедурою, є 

комплексними та частково були нами розглянуті у процесі аналізу проблем 

вступу на державну службу. Процедури працевлаштування державних 

службовців та їх просування по держаній службі є ідентичними та не 

безпроблемними. Саме тому, проблеми даних процедур також є спільними, 

як і шляхи їх подолання. Так, тенденція зміни методів проведення відбору 

працівників в першу чергу полягає у тому, що для процесу професійного 

розвитку державних службовців необхідним є урахування не лише їх знань, 

навичок, умінь та стажу роботи, а й індивідуальних психологічних 

особливостей, фізичної придатності для зайняття певної посади, стану 

здоров’я тощо. Втілення даної тенденції вбачаємо у залученні до 

Атестаційної комісії експертів, що мають завершену вищу психологічну 

освіту або пройшли перепідготовку на базі вищої освіти за спеціальністю 

«Психологія»». При цьому, реалізація даних заходів значно спроститься у 
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разі створення Атестаційної комісії при Національному агентстві України з 

питань державної служби. У такому випадку можливий варіант розвитку 

подій є наступним:  

1) залучити до Атестаційної комісії фахівця, який оцінює, діагностує і 

вивчає поведінку і розумові процеси. У такому разі пропонується внести 

зміни до Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 року № 889-

VIII [81]: частину 3 статті 22 доповнити підпунктом «порядок перевірки 

індивідуальних психологічних особливостей кандидата на публічну службу»; 

2)  привести у відповідність із зазначеними змінами Порядок 

проведення конкурсу на зайняття посад державної служби та Положення про 

Атестаційну комісію.  

Тенденція правової регламентації адаптації державних службовців до 

нової посади також була нами розглянута в даній роботі та полягає у 

відсутності чітких вимог до кандидата на посаду державної служби у формі 

професійно-кваліфікаційних характеристик посад державної служби, яким 

повинна відповідати особа, яка претендує на ту чи іншу посаду зумовлює 

проблематику неготовності державних службовців до вступу на ту чи іншу 

посаду в силу відсутності відповідних кваліфікаційних знань. Державний 

службовець має володіти необхідним досвідом, системою навичок та умінь, 

проте все ж варто підтвердити свою готовність виконувати відповідні 

функції шляхом проходження підготовчої служби протягом певного періоду. 

Тому, тенденцію правової регламентації адаптації державних службовців до 

нової посади вбачаємо у необхідності передбачення їх обов’язку 

проходження підготовчої служби. Можливість втілення даної тенденції 

також полягає у встановленні обов’язкового проходження підготовчої 

служби протягом певного періоду шляхом доповнення Закону України «Про 

державну службу» статтею «Підготовча служба». 

Таким чином, можливі напрямки покращення процедури просування по 

державній службі є фактично ідентичними із процесом працевлаштування 

державних службовців. Перспективні шляхи їх втілення пов’яжемо із 
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створенням Атестаційної комісії. Оскільки ми дійшли висновку, що 

створення такого органу позитивним чином вплине на розвиток інституту 

професійного розвитку державних службовців, логічним є надання йому 

максимальної кількості повноважень у питаннях просування по державній 

службі. 

У цілому, підсумовуючи здійснене дослідження, зробимо висновок, що 

його актуальність зумовлена проведенням реформи державної служби у 2015 

році. На сьогодні все ще неможливо сформулювати однозначну позицію 

щодо її результатів, проте доцільно зазначити втілення у її процесі тих 

тенденцій, які виділялись вітчизняними науковцями на попередніх етапах 

розвитку інституту державної служби в Україні.  

Тенденції є явищем, що являють собою сукупність напрямів розвитку 

правового регулювання професійного розвитку державних службовців. 

Здійснене дослідження продемонструвало, що даний процес в Україні є 

перманентним. Чинний Закон України «Про державну службу» належним 

чином вирішив ті проблеми, на які раніше посилались дослідники даного 

питання, проте не можна сказати, що сьогоднішнє правове регулювання 

професійного розвитку державних службовців є бездоганним. Все ще 

залишаються актуальними проблеми персональної відповідальності 

державних службовців, проведення процедури просування державного 

службовця, критеріїв для їх оцінювання тощо.  

Низький рівень уваги до питання відповідальності державних 

службовців зумовлює формування хибного розуміння даного питання як 

сукупності матеріального та дисциплінарного видів. Сама процедура 

зайняття вищих посад характеризується простотою, і разом з тим наявністю 

можливостей до просування працівників не за їх професійними якостями. 

Окрім того, як і у випадку із працевлаштуванням державних службовців, 

взагалі не береться до уваги психологічний стан особи, її здоров’я, наявність 

відповідної спеціальності тощо. Тому, наявність таких проблем та увага 

науковців до пошуку можливих шляхів їх вирішення, свідчать про те, що 
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тенденції подальшого розвитку правового регулювання професійного 

розвитку державних службовців на сьогодні є позитивними.  

 

 

4.3 Зарубіжні моделі правового регулювання професійного розвитку 

державних службовців 

 

Більшість країн світу втілили корінну модернізацію та реформування 

державної служби ще у 70-80-ті роки минулого століття, та на сьогодні дані 

процеси позитивним чином впливають на показники ефективності роботи 

державного сектору й дозволили побудувати професійну і якісну державну 

службу, яка є зразком для менш розвинених держав на кшталт України. З 

метою здійснення в нашій державі подальшого реформування державної 

служби, важливим є визначення ефективних складових вдосконалення її 

проходження, для чого доцільно проаналізувати позитивний зарубіжний 

досвід та існуючі на сьогодні моделі державної служби [361, с. 57]. Однією із 

цілей проведення реформи державної служби в Україні в 2015 році було 

вирішення питання професійного розвитку апарату органів державної влади 

та формування якісно нового корпусу державної служби. Забезпечення 

виходу рівня кадрового забезпечення державної служби на новий рівень є 

неможливим без усебічного аналізу і вивчення досвіду проходження 

державної служби за зарубіжних держав та набуття й вдосконалення 

власного на підставі таких прикладів. Тому, одне із пріоритетних завдань 

вітчизняної науки – визначення позитивного досвіду державної служби 

інших країн та основних принципів й найефективніших складових, а також їх 

запровадження у вітчизняній системі.  

Актуальність даної теми полягає у тому, що на протязі порівняно 

нетривалого періоду незалежності України, інститут державної служби 

зазнав суттєвого реформування декілька разів. Подальший розвиток 

національної державної служби та розв’язання питань, пов’язаних з 
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реалізацією кар’єрного потенціалу державних службовців, в подальшому 

пов’язується із європейською інтеграцією нашої держави. За таких умов, 

важливим є всебічне дослідження зарубіжних моделей правового 

регулювання професійного розвитку державних службовців, а також 

європейських принципів у сфері трудової діяльності державних службовців. 

Подальше реформування сфери є складним та тривалим процесом, що 

потребує ретельного обґрунтування й має відбуватись із урахуванням 

існуючого досвіду поліпшення держслужби та практики вирішення проблем, 

із якими стикались розвинені країни. 

Питання зарубіжного досвіду професійного розвитку державних 

службовців та їх трудової діяльності є належним чином дослідженим у 

вітчизняній науці. У своїх працях такий аналіз здійснювали наступні 

вітчизняні та зарубіжні вчені: Т. Акудзава [362], В. Б. Антонюк [363], Л.В. 

Боярчук [364], П.П. Гейвах [365], В.В. Головченко [366], Т.О. Горецька [367], 

Є.В. Грайнер [368], Л.Я. Гузар [369], М.М. Гуськова [370], А.В. Кірмач [371], 

М. І. Кобаль [372], А.О. Леонова [373], Г.В. Мамчур [374], В.І. Костриця 

[375], О.Ю. Оржель [376], К. Отто [377], В.М. Павліченко [378], Ж. Пено 

[379], К.С. Проскурякова [380], Н.В. Равлик [381], А. Род [382], Е. Санчес-

Мотос [383], Й. Сейнт-Ворс [384], Г.Д Стратієнко [385], О.Г. Стрельченко 

[386], С. Фіцпатрік [387], О.В. Ченцов [388] та багато інших. Проте, 

внаслідок реформи державної служби 2015 року низка робіт та пропозицій 

втратили свою актуальність з огляду на втілення того чи іншого досвіду. 

Тому, дослідження зарубіжних моделей правового регулювання 

професійного розвитку державних службовців та європейської інтеграція у 

сфері трудової діяльності державних службовців не втрачає своєї доцільності 

і на сьогоднішній день. 

Найпоширенішою класифікацією держав за організацією державної 

служби є їх розподіл на континентальну та англосаксонську модель [389, с. 

141]. Континентальна модель є характерною для європейських держав та 

деяких держав інших континентів. Така система побудови кар’єри державної 
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служби функціонує у Французькій Республіці, Федеративній Республіці 

Німеччина, Королівстві Іспанія, Великому Герцогстві Люксембург, Болгарії, 

Румунії, Словацькій Республіці, Японській Державі тощо. Особливості даної 

системи можна виразити в існуванні наступних закономірностей: 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 професійного розвитку; 2) 

кар’єрне просування державного службовця в такій системі відбувається за 

результатами внутрішніх конкурсів, що означає існування пріоритету у 

просуванні по службі найбільш здібних і гідних; 3) система державної 

служби гарантує роботу впродовж життя, забезпечення кар’єрного зростання 

тощо і орієнтована на безпеку, рівність та захист; 4) державний службовець 

розглядається як своєрідний лідер суспільства - така професія зумовлює 

підвищений соціальний статус і деякі привілеї; 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 [42, с. 413]. Порівнюючи чинне вітчизняне 

правове регулювання професійного розвитку державних службовців через 

призму вищезазначених критеріїв, доцільно зазначити наступне: 1) як і у 

країн континентальної моделі, в Україні призначення на посаду державного 

службовця здійснюється безстроково, крім випадків, визначених частиною 2 

статті 34 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 року № 889-

VIII [81]; 2) просування державного службовця по службі в Україні 

здійснюється з урахуванням професійної компетентності шляхом зайняття 

вищої посади за результатами конкурсу згідно статті 40 цього ж Закону; 3) 

гарантії роботи впродовж життя є відсутніми, проте безстроковий характер 

державної служби зумовлює таку можливість; забезпечення кар’єрного 
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зростання здійснюється шляхом надання можливості зайняття вищої посади 

за результатами конкурсу; серед принципів державної служби, закріплених у 

статті 4 Закону, варто виділити принцип забезпечення рівного доступу до 

державної служби, а безпека та захист гарантуються шляхом встановлення 

соціального забезпечення та соціальних гарантій, у тому числі і державний 

захист окремих категорій працівників державної служби; 4) професія 

державного службовця в Україні характеризується наявністю особливих 

обмежень, зокрема щодо додержання присяги, дотримання професійної етики 

як під час виконання службових обов’язків, так і у повсякденному житті, 

оцінювання результатів їх діяльності, особливостей притягнення до 

відповідальності тощо – саме тому соціальне забезпечення державних 

службовців якісно відрізняється від інших категорій працівників; 5)  

багатофункціональний підхід при відборі кандидатів в Україні на сьогодні не 

розвинений належним чином, на що нами здійснювались вказівки у даній 

роботі, проте у цілому така ознака є характерною для вітчизняної системи 

державної служби, адже при вступі для посад різних категорій беруться до 

уваги стаж роботи, досвід роботи на керівних посадах, володіння державною 

та іноземними мовами, наявність вищої освіти тощо; 6) під час конкурсу в 

Україні також не оцінюють знання в певній сфері – вимоги до професійної 

спеціалізації відсутні.  

Тож, зазначений аналіз засвідчив наступне: по-перше, система 

професійного розвитку державних службовців в Україні у багатьох моментах 

відповідає ознакам держав континентальної моделі; по-друге, оскільки 

переважна більшість держав континентальної моделі є членами 

Європейського Союзу, доцільним є подальше застосування досвіду саме цієї 

категорії країн.  

Іншою моделлю згідно даної класифікації є англосаксонська, яка є 

характерною для Королівства Швеція, Королівства Нідерланди, Італійської 

Республіки, Фінляндія, Сполученого Королівства Великої Британії та 

Північної Ірландії, Естонської Республіки тощо. До особливостей даної 
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моделі у сфері професійного розвитку державних службовців варто віднести 

наступні: 1) система державної служби є контрактною, за якої працівники за 

контрактом наймаються на конкретні посади відповідно до освітнього рівня й 

професійних навичок; 2) за такої системи 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 зі 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 відповідно 

до кваліфікації; 7) передумовою просування по службі є бажання самого 

працівника досягнути мети, а звільнення є можливими за погані чи 

неадекватні показники роботи [42, с. 414]. Відзначимо, що у окремих 

аспектах українська система професійного розвитку державних службовців 

також відповідає ознакам англосаксонської. Наприклад, у вітчизняній моделі 

також відсутні гарантії щодо просування по службі. Кожен працівник може 

брати участь у конкурсах щодо зайняття вакантних посад із з урахуванням 

його професійної компетентності, проте, будь-які гарантії отримання вищої 

посади згідно статті 40 Закону України «Про державну службу» від 

10.12.2015 року № 889-VIII [81] є відсутніми.  

Також для вітчизняної системи у певній мірі є характерною 

особливість, яка полягає у припиненні трудових відносин зі службовцем у 

зв’язку із ліквідацією посади. Так, згідно із пунктом 1 частини 1 статті 87 

Закону, у разі скорочення чисельності або штату державних службовців, 

ліквідації державного органу, реорганізації державного органу у разі, коли 

відсутня можливість пропозиції іншої рівноцінної посади державної служби, 

а в разі відсутності такої пропозиції - іншої роботи (посади державної 

служби) у цьому державному органі із працівником може бути припинено 
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трудові відносини за ініціативою суб’єкта призначення. Тобто, якщо 

неможливо працевлаштувати працівника на іншій посаді державної служби, 

трудові відносини із ним буде припинено.  

Остання розглянута особливість англосаксонської моделі є 

характерною для України лише частково. Спільним є те, що передумовою 

просування по державній службі в нашій державі також є бажання самого 

державного службовця взяти участь у конкурсі на зайняття посади. Проте 

погані чи неадекватні показники роботи не є підставою для припинення 

державної служби згідно частини 1 статті 84 «Про державну службу».  

Тому, у цілому, варто погодитись із Ю.Ю. Кізіловим, який відзначає, 

що унаслідок реформування державної служби не існує моделі національної 

державної служби, котру можна було б розглядати як класичну кар’єрну чи 

класичну посадову модель. В результаті модернізації більшість країн ЄС 

мають змішану модель державної служби, яка знаходиться десь посередині 

між кар’єрною та посадовою формами [389, с. 141]. Не є винятком і 

вітчизняна модель, яка хоч і є близькою до континентальної, проте 

характеризується окремими ознаками англосаксонської. Це свідчить про те, 

що у процесі аналізу можливості імплементації у вітчизняне законодавство 

про державну службу принципів, характерних для зарубіжних держав, 

корисним є досвід держав, які відносяться до обох досліджених категорій. 

Така класифікація моделей державної служби не є єдиною можливою. 

Так, В. О. Гриненко та Т.А. Соколова у своїх роботах розподіляють форми 

організації державної служби на відкриті і закриті системи [390, с. 165; 271, 

с. 88]. Відкрита система є характерною зокрема для Австралії, Канади та 

Сполучених Штатів Америки і характеризується мобільністю й 

конкурентоспроможністю персоналу. Так, доступ до державної служби у 

таких державах є вільним та здійснюється із урахуванням університетського 

диплому і незалежного конкурсу, а кадри можуть бути призначені на будь-

яку посаду. Головними умовами кар’єрного просування є відповідність 

наявних знань, умінь і навичок на конкретній посаді. Основною ознакою 
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моделі є наявність державних посад з чітко визначеними обов’язками і 

умовами їх зайняття та можливості для кар’єрного зростання. Оплата праці 

визначається, в основному, за результатами праці чиновника, а сам перебіг 

державної служби суворо контролюється громадянським суспільством [390, 

с. 165]. Отже, особливостями відкритої системи є: 1) мобільність та 

конкурентоспроможність персоналу; 2) доступ до державної служби 

реалізовується на основі принципу вибору праці, яку особа вільно обирає; 3) 

вступ на державну службу є можливим шляхом участі у конкурі; 4) 

професійний розвиток є можливим із урахуванням знань, умінь і навичок на 

конкретній посаді; 5) оплата праці залежить від результатів праці. 

Інша модель є закритою та характерною для Федеративної Республіки 

Німеччина, Французької Республіки та Японської Держави. Для даної моделі 

є характерною ієрархічна система добору кадрів при високих гарантіях 

збереження робочого місця, елітарні риси у системі професійної підготовки 

вищих керівних кадрів та високий соціальний статус. Відповідно, оплата 

праці встановлюється залежно від посади та стажу державної служби. 

Професійний розвиток є плавним та певною мірою автоматичним, при чому 

у такій системі негласно дає переваги для «своїх». Одним із основних 

критеріїв цінності державного службовця за закритої системи є вислуга років 

[391, с. 88]. Ознаками закритої системи є наступні: 1) ієрархічна система 

добору кадрів; 2) робоче місце зберігається за державним службовцем по 

життєво за умови належного виконання обов’язків; 3) державні службовці 

займають привілейоване становище у суспільстві; 4) кар’єрне просування є 

автоматичним з огляду на успіхи працівника; 5) оплата праці у першу чергу 

залежить від стажу роботи. 

 З огляду на такий критерій розподілу, державна служба в Україні є 

відкритою, адже доступ до неї мають будь-які особи, які відповідають 

законодавчо встановленим критеріям щодо віку, громадянства, володіння 

мовою, ступеня освіти, дієздатності, наявності судимостей чи 

адміністративних стягнень та пройшли спеціальну перевірку. Всі ці критерії є 
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свідченням того, що вимоги спеціальної освіти чи статусу є відсутніми, а 

отже система України є відкритою.  

Ще одним критерієм розподілу моделей професійного розвитку 

державних службовців є приналежність інституту державної служби 

відповідної країни до «системи посад» або «системи кар’єри». Так, країнами, 

що належать до системи посад, є такі, у яких державні службовці виконують 

свої обов’язки на умовах приватноправового договору, який укладається на 

певний термін та після закінчення якого або укладається новий договір, або 

припиняється державна служба. Така модель організовується виходячи із 

короткострокових потреб у персоналі, а набір проводиться на конкретну 

посаду, а не до номенклатурної групи, професії чи будь-якої іншої групи, яка 

дає можливість бути призначеним на певну кількість посад. В таких 

державах робота на державний орган прирівнюється до праці за будь-якою 

іншою професією, а службовець не повинен реалізовувати свій професійний 

потенціал лише в рамках публічної служби – він може вільно переміщатися 

між приватним і державним секторами. Проте, це не означає, що він не має 

можливості зробити кар’єру в системі посадової служби [392, с. 8]. Для 

кожного підвищення державні службовці проходять новий конкурс або 

призначаються на розсуд уповноважених органів та керівників, проте в 

кожному випадку автоматичне просування по службі відсутнє [393, с. 162]. 

При цьому, існує можливість внутрішнього набору, за якого вакантна посада 

може бути заміщена державним службовцем, проте цей 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. Тому, на державну службу 

може бути прийнята особа з-поза меж адміністрації, якщо вона є більш 

придатною. Стаж роботи в державному і приватному секторах враховується 

під час призначення службовця на вакантну посаду та у визначенні розміру 

посадового окладу. Відповідно, кожна посада відповідає наперед 

установленій шкалі оплати, що зростає з вислугою років. У підсумку 
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службовці, посідаючи однакові посади, можуть мати різний посадовий оклад, 

оскільки мають різний стаж роботи [392, с. 8]. Таким чином, характерними 

рисами посадової моделі є: 1) трудові відносини на основі контракту; 2) 

призначення на посади без попередньої підготовки; 3) професійний досвід, 

набутий в приватному секторі, береться до уваги; 4) законодавчо встановлена 

система кар’єрного зростання відсутня. Україну можна вважати державою 

моделі системи посад. Державні службовці в Україні для кар’єрного 

просування зобов’язані у кожному конкретному випадку брати участь у 

конкурсі, а спеціальна підготовка для посад відсутня. Державний та 

приватний сектор пов’язані між собою, тому досвід роботи на керівних 

посадах у приватному секторі враховується при прийнятті на керівні посади 

державної служби. Проте строковість призначень на посаду державного 

службовця здійснюється лише у визначених законом випадках.  

Для країн системи кар’єри характерним є безстрокове до виходу на 

пенсію працевлаштування за умови успішного виконання своїх 

функціональних обов’язків. Внаслідок того, що набір залежить від різних 

рівнів освіти, у кожній системі посад існують горизонтальні поділи, які 

відповідають цим рівням, та вертикальні, які враховують різноманітність 

професій у державній адміністрації [394, c. 340]. Просування по службі 

можливе у двох напрямах: за званням та за посадою. Різниця між званням та 

посадою полягає у наступному: державний службовець є власником свого 

звання постійно, а посаду обіймає лише тимчасово на розсуд адміністрації, 

котра його використовує. Тому, просування за званнями означає, що 

державний службовець отримує вище звання, підвищене грошове утримання 

та інші блага, навіть займаючи одну і ту ж посаду. Проте, таке просування 

має межі, тож для отримання окремих звань також необхідно займати і 

відповідну вищу посаду. У свою чергу, просування за посадами передбачає 

здобуття службовцем вищої в організаційній ієрархії посади. Як зазначається 

А.В. Кірмачем, у європейських державах усі посади переважно віднесено до 

певної категорії (від двох до п’яти), в межах яких відбуваються службові 
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кар’єри, а передумовою для зайняття посади вищої категорії зазвичай є 

здобуття вищого рівня освіти. При цьому, система кар’єри побудована таким 

чином, щоб службовці, прийняті на певний посадовий рівень, могли 

протягом нормального періоду працездатності здолати послідовну низку 

рівнів, аж до верхньої межі [393, с. 163]. Отже, найбільш характерними 

рисами кар’єрної моделі публічної служби є: 1) наявність спеціальних вимог 

щодо освіти, необхідної для найму та кар’єри; 2) призначення службовця 

тільки на найнижчі посади визначеного кар’єрного рівня та просування по 

службі за вислугою років; 3) чітко визначений принцип субординації. 

По прикладу держав системи кар’єри, для України є характерною 

наявність систем рангів та категорій. Посади державної служби поділяються 

на категорії залежно від порядку призначення, характеру та обсягу 

повноважень і необхідних для їх виконання кваліфікації та професійної 

компетентності державних службовців. Відповідно, рангом є вид спеціальних 

звань, який присвоюється одночасно з призначенням на посаду державної 

служби, при чому при вступі державному службовцю присвоюється 

найнижчий ранг у межах відповідної категорії посад. Але за умови 

позитивних результатів оцінювання службової діяльності кожних три роки 

такому працівнику може присвоюватись черговий ранг у межах відповідної 

категорії посад. Тому, окрім часткової відповідності моделі посад, Україна 

водночас у певній мірі відповідає моделі держав системи кар’єри. Як і у 

таких країнах, професійний розвиток державних службовців відбувається 

згідно присвоєних особливих категорій, при чому кар’єрне просування 

системою рангів пов’язується із набуттям професійного стажу та позитивних 

результатів діяльності. Професійних розвиток у межі системи категорій 

потребує відповідного досвіду, освіти, навичок тощо. Проте вітчизняна 

система не є закритою – при прийнятті на державну службу відсутні 

законодавчі гарантії проходження усієї сукупності «рівнів» при підвищення 

посадового рівня. Кар’єрне просування державного службовця залежить у 

першу чергу, від його професійної компетенції, професійного розвитку та 
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бажання приймати участь у конкурсах на зайняття посад державної служби. 

У іншому випадку, кар’єра державного службовця залишається без 

посадового просування та професійного розвитку. 

В.Д. Бакуменко виділяє чотири моделі з огляду на ефективність, 

престижність та повагу серед населення: 1) централізована закрита модель в 

умовах унітарної держави (Французька Республіка); 2) відносно 

децентралізована закрита модель в умовах федералізму (Федеративна 

Республіка Німеччина); 3) відносно децентралізована відкрита модель в 

умовах унітарної держави (Сполучене Королівство Великої Британії та 

Північної Ірландії); 4) децентралізована відкрита модель в умовах 

федералізму (Сполучені Штати Америки) [395, с.75]. Така класифікація є 

вдалою лише з огляду на те, що ураховує специфічні особливості кожної 

конкретної існуючої моделі. Проте, такий розподіл є занадто загальним, 

оскільки за такими критеріями можливо виділити невичерпну кількість 

різновидів.  

Звернемо увагу на точку зору Л.Л. Прокопенка, який стверджував, що в 

усіх сучасних державах застосовується одна з трьох основних моделей 

публічної служби – кар’єрна, посадова та змішана, що поєднує елементи 

кар’єрної та посадової моделей [392, с. 2]. На існуванні змішаної моделі 

наголосили також Д. Боссарт та К. Деммке, з точки зору яких державна 

служба є нестатичним утворенням, тому не існує конкретного приклада та 

моделі. Їх позиція полягає у тому, що доречність й цілі спеціального 

законодавства про державну службу та її організацію можуть визначити 

тільки самі країни, тобто сам факт того, що вони висловлюють бажання 

заснувати державну службу свідчить про її необхідність, оскільки жодна 

держава не може функціонувати без державного управління [396, с. 23]. Тож, 

на підставі цього аналізу зробимо висновок, що віднесення України до якоїсь 

конкретної системи за певним критерієм є наразі неможливим. Як засвідчило 

дослідження, модель професійного розвитку державних службовців у нашій 

державі включає характерні ознаки фактичного кожної із розглянутих 
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моделей. Тому, будь-який досвід більш розвинених держав є можливим для 

втілення в Україні, але у контексті євроінтеграційних процесів у нашій 

державі в першу чергу корисним є використання для подальшого 

реформування сфери європейських принципів у сфері трудової діяльності 

державних службовців. 

Таким чином, існуючі на сьогодні зарубіжні моделі правового 

регулювання професійного розвитку державних службовців варто 

класифікувати наступним чином: 

1. За регіональним принципом: континентальна та англосаксонська. 

Ознаками континентальної системи є наступні: 1) вступ на держслужбу 

на весь період своєї професійної кар’єри; 2) кар’єрне просування державного 

службовця за результатами внутрішніх конкурсів; 3) система державної 

служби гарантує роботу впродовж життя; 4) професія державного службовця 

зумовлює підвищений соціальний статус і привілеї; 5) використовується 

багатофункціональний підхід при відборі кандидатів; 6) під час конкурсу 

оцінюється загальна освіченість, ерудованість, чіткість висловлювання 

думки, професійна спеціалізація, здібності до аналізу й узагальнення, висока 

культура. 

Ознаки англосаксонської моделі: 1) контрактна система державної 

служби; 2) відсутність гарантій щодо просування по службі; 3) ліквідація 

посади означає припинення трудових відносин зі службовцем; 4) в основу 

проходження державної служби покладені: орієнтація на ринок праці, 

конкретність посади, продуктивність праці, рівність у пенсійному 

забезпеченні; 5) вузько спеціалізований підхід, тобто посади державної 

служби потребують фахових знань; 6) можливість вступу на будь-який рівень 

державної служби відповідно до кваліфікації; 7) передумова просування по 

службі - бажання працівника до професійного розвитку. 

2. За рівнем відкритості: відкрита та закрита; 

Особливостями відкритої системи є: 1) мобільність та 

конкурентоспроможність персоналу; 2) доступ до державної служби 
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реалізовується на основі принципу вибору праці, яку особа вільно обирає; 3) 

вступ на державну службу є можливим шляхом участі у конкурі; 4) 

професійний розвиток є можливим із урахуванням знань, умінь і навичок на 

конкретній посаді; 5) оплата праці залежить від результатів праці. 

Ознаки закритої системи: 1) ієрархічна система добору кадрів; 2) 

робоче місце зберігається за державним службовцем по життєво за умови 

належного виконання обов’язків; 3) державні службовці займають 

привілейоване становище у суспільстві; 4) кар’єрне просування є 

автоматичним з огляду на успіхи працівника; 5) оплата праці у першу чергу 

залежить від стажу роботи. 

3. За характером побудови службової кар’єри: посадова та кар’єрна. 

Характерними рисами посадової моделі є: 1) трудові відносини на 

основі контракту; 2) призначення на посади без попередньої підготовки; 3) 

професійний досвід, набутий в приватному секторі, береться до уваги; 4) 

законодавчо встановлена система кар’єрного зростання відсутня. 

Ознаки кар’єрної моделі публічної служби є наступними: 1) наявність 

спеціальних вимог щодо освіти, необхідної для найму та кар’єри; 2) 

призначення службовця тільки на найнижчі посади визначеного кар’єрного 

рівня та просування по службі за вислугою років; 3) чітко визначений 

принцип субординації. 

Принагідно відзначити, що для кожного із зазначених критеріїв 

можливим є існування змішаної моделі, яка полягає у поєднанні окремих 

елементів різних систем. Щодо нашої держави, з точки зору Д.В. Неліпи для 

Україні є характерною централізована, відносно закрита, континентальна 

модель державної служби [397, с. 59]. Вітчизняна система державної служби 

у більшості аспектів є близькою до виділених науковцем систем, проте 

наявність елементів протилежних моделей унеможливлює її віднесення до 

конкретної моделі згідно жодного критерію. Тому, зробимо висновок, що 

модель професійного розвитку державних службовців України варто 
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визначити як змішану, із елементами континентальної, відкритої та посадової 

моделей. 

 

 

4.4 Шляхи удосконалення правового регулювання державної служби за 

законодавством ЄС у сфері праці 

 

У оглядовій брошурі Ради Європи «Про статус публічних службовців в 

Європі» наголошується на тому, що на сьогоднішній день неможливо 

говорити про уніфікацію термінології, яка стосується інституту державної 

служби, але є підстави стверджувати, що основні елементи державної служби 

тлумачаться та врегульовуються однаково у більшості країн Європи. Сама ж 

Рада Європи фактично закликає до уніфікації термінологічного апарату та 

основ регулювання інституту державної служби, у тому числі й питання  

трудової діяльності державних службовців [398, с. 8-10]. Це свідчить про те, 

що єдина модель стандартів державної служби у країнах Європейського 

Союзу наразі є відсутньою, тому ведучи мову про принципи трудової 

діяльності державних службовців країн ЄС варто відштовхуючись від 

особливостей побудови державної служби у кожній окремій державі, яка 

досягала високого рівня ефективності роботи державного сектору й 

побудувала професійну і якісну державну службу. Тож, досліджуючи 

питання аспектів європейської інтеграції у сфері трудової діяльності 

державних службовців, варто звернути увагу на позитивний досвід держав-

членів європейської спільноти.  

Французька модель державної служби вважається однією із найбільш 

стабільних та організованих у світі і є еталоном організації й реалізації 

державно-службових відносин та проходження державної служби. Це можна 

пояснити з огляду на те, що у Французькій Республіці державна служба 

зародилась ще у період французької революції при Наполеоні I. Тоді ж були 

закладені основи державної служби, принцип служіння лише суспільним 
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інтересам, було створено конкурсну систему найму урядовців, спеціальні 

навчальні заклади для підготовки адміністративної еліти, були сформовані 

норми професійної моралі держслужбовців, але разом з тим посилилась 

службова ієрархія, кастовість, соціальна селекція держслужбовців, та 

відбувся відрив професійних урядовців від народу [399, с. 227-228]. Подібний 

стан речей зберігається і до сьогодні, оскільки за французькою доктриною 

державний службовець є посадовою особою, яка водночас уособлює державу 

та служить їй. Тож державна служба тут не ототожнюється із жодним іншим 

фахом, а чиновники є представниками привілейованого прошарку населення 

[400, с. 371]. Французька Республіка одна із перших в Європі здійснила 

реформування своєї державної служби наприкінці 40-х років минулого 

століття [401, с. 448]. Вже тоді були сформованими інститути трудової 

діяльності державних службовців та їх соціального забезпечення. У цілому, 

цим можна пояснити, чому французька модель державної служби вважається 

еталонною для менш розвинених держав. Її постійне удосконалення 

здійснюється практично на протязі століття, тому і стан вирішення проблем й 

недоліків державної служби у Франції перебуває на якісно вищому рівні, ніж 

в Україні. Окрім цього, в окремих аспектах зберігається традиційність 

державної служби, яка передусім обумовлена вдалістю регулювання 

інститутів державної служби. 

Французька Республіка відноситься до країн із закритою моделлю 

державної служби, яка втім не є ізольованою від суспільства. Кар’єра 

державного службовця має серйозне ідеологічне обґрунтування та 

засновується на розумінні державної служби як особливої та відмінної від 

усіх інших професій. Державна служба вимагає специфічних людських 

якостей й повної віддачі в служінні державі. Також державна служба дає 

працівнику упевненість, що добросовісне виконання ним службових 

обов’язків гарантує стабільне кар’єрне зростання та поступове збільшення 

матеріального забезпечення. До державної служби залучаються найбільш 

кваліфіковані кадри, оскільки дана професія має високий престиж перед 
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суспільством. Прийняття на державну службу у Французькій Республіці 

здійснюється за конкурсом, а особи, що пройшли конкурс, працюють 

впродовж року на умовах стажування. Особливістю проходження державної 

служби у Французькій Республіці є те, що кар’єрне просування державних 

службовців може відбуватися наступними шляхами: 1) автоматичне 

просування, що базується на термінах служби; 2) відповідно до принципу 

мобільності, тобто переміщення державних службовців між різними 

корпусами та органами державної служби, яке супроводжується кар’єрним 

підвищенням; 3) оцінка після проходження професійного навчання; 4) 

переведення за внутрішнім конкурсом (кадровий резерв); 5) призначення на 

посаду за запитом або наказом згори в інтересах служби. Прозорість такого 

призначення контролює Рада держави та Конституційна рада, які 

перевіряють компетентність кандидата, його відповідність функціям посади 

та вимогам оцінювання [400, с. 372]. Концепція проходження державної 

служби Французької Республіки, включаючи добір, призначення на посаду, 

професійну кар’єру, оцінювання ефективності роботи службовця протягом 

професійної діяльності, ґрунтується на тому, що державна служба потребує 

від працівника специфічних якостей і повної віддачі службі державі. В свою 

чергу, для працівника встановлюються гарантії, що добросовісне виконання 

службових обов’язків гарантує стабільне матеріальне забезпечення, яке 

поступово збільшується. Тому, державна служба залучає і закріплює на 

посаді найбільш цінні кадри, які забезпечують їй високий престиж у 

суспільстві [402, с. 24]. Тобто, особливість проходження державної служби у 

Французькій Республіці полягає у тому, що державний службовець, 

вступивши на службу, вже не іде з неї до пенсії, поступово просуваючись по 

службових щаблях. Перспективи  кар’єри французьких чиновників є одним із 

головних чинників мотивації державних службовців. Чиновника може бути 

відкомандировано до іншої установи чи організації, але при цьому він не 

втрачає права на кар’єрне просування і пенсію.  
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Державний службовець зобов’язаний дотримуватись сімох основних 

принципів: вірність професійній діяльності, моральні принципи, стриманість, 

ієрархічна покірність, професійна обачність, чесність, нейтралітет, а відмова 

від їх виконання може призвести до дисциплінарних санкцій, та навіть до 

звільнення. 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 і в свою чергу, поділяються на 

ступені [400, с. 371]. Тому, зробимо висновок, що основними рисами 

французької моделі трудової діяльності державних службовців є: 1) високий 

рівень престижності державної служби, що дозволяє залучати якісний 

кадровий склад, зацікавлений у будівництві кар’єри в державній службі; 2) 

ієрархічна організація системи державної служби, яка передбачає просування 

державною службою згідно зростання рівня професійної компетентності; 3) 

конкурсний відбір кадрів державної служби; 4) розвиненість системи 

гарантій матеріального та соціального забезпечення державного службовця; 

5) розподіл держав державної служби на політичні та адміністративні. 

Тож, першим аспектом європейської інтеграції у сфері трудової 

діяльності державних службовців на основі французької моделі вважаємо 

підвищення рівня елітарності державної служби. Втілення даного аспекту у 

вітчизняних умовах є можливим у наступних напрямках: 1) зміна підходів до 

просування по державній службі шляхом втілення принципів кар’єрного 

підходу; 2) удосконалення порядку вступу на державну службу; 3) 

збільшення рівня матеріальних та соціальних гарантій державних 

службовців. 

Наступною державою, яка слугує взірцем побудови державної служби 

для інших країн, є Федеративна Республіка Німеччина. Як і у випадку з 

Французькою Республікою, розвиток німецької моделі розпочався у минулих 

століттях, фактично із середини XVIII у результаті реформи Фрідріха 

Вільгельма I 1728 року. Інститут державної служби у сучасному вигляді 
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сформувався вже після Другої світової війни із формуванням федеральної 

держави із децентралізованою системою державної служби, а у післявоєнний 

період було усунено фундаментальну основу прусської бюрократії – її 

претензії на незалежність та надпартійність [399, с. 230]. Державна служба 

даної держави, як і французька модель, відрізняється високою ефективністю, 

престижем та пошаною серед населення, тож адаптація державної служби до 

умов сучасного світу здійснюється згідно тактики «великого якісного 

стрибка за допомогою маленьких кроків». Такими кроками є децентралізація 

державної служби, дивергенція статусу держслужбовців, переорієнтація 

державної служби на клієнтні відносини із громадянами. 

Німецька система державної служби та доступу до неї є кар’єрною, 

проте значною мірою відрізняється від французької, особливо в сфері 

підготовки публічних 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 [394, c. 322]. 

Посади на публічній службі Німеччини вимагають відповідного освітнього 

рівня для прийняття на них, але відповідальність і складність функцій на 

кожній з цих посад зростають і вимагають усе більшого досвіду і 

професійних навичок [403, c.140]. Існують чотири рівні публічної служби, від 

яких і залежить кар’єра державного службовця: простий, середній, 

підвищений та високий. Якщо для посади простого рівня достатньо мати 

свідоцтво про закінчення курсу головної школи, а для посади середнього 

рівня – закінчення реальної школи та відповідної професійної підготовки, то 

посади підвищеного рівня вимагають від кандидата закінчення інституту або 

атестата про закінчення повного курсу середньої школи, який дає право на 

вступ до вищих навчальних закладів. Державна служба високого рівня 

вимагає щонайменше закінченого 3-річного курсу навчання у вищій школі й 

складення відповідного іспиту [392, с. 6]. Проте, головною особливістю 

моделі Федеративної Республіки Німеччина вважаємо наявністю трьох видів 
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правового статусу, які відрізняються рівнем правової захищеності й обсягом 

функціональних обов’язків державного службовця: 1) підготовча служба - 

характеризується найменшою правовою захищеністю, а службовця можуть 

звільнити за вчинення дисциплінарного проступку. Службовець не обіймає 

жодної посади, а проходить теоретичну та практичну підготовку до 

перебування на всіх посадах, характерних тому професійному 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. За умови успішного проходження підготовчої 

служби, службовець допускається до складання «кар’єрного» іспиту. У разі 

його успішного складення службовця призначають на посаду за умови 

наявності одиниці в штатному розписі й бюджетного фінансування. 

Призначення на посаду означає його перехід на випробувальну службу; 2) 

випробувальна служба – починається із призначення на посаду і триває, як 

правило, від одного року у службовців простого рівня до трьох років у 

службовців високого. Характеризується посиленням правової захищеності 

службовця, яке проявляється в неможливості його звільнення без наявності 

передбачених законом обставин; 3) власне державна служба -  призначається 

пожиттєво для службовців, яким на момент призначення виповнилося 27 

років. Даний статус характеризується найвищим рівнем правової захищеності 

та є за своєю сутністю є перебуванням у публічно-правових відносинах [392, 

с. 7]. Вважаємо даний момент головним аспектом трудової діяльності 

державних службовців у Федеративній Республіці Німеччина. 

Трьохступеневий процес проходження державної служби гарантує залучення 

найпрофесійніших кадрів, а також повну готовність таких працівників до 

виконання своїх посадових обов’язків.  Окрім того, такий порядок гарантує 

залучення до державної служби виключно осіб, які зацікавлені у будівництві 

кар’єри в даній сфері, тому даний досвід у цілому є доцільним для 

запозичення у процесі євроінтеграції.  
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Специфіка проходження німецької державної служби полягає в тому, 

що поняття державного службовця є неоднозначним і фактично охоплює три 

категорії осіб: чиновників, службовців і працівників або чотири рівні поділу 

посад: нижчий; середній; високий; найвищий. У Федеративній Республіці 

Німеччина діє чіткий поділ посад на політичні і адміністративні. Чиновники 

(високий і найвищий рівень посад) призначаються довічно, а із службовцями 

і працівниками укладається трудова угода, яка може бути розірвана у будь-

який момент. Законодавством Федеративної Республіки Німеччина також 

передбачено 16 рангів, які заміщуються шляхом конкурсного добору після 

проходження випробувального терміну. Найвищим категоріям посад можуть 

бути присвоєні чотирнадцятий, п’ятнадцятий, шістнадцятий ранги. Саме 

тому такі поняття публічної служби, як чиновник і службовець не 

співпадають [403, с. 26]. Тож, перерахуємо основні аспекти моделі німецької 

державної служби у сфері трудової діяльності державних службовців: 1) 

чітка організація системи державної служби нормативно встановленою 

компетенцією кожного рівня управління; 2) складна система відбору кадрів 

до державної служби; 3) наявність пріоритету держави у наборі кадрів перед 

приватним сектором; 4) високий соціальний статус держслужбовця; 5) 

залежність кар’єрного зростання та заробітної платні від стажу служби 

посади; 6) здійснення усієї організаційної діяльності на основі формальних 

нормативно закріплених процедур; 7) система гарантій правової та соціальної 

захищеності службовця; 8) наявність принципу довічного призначення; 9) 

розподіл посад державної служби на політичні та адміністративні.  

На підставі аналізу моделі державного управління Федеративної 

Республіки Німеччина вважаємо за доцільне виділити другий аспект 

європейської інтеграції у сфері трудової діяльності державних службовців – 

складну багатоступеневу систему відбору кадрів до державної служби. В 

даній роботі нами неодноразово відмічались недоліки існуючої в Україні 

процедури. На відміну від вітчизняного досвіду, німецька модель 

характеризується багатоступеневим відбором кадрового складу державної 
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служби, в результаті чого працівник, який відбирається на конкретну посаду, 

вже володіє усім необхідним обсягом знань та умінь. 

Втілення даного аспекту у вітчизняних умовах вбачаємо у наступних 

напрямках: 1) зміна підходів до підготовки державних службовців шляхом 

інтеграції  декількох видів правового статусу в Україні; 2) втілення у 

вітчизняній системі інституту підготовчої служби, який є передумовою 

теоретичної та практичної підготовки до перебування на усіх посадах, 

характерних тому професійному напрямку, який він обрав; 3) після 

проходження кожного із етапів здійснювати відсіювання кандидатів, які не 

проявили себе належним чином. 

У Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії 

інститут сучасної державної служби склався порівняно недавно у порівнянні 

із іншими європейськими державами – у 70-тих роках XX століття. Саме у 

даний період в державі було проведено великі адміністративні реформи. 

Програма конкурсних іспитів державних службовців складалася на основі 

методик Оксфордського та Кембриджського університетів, що привело до 

кастового характеру державної служби та залучення працівників із загальною 

спеціалізацією. При цьому, варто відзначити, що у нормативно-правових 

актах держави і до сьогодні відсутнім чітке визначення понять «державний 

службовець» та «державна служба» [400, с. 450 – 451]. Законодавець на 

науковці оперують поняттями «цивільний службовець» та «цивільна 

служба». Тому говорячи про цивільних службовців варто розуміти 

державних службовців у нашому розумінні. 

У 1968 році із урахування критики «кастового» та «любительського» 

характеру державної служби країни, комітет реформи державної служби під 

керівництвом лорда Фултона розробив нову модель державної служби на 

основі моделі державної служби Сполучених Штатів Америки. Проте із 158 

рекомендацій, була реалізована лише одна – про скасування класів та 

введення семи «ступенів» державної служби [399, с. 232]. Встановлена 

модель вважалась менеджеральною, оскільки міністр приводив із собою 
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політичних радників, які складають його кабінет, а члени кабінету, що 

сформований із державних службовців, ідуть у відставку разом з міністром. 

Водночас, продовжувала існувати концепція «нейтральності» державної 

служби, що передбачає основну вимогу до державних службовців – 

лояльність, а державні службовці нижчих ступенів повинні одержувати 

дозволи для участі в політичній діяльності. Проходження державної служби 

у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії 

здійснюється для усіх категорій державних службовців по-різному. Так, 

адміністративні та політичні керівники призначаються Міністерством у 

справах цивільної служби. При Міністерстві існує спеціальний відбірковий 

комітет із призначення керівного складу цивільної служби, при якому 

створено спеціальну групу, яка займається розглядом питання щодо 

просування по службі вищих адміністраторів [400, с. 450 – 451]. Варто 

відзначити, що англійська система проходження та просування по службі 

відрізняється принциповістю на всіх рівнях, а великого значення набуває 

старшинство чиновників у міністерській ієрархії, а не їх професійні заслуги.  

Адміністративна реформа, спрямована на скорочення витрат 

міністерств і відомств, розпочалась у Сполученому Королівстві Великої 

Британії та Північної Ірландії з 1979 року, коли Прем’єр-міністром країни 

стала Маргарет Тетчер, а одним із її основних напрямків було звільнення 

частини державних службовців. У 1988 році було затверджено програму 

«Наступні кроки», згідно якої усі урядові органи були розділені на центри 

формування політики та виконавчі агенції, які були перетворені в 

квазіурядові організації або навіть  корпорації – кванго (Quango – Quasi Non-

governmental Organizations). Кванго – це організації чи корпорації, які 

співпрацюють з міністерствами на основі договорів. У результаті цієї 

реформи, державна служба у загальноприйнятому розумінні існує лише в 

апараті міністерств, а у кванго робота здійснюється за контрактом. Дана 

реформа з одного боку дала змогу скоротити чисельність державних 

службовців та обсяг їхніх пільг та привілеїв, а також підвищити ефективність 
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адміністрації, проте із іншого – зруйнувала цілісну система урядових кадрів, 

підірвала престиж та привабливість державної служби. При цьому, заробітна 

плата у кванго є істотно меншою, аніж у приватному секторі. Проте, не 

зважаючи на те, що реформа Маргарет Тетчер визнана в цілому вдалою та 

після того використана в Королівстві Нідерланди та Новій Зеландії, у 

науковій літературі все ще наголошується на існуванні сумнівів щодо 

позитивного впливу цієї реформи на якість державних послуг, які надаються 

громадянам [395, с. 77 – 78]. Отже, структуру державної служби 

Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії на даному 

рівні становлять центри формування політики та неурядові організації. В 

останніх працівники виконують функції державної служби, не перебуваючи 

при цьому на ній. Державні службовці проходять службу у державних 

установах, а рід їх діяльності при цьому є політичним. Іншими словами, 

розподіл посад державної служби на політичні та адміністративні у 

Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії має 

особливий вияв. Державними службовцями є лише особи, які виконують 

політичні функції. Відповідно, адміністративні повноваження належать 

особам, які здійснюють свої трудові обов’язки за контрактом. 

Значний інтерес для України у контексті європейської інтеграції у 

сфері трудової діяльності державних службовців може представляти система 

добору кадрів на державну службу та професійного навчання державних 

службовців Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, 

відповідальність за яку покладена на Комісію з державної служби та Раду з 

питань навчання і розвитку спроможності державної служби, а допоміжну 

роль виконує спеціальне Агентство по оцінці відбору кандидатів для 

державної служби. Основним центральним навчальним закладом є 

Національна урядова школа, а її програмами професійної підготовки 

різноманітні відкриті курси, після завершення яких студент отримує диплом 

або сертифікат [400, с. 452]. Правом доступу до державних посад володіють 

лише британські піддані, громадяни Співдружності або Ірландської 
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Республіки. Існують також спеціальні вимоги відносно місць народження 

проживання. Депутати Палати громад або кандидати 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 перебування на них установлені 

вікові обмеження й освітній ценз (наявність диплому про спеціальну, вищу 

освіту чи ученого ступеня). Процедура прийому на державну службу 

розрізняється залежно від щабля, групи або характеру посади. На ряд 

технічних посад, що не вимагають високої кваліфікації, зарахування може 

проходити по спрощеній процедурі самими міністерствами (відомствами). 

Набір службовців середньої молодшої ланок проводиться міністерствами 

відомствами під загальним контролем Комісії. Що стосується фахівців 

цивільної служби (юристів, економістів, інженерів, адміністраторів), то 

процедура їхнього прийому полягає у проведенні Комісією зі справ цивільної 

служби спеціального конкурсу для відбору кандидатів на середні вищі 

посади системі державної служби. Відбір кандидатів на державну службу 

здійснюється наступними відділами Комісії зі справ цивільної служби: по 

адміністративних посадах, по наукових посадах, по технічних посадах 

(інженерним ін.), також загальним відділом (відбір кандидатів на юридичні, 

інформаційні інші посади) [399, с. 234]. Процедура відбору складається 

декількох етапів. Перший –  письмова доповідь на задану тему. 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 (для набору в адміністративний клас приймаються заяви від 

випускників університетів віком 20-28 років). Усю систему проходження 

державної служби у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної 

Ірландії організовано таким чином, щоб створити тип професійного 

керівника, адміністратора широкого профілю. Політичні керівники 
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міністерств завжди особливо цінують подібних професійних керівників 

(дженералістів – за британською термінологією) [400, с. 452]. Після 

успішного проходження першої стадії відбору протягом двох днів 

проводяться тести й інтерв’ю. У наш час даний етап набув основного 

значення. Потім представники Відділу по остаточному відбору на підставі 

оцінки, даної екзаменаторами членами Ради по інтерв’ю, проводять заключну 

співбесіду, у результаті чого вирішується питання про зарахування. 

Призначення державних службовців, що займають вищі державні посади, 

здійснюється відповідно до особливої процедури. Так, призначення на 

посаду 1-2 щаблів вимагають схвалення Прем’єр-міністра, а призначення у 

рамках 3 щабля повинні бути схвалені Управлінням справах Кабінету [399, с. 

234-235]. Загалом зазначимо, що і на сьогодні державна служба у 

Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії продовжує 

розвиватися в рамках, визначених ще за часів Маргарет Тетчер, та на основі 

моделі цінностей і норм, якими державні службовці мають керуватися в 

поточній діяльності. Проведені у Сполученому Королівстві Великої Британії 

та Північної Ірландії наприкінці минулого - на початку нового століття 

реформи підтвердили адаптивність британської системи державного 

управління й державної служби, що проявилося в життєздатності нових 

інститутів і процедур проходження державної служби та досить високому 

рівні збереження існуючих традицій.  

Особливостями моделі проходження державної служби у Сполученому 

Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії є: 1) поєднання нових 

інститутів і процедур проходження державної служби та збереження 

існуючих традицій; 2) державна служба у загальноприйнятому розумінні 

відсутня, а замість неї функціонує цивільна служба; 3) державна служба є 

значною мірою політизованою, а дозвіл для участі в політичній діяльності 

мають отримувати лише державні службовці нижчих ступенів; 4) в основу 

державної служби покладено близьку до американської менеджеральну 

модель; 5) система професійного розвитку державних службовців є  
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жорсткою на усіх рівнях; 6) в державних структурах часто використовується 

ієрархія не за професійними якостями, а віком та статусом; 7) структура є  

багаторівневою та заплутаною. 

Загалом, принципи британської системи державної служби у сфері 

трудової діяльності державних службовців є неможливими для втілення в 

Україні з огляду на значні відмінності у моделях. Корисним є досвід 

Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії щодо 

розподілу посад державної служби, питань вступу на державну службу, 

професійного навчання, оцінювання результатів діяльності та просування 

державною службою. Позитивним моментом вважаємо існування інституту 

професійних керівників, які є адміністраторами широкого профілю та 

здійснюють професійний розвиток у даному напрямку. Проте, окремі ідеї 

вже є втіленими у вітчизняну систему, а їх удосконалення із урахуванням 

британського досвіду є неможливим, з огляду на суттєву відмінність у 

моделях державної служби. 

Тож, проаналізувавши досвід провідних держав Європейського Союзу, 

виділяємо наступні аспекти європейської інтеграції у сфері трудової 

діяльності державних службовців: 

1. Престижність державної служби – в усіх розглянутих державах 

одним із головних з погляду привабливості атрибутів системи державної 

служби є перспективи кар’єри. Кваліфіковані кадри самі зацікавлені до 

вступу на державну службу та професійного розвитку з огляду на соціальне 

та матеріальне забезпечення, а також можливість безстрокового 

працевлаштування із чіткими перспективами. 

Ще у 1995 році в Указі Президента України «Про затвердження 

Програми кадрового забезпечення державної служби та Програми роботи з 

керівниками підприємств, установ і організацій» від 10.11.1995 року N 

1035/95 йшлося про комплектування органів виконавчої влади всіх рівні 

висококваліфікованими кадрами, спроможними забезпечити економічний і 

соціальний розвиток держави [46]. З того моменту на протязі двох десятиліть 
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у різноманітних документах окреслювалось та вдосконалювалось коло вимог 

додержавних службовців нового типу, передусім їх професійно-

кваліфікаційні характеристики, їх визначення та єдність із посадовими 

обов’язків для визначених категорій службовців і посад. Як доцільно 

відзначає С.М. Сєрьогін, типовими професійно-кваліфікаційними 

характеристиками державних службовців в Україні є вища освіта та для 

отримання керівної посади стаж роботи. Проте обмеження критеріїв 

формалізованими ознаками «стажу» та «вищої освіти», ніяким чином не 

відображають до рівня знань, духовного й інтелектуального розвитку, 

спеціальних управлінських здібностей та здатності вирішувати поставлені 

завдання [262, с. 389]. Фактично, на сьогодні високий рівень вимог до 

кандидата на посаду державної служби та складна специфіка роботи на цих 

посадах не співвідносяться з рівнем оплати та їх соціальної захищеності. 

Саме у цих чинниках ми вбачаємо втілення європейського аспекту 

«престижності» у вітчизняну систему державної служби. 

У Великому економічному словнику – престижність тлумачиться як 

«вплив, авторитет, значущість, що надається в суспільній свідомості різним 

сторонам діяльності людей» [121, с. 315]. У контексті державної служби ми 

вбачаємо значення даного терміну, як сформованого у суспільній свідомості 

авторитету даної професії, її значущості для блага держави, здійснення 

функцій державного управління, реалізації законів України та користі 

державі й громадянам. В Україні державна служба із огляду на рівень оплати 

праці та соціального забезпечення не є привабливою з точки зору аспектів 

кар’єри. Саме тому, відбувається постійний відтік кваліфікованих кадрів до 

приватної сфери, на заміну яких прибувають молоді непідготовлені фахівці. 

Отже, першим і головним аспектом вважаємо встановлення кар’єрної 

системи проходження державної служби, основними ознаками якої згідно 

європейської моделі є безстроковий характер трудових відносин, високий 

рівень оплати праці та соціального забезпечення, які залежать від стажу та 

досягнень працівника.  
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Окремі положення даної моделі є наразі реалізованими в Україні. Так, 

згідно частини 1 статті 34 Закону України «Про державну службу» від 

10.12.2015 № 889-VIII [81], призначення на посаду державного службовця 

здійснюється безстроково, крім випадків, визначених цим та іншими 

законами України. Безстроковий характер трудових відносин державних 

службовців є свідченням того, що вітчизняній моделі державної служби 

притаманні окремі ознаки кар’єрної системи європейських країн. Теж саме 

стосується і рівня соціального забезпечення, яке у загальних рисах є 

тотожним європейським моделям. Тому, зробимо висновок, що розвиток 

престижності державної служби по прикладу європейських держав є 

можливим в першу чергу шляхом втілення двох напрямів:  

1) для залучення високопрофесійних кадрів важливим є збільшення 

заробітної плати державних службовців - втілення даного напрямку є 

економічним, а не правовим, та залежить у першу чергу від соціально-

економічного стану нашої держави. Так, із законодавчої точки зору 

останніми роками було здійснено немало важливих кроків у даному аспекті. 

Так, Т.В. Лєкарь вбачав можливість реформування оплати праці державних 

службовців у посиленні посадової диференціації платні з урахуванням рівня 

відповідальності, зменшення відомчих та місцевих розбіжностей в оплаті 

праці, що і було здійснено при подальшому реформуванні державної служби  

[303, с. 7]. Тобто, законодавчі передумови для залучення високопрофесійних 

кадрів в нашій державі вже є встановленими, проте економічний стан 

держави не дозволяє у повній мірі розвинути даний напрям. Тому, за 

теперішніх умов, суттєве покращення умов праці, та їх зрівняння із 

показниками провідних європейських держав не є можливим; 

2) для підвищення престижності державної служби серед громадян 

важливим є підвищення ефективності її діяльності – як і у випадку із іншим 

виділеним шляхом, його реалізація є можливою лише у комплексному 

втілення. Даний процес відбувається сьогодні, а його передумовою є 

проведення реформи державної служби. 
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Таким чином, престижність державної служби, як аспект європейської 

інтеграції у сфері трудової діяльності державних службовців, на сьогодні не є 

характерною для України. В силу низького рівня оплати праці та незначного 

авторитету професії у суспільстві, залучення високопрофесійних кадрів, 

зацікавлених у будівництві кар’єри, є обмеженим. Необхідні кроки для 

покращення даної ситуації наразі приймаються державою, проте їх реалізація 

є довгим процесом, який на сьогодні перебуває на початковому етапі свого 

розвитку. 

2. Складна багатоступенева система відбору кадрів до державної 

служби  - перед вступом до державної служби кандидат проходить 

багатоступеневий відбір, який включає конкурс, підготовчу службу, а також 

випробувальний термін. Внаслідок проходження кожного із етапів,  

працівник, який відбирається на конкретну посаду, вже володіє усім 

необхідним обсягом знань та умінь та є професіоналом, готовим виконувати 

повноваження, безпосередньо пов’язані з виконанням завдань і функцій 

державного органу. 

Відповідно привабливі умови праці зумовлюють зміну аспектів 

призначення на державну службу. Аспекти європейської інтеграції у сфері 

трудової діяльності державних службовців засвідчують, що державний 

службовець повинен пройти багаторівневий відбір та підготовку, щоб на 

момент призначення на посаду бути готовим фахівцем, із необхідним 

обсягом знань та навичок. Державний службовець – це у першу чергу 

професіонал, готовий до вирішень питань будь-якої складності у межах його 

професійної компетентності. Саме тому, вітчизняна система відбору 

працівників до державної служби на сьогодні не відповідає європейським 

стандартам. Окремі пропозиції втілення даного аспекту у вітчизняній системі 

державної служби були сформульовані нами при аналізі проблем правового 

регулювання працевлаштування державних службовців та шляхів їх 

вирішення. В цілому, втілення даного аспекту європейської інтеграції у сфері 

трудової діяльності державних службовців ми пропонуємо наступним чином: 
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1. Встановити чітку трьохступеневу систему відбору кадрів до 

державної служби, яка включатиме конкурс, підготовчу службу, а також 

випробувальний термін. Порядок проведення конкурсу та випробувального 

терміну регламентовано у Главі 3 Розділу IV Закону України «Про державну 

службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [81], а інститут підготовчої служби є 

нехарактерним для чинної моделі. Трьохступенева модель має наступний 

порядок - перед вступом до державної служби кандидат бере участь у 

конкурсі, за результатами якого його може бути допущено до проходження 

підготовчої служби. За результатами конкурсу суб’єкт призначення актом 

про підготовчу службу встановлює проходження підготовчої служби з метою 

перевірки відповідності державного службовця займаній посаді. За умови 

успішного проходження підготовчої служби суб’єкт призначення встановлює 

випробування. 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 такому випадку 

особа складає Присягу та набуває статусу державного службовця; 

2. Доповнити Главу 3 Розділу IV Закону України «Про державну 

службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [81] наступною статтею, у відповідності із 

сформульованим нами у даній роботі положенням: «Підготовча служба. 1. 

При призначенні особи на посаду державної служби вперше суб’єкт 

призначення актом про підготовчу службу встановлює проходження 

підготовчої служби з метою перевірки відповідності державного службовця 

займаній посаді із зазначенням її строку. 2. Підготовча служба при 

призначенні на посаду державної служби категорії «А» встановлюється 

строком до трьох років. 3. Підготовча служба при призначенні на посаду 

державної служби всіх інших категорій встановлюється строком до одного 

року 4. У разі незгоди особи з рішенням про встановлення підготовчої 

служби, 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 
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служби. Якщо конкурсною комісією такого кандидата не визначено, 

проводиться повторний конкурс. 5. 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 підготовчої служби 

продовжується на відповідну кількість днів, протягом яких він фактично не 

виконував посадові обов’язки. 6. Суб’єкт призначення має право звільнити 

державного службовця з посади до закінчення строку підготовчої служби 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. 7. У разі якщо строк підготовчої служби 

закінчився, а державного службовця не ознайомлено з наказом про його 

звільнення з посади державної служби, він вважається таким, що пройшов 

підготовчу службу»; 

3. Надати випробувальному терміну державних службовців 

обов’язкового характеру. У зв’язку із цим, пропонується: 

- внести зміни до частини 1 статті 35 Закону України «Про державну 

службу» та сформулювати її зміст наступним чином: «1. В акті про 

випробувальний термін суб’єкт призначення встановлює обов’язкове 

випробування з метою перевірки відповідності державного службовця 

займаній посаді із зазначенням його строку»; 

- виключити зі змісту частину 2 даної статті «2. При призначенні особи 

на посаду державної служби вперше встановлення випробування є 

обов’язковим», оскільки випробування є обов’язковим для усіх категорій 

державних службовців; 

- внести зміни до частини 4 даної статті, та сформулювати її зміст 

наступним чином: «4. У разі незгоди особи з рішенням про встановлення 

випробування вона вважається такою, що відмовилася від зайняття посади 
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державної служби. У такому разі застосовується відкладене право другого за 

результатами конкурсу кандидата на зайняття вакантної посади державної 

служби, для чого складається акт про підготовчу службу іншого кандидата. 

Якщо конкурсною комісією такого кандидата не визначено, проводиться 

повторний конкурс»; 

- доповнити статтю частиною 8: «За результатами випробування, 

суб’єкт призначення приймає акт про призначення на посаду». 

Отже, багатоступенева система відбору кадрів до державної служби, як 

аспект європейської інтеграції у сфері трудової діяльності державних 

службовців, з нашої точки зору повинна бути представлена трьома 

обов’язковими етапами: конкурс, підготовча служба та випробувальний 

термін. Проходження кожного з етапів означає перехід на наступний, а 

кінцевою метою є надання особі, яка претендує на ту чи іншу посаду, 

ґрунтовних знань та навичок у відповідній сфері, та гарантування залучення 

високопрофесійних кадрів, готових до вирішення поставлених завдань. 

Окремі аспекти даного процесу вже є на сьогодні втіленими в Україні, проте 

особливих нарікань не викликає лише чинна конкурсна модель. Підготовча 

служба потребує регламентації у чинному законодавстві, а щодо 

випробування варто здійснити зміну підходів до його реалізації. 

Випробувальний термін за багатоступеневої системи є обов’язковим етапом, 

закінчення якого є підставою для прийняття  акту про призначення на посаду 

та складання державним службовцем присяги.  

3. Увага до питання розподілу посад державної служби – у кожної із 

розглянутих моделей існує чіткий розподіл між адміністративними та 

політичними посадами. Функціонують окремі інститути, не характерні для 

сучасної моделі державної служби України. 

Розподіл посад державної служби наразі є реалізованим в Україні, 

проте на сьогодні ще рано робити висновки щодо його успішності чи 

результативності. У випадку негативних результатів функціонування даних 

інститутів, подальший розвиток розмежування політичних та 
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адміністративних посад державної служби вбачаємо саме у зверненні до 

досвіду провідних європейських держав. 

4. Увага до питань професійного навчання, оцінювання результатів 

діяльності та просування державною службою – у кожній із держав 

функціонує ефективна система кар’єрного зростання, що дозволяє 

державним службовцям бути постійно зацікавленими у професійному рості 

та кар’єрному зростанню. Так, у Франції ієрархічна будова державної служби 

розрахована таким чином, щоб кожен державний службовець мав можливість 

і час подолати усі щаблі державної служби. Саме тому, у державах 

функціонують спеціальні органи та навчальні заклади, що здійснюють 

підвищення кваліфікації державних службовців, а самі працівники особисто 

зацікавлені у постійному професійному розвитку. 

Для порівняння в Україні передбачено дев’ять рангів державних 

службовців, а черговий ранг у межах відповідної категорії посад 

присвоюється державному службовцю через кожні три роки з урахуванням 

результатів оцінювання його службової діяльності, або ж достроково, проте 

не раніше ніж через один рік після присвоєння попереднього рангу [81]. 

Тобто, у цілому вітчизняні держслужбовці також наділені можливістю 

проходження усіх рангів державної служби. Проте, даний аспект є тісно 

пов'язаний із аспектом престижності, що безпосередньо впливає на 

небажання висококваліфікованих працівників до будівництва кар’єри  у 

державній службі. 

Що стосується питань професійного навчання та оцінювання 

результатів діяльності, реформування даних аспектів в Україні здійснено із 

урахуванням досвіду європейських держав. Тому наразі дані інститути 

цілком відповідають європейським стандартам, проте як і у випадку із 

іншими категоріями, наразі зарано робити висновки про результати їх 

втілення.  

Отже, не зважаючи на те, що на сьогодні є відсутніми чіткі 

закономірності побудови державної служби у країнах Європейського Союзу, 
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аналіз досвіду таких провідних держав, як Французька Республіка, 

Федеративна Республіка Німеччина та Сполучене Королівство Великої 

Британії та Північної Ірландії дозволяє встановити окремі закономірності, 

характерні для кожної із них. Вбачаємо, що втілення основних аспектів 

європейської інтеграції у сфері трудової діяльності державних службовців 

потребує вжиття комплексних заходів з боку законодавця, адже деякі із них 

потребують докорінної зміни моделі державної служби. Найважливішим 

кроком є втілення елементів кар’єрної моделі проходження державної 

служби.  

Кожен державний службовець повинен здійснювати функції у межах 

професійної компетенції, а також розвиватись у конкретному напрямку, що 

відповідає його спеціалізації. Саме тому, важливим напрямом втілення 

аспектів європейської інтеграції у сфері трудової діяльності державних 

службовців є перегляд питання розподілу посад державної служби. 

Найрозповсюдженішим критерієм є розподіл посад на політичні та 

адміністративні. На сьогодні дані інститути є характерними і для вітчизняної 

системи, проте з огляду на їх молодість, запозичення досвіду інших держав у 

даній сфері є доцільним.  

Аспекту професійного навчання, оцінювання результатів діяльності та 

просування державною службою приділено чимало уваги і в Україні. Проте, 

при застосуванні кар’єрної моделі державної служби важливим є перегляд 

підходів щодо рангів та посад. Тому, хронологічний розрахунок 

професійного розвитку державних службовців варто здійснювати таким 

чином, щоб у працівників була можливість протягом службової кар’єри 

пройти через кожен можливий щабель. Проте, таке просування повинне 

залежати від якісних результатів їх праці, професійного навчання, а також 

прагнення до  розвитку. З цієї точки зору, аспекти європейської інтеграції у 

сфері трудової діяльності державних службовців можуть позитивним чином 

вплинути на розвиток інституту державної служби в Україні. 
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Таким чином, дослідження зарубіжних моделей правового 

регулювання професійного розвитку державних службовців та європейської 

інтеграції у сфері трудової діяльності державних службовців засвідчило, що 

постійний розвиток державних систем публічної служби зумовив втрату 

доцільності існуючих класифікацій моделей професійного розвитку 

державних службовців, а також відсутність єдиного підходу щодо аспектів 

трудової діяльності державних службовців у європейських країнах. 

Як продемонструвало дослідження моделей, найпоширенішою на 

сьогодні серед країн світу є належність до змішаної системи, тобто державна 

служба переважної більшості країн світу характеризується окремими 

аспектами різних моделей за кожним критерієм класифікації. Не є 

виключенням і Україна, модель професійного розвитку державних 

службовців якої варто визначити як змішану, із переважанням елементів 

континентальної, відкритої та посадової моделей.  Проте, це не виключає 

можливості втілення у вітчизняну правову систему інститутів 

англосаксонської, закритої чи кар’єрною моделей, що могло б позитивним 

чином вплинути на подальший розвиток державної служби України. 

 Окрім цього, нами встановлено, що єдині стандарти державної служби 

для країн Європейського Союзу є також відсутніми. Дослідження 

підтвердило, що у трьох провідних держав Європи аспекти трудової 

діяльності державних службовців суттєвим чином відрізняються, проте 

окремі закономірності все ж можливо встановити. Законодавці розвинених 

держав приділяють суттєве значення формуванню державної служби як 

елітарного та престижного інституту, привабливого для фахівців високого 

рівня. Забезпечення даного статусу здійснюється шляхом складних процедур 

відбору до державної служби, постійної уваги до результатів праці та 

вдосконалення працівниками навичок. Проте, особи, що відповідають цим 

високим стандартам пожиттєво забезпечуються високооплачуваною роботою 

із можливістю кар’єрного зростання. Саме такі аспекти ми вважаємо 
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найважливішими для втілення у вітчизняній системі у контексті 

євроінтеграційних процесів. 

 

 

Висновки до Розділу 4 

 

1. Виділені наступні проблеми правового регулювання 

працевлаштування державних службовців: 1) відсутність оцінювання 

індивідуальних психологічних особливостей, фізичної придатності та стану 

здоров’я кандидатів до державної служби; 2) відсутність чітких вимог щодо 

професійно-кваліфікаційних характеристик посад державної служби, яким 

повинен відповідати кандидат до державної служби; 3) проблема іноземного 

громадянства державних службовців, подвійного громадянства чи участі у 

заборонених в України терористичних організаціях; 4) проблема політичного 

впливу на державних службовців; 5) проблема дотримання військового 

законодавства державними службовцями, з огляду на складну військово-

політичну ситуацію в нашій державі. 

2. Виділено наступні тенденції подальшого розвитку правового 

регулювання професійного розвитку державних службовців: 1) тенденція 

розширення персональної відповідальності державних службовців; 2) 

тенденція створення спеціальної атестаційної комісії для вирішення 

широкого спектру питань, у тому числі й просування державного службовця 

по службі;  3) тенденція зміни методів проведення відбору працівників; 4) 

тенденція правової регламентації адаптації державних службовців до нової 

посади.  

3. Реалізація тенденції створення спеціальної атестаційної комісії для 

просування державного службовця по службі потребує здійснення наступних 

заходів: 
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1) створити при Національному агентстві України з питань державної 

служби Атестаційну комісію, до повноважень якої віднести вирішення 

питань працевлаштування та професійного розвитку державних службовців; 

2) прийняти Положення про Атестаційну комісію, яким регламентувати 

питання повноважень комісії, її складу, чітко закріпити порядок провадження 

кожного етапу процедури просування державного службовця по службі; 

3) внести зміни до Положення про Національне агентство України з 

питань державної служби, у яких передбачити створення Атестаційної 

комісії, до повноважень якої відноситься вирішення питань 

працевлаштування та професійного розвитку державних службовців; 

4) привести у відповідність до Положення норми законодавства про 

державну службу, у першу чергу – Закону України «Про державну службу»; 

5) привести у відповідність із зазначеними змінами Порядок 

проведення конкурсу на зайняття посад державної служби. 

4. Існуючі на сьогодні зарубіжні моделі правового регулювання 

професійного розвитку державних службовців класифіковано наступним 

чином: 

1. За регіональним принципом: континентальна та англосаксонська. 

Ознаками континентальної системи є наступні: 1) вступ на держслужбу 

на весь період своєї професійної кар’єри; 2) кар’єрне просування державного 

службовця за результатами внутрішніх конкурсів; 3) система державної 

служби гарантує роботу впродовж життя; 4) професія державного службовця 

зумовлює підвищений соціальний статус і привілеї; 5) використовується 

багатофункціональний підхід при відборі кандидатів; 6) під час конкурсу 

оцінюється загальна освіченість, ерудованість, чіткість висловлювання 

думки, професійна спеціалізація, здібності до аналізу й узагальнення, висока 

культура. 

Ознаки англосаксонської моделі: 1) контрактна система державної 

служби; 2) відсутність гарантій щодо просування по службі; 3) ліквідація 

посади означає припинення трудових відносин зі службовцем; 4) в основу 
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проходження державної служби покладені: орієнтація на ринок праці, 

конкретність посади, продуктивність праці, рівність у пенсійному 

забезпеченні; 5) вузько спеціалізований підхід, тобто посади державної 

служби потребують фахових знань; 6) можливість вступу на будь-який рівень 

державної служби відповідно до кваліфікації; 7) передумова просування по 

службі - бажання працівника до професійного розвитку. 

2. За рівнем відкритості: відкрита та закрита; 

Особливостями відкритої системи є: 1) мобільність та 

конкурентоспроможність персоналу; 2) доступ до державної служби 

реалізовується на основі принципу вибору праці, яку особа вільно обирає; 3) 

вступ на державну службу є можливим шляхом участі у конкурі; 4) 

професійний розвиток є можливим із урахуванням знань, умінь і навичок на 

конкретній посаді; 5) оплата праці залежить від результатів праці. 

Ознаки закритої системи: 1) ієрархічна система добору кадрів; 2) 

робоче місце зберігається за державним службовцем по життєво за умови 

належного виконання обов’язків; 3) державні службовці займають 

привілейоване становище у суспільстві; 4) кар’єрне просування є 

автоматичним з огляду на успіхи працівника; 5) оплата праці у першу чергу 

залежить від стажу роботи. 

3. За характером побудови службової кар’єри: посадова та кар’єрна. 

Характерними рисами посадової моделі є: 1) трудові відносини на 

основі контракту; 2) призначення на посади без попередньої підготовки; 3) 

професійний досвід, набутий в приватному секторі, береться до уваги; 4) 

законодавчо встановлена система кар’єрного зростання відсутня. 

Ознаки кар’єрної моделі публічної служби є наступними: 1) наявність 

спеціальних вимог щодо освіти, необхідної для найму та кар’єри; 2) 

призначення службовця тільки на найнижчі посади визначеного кар’єрного 

рівня та просування по службі за вислугою років; 3) чітко визначений 

принцип субординації. 
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5. Виділено наступні аспекти європейської інтеграції у сфері трудової 

діяльності державних службовців: 

1. Престижність державної служби – в усіх розглянутих державах 

одним із головних з погляду привабливості атрибутів системи державної 

служби є перспективи кар’єри. Кваліфіковані кадри самі зацікавлені до 

вступу на державну службу та професійного розвитку з огляду на соціальне 

та матеріальне забезпечення, а також можливість безстрокового 

працевлаштування із чіткими перспективами. 

2. Складна багатоступенева система відбору кадрів до державної 

служби  - перед вступом до державної служби кандидат проходить 

багатоступеневий відбір, який включає конкурс, підготовчу службу, а також 

випробувальний термін. Внаслідок проходження кожного із етапів,  

працівник, який відбирається на конкретну посаду, вже володіє усім 

необхідним обсягом знань та умінь та є професіоналом, готовим виконувати 

повноваження, безпосередньо пов’язані з виконанням завдань і функцій 

державного органу. 

3. Увага до питання розподілу посад державної служби – у кожної із 

розглянутих моделей існує чіткий розподіл між адміністративними та 

політичними посадами. Функціонують окремі інститути, не характерні для 

сучасної моделі державної служби України. 

4. Увага до питань професійного навчання, оцінювання результатів 

діяльності та просування державною службою – у кожній із держав 

функціонує ефективна система кар’єрного зростання, що дозволяє 

державним службовцям бути постійно зацікавленими у професійному рості 

та кар’єрному зростанню. Так, у Франції ієрархічна будова державної служби 

розрахована таким чином, щоб кожен державний службовець мав можливість 

і час подолати усі щаблі державної служби. Саме тому, у державах 

функціонують спеціальні органи та навчальні заклади, що здійснюють 

підвищення кваліфікації державних службовців, а самі працівники особисто 

зацікавлені у постійному професійному розвитку. 



363 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне узагальнення й 

нове вирішення наукової проблеми, яка полягає в тому, щоб на підставі 

всеохоплюючого аналізу чинного національного й зарубіжного 

законодавства розкрити проблеми правового регулювання працевлаштування 

та професійного розвитку державних службовців, а також розробити 

пропозиції щодо їх вирішення. За результатами дослідження сформульовано 

нижченаведені основні висновки. 

1. Метод дослідження праці державних службовців в Україні – це 

базовий елемент наукового дослідження професійної діяльності осіб, на яких 

покладається безпосереднє виконання функцій держави, котрий становить 

специфічний алгоритм дій та сукупність прийомів, що застосовуються в 

теорії та на практиці у процесі формування розуміння сутності діяльності 

таких осіб, нормативно-правової бази її реалізації, прогалин і проблематики 

окресленої сфери та перевірки доказовості зроблених висновків. 

2. Ознаками професійного розвитку державних службовців є такі: 

1) системно-організаційний характер; 2) поєднання професійного розвитку з 

підвищенням культури праці державного службовця; 3) безпосередній 

розвиток їх комунікативних здібностей у процесі загального професійного 

розвитку; 4) постійний розвиток інституту професійної підготовки. 

3. Генезис становлення правового регулювання працевлаштування та 

професійного розвитку державних службовців включає такі історичні 

періоди: 1) радянський період (1918–1991 роки), що поділяється на етапи: а) 

ранній етап зародження правового регулювання працевлаштування та 

професійного розвитку державних службовців у радянському праві (1918–

1921 роки); б) етап нормативної регламентації працевлаштування та 

професійного розвитку державних службовців в умовах нової економічної 

політики в радянський період (1921–1929 роки); в) етап застою правового 
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регулювання працевлаштування та професійного розвитку державних 

службовців у радянський період (1929–1971 роки); г) завершальний етап 

правового регулювання працевлаштування та професійного розвитку 

державних службовців у радянський період (1972–1991 роки); 2) новітній 

період (1991 рік – до сьогодення), який включає: а) етап формування 

законодавчого закріплення працевлаштування та професійного розвитку 

державних службовців в умовах незалежності України (1991–1998 роки); б) 

етап удосконалення та деталізації правового регулювання працевлаштування 

та професійного розвитку державних службовців у період незалежності та 

самостійності Української держави (1998–2015 роки); в) сучасний етап 

правового регулювання працевлаштування та професійного розвитку 

державних службовців в Україні (2015 рік – до сьогодення). 

4. До принципів правового регулювання працевлаштування та 

професійного розвитку державних службовців належать наступні: 

1) добровільність вступу на державну службу; 2) здійснення 

працевлаштування, як правило, спеціально уповноваженими органами; 

3) підтримка професійної компетентності; 4) принцип безперервності; 

5) принцип єдності та диференціації. 

5. До системи гарантій у сфері працевлаштування та професійного 

розвитку державних службовців входять: 1) забезпечення державних 

службовців належними умовами для підвищення рівня професійного розвитку; 

2) державна фінансово-матеріальна підтримка професійного розвитку 

державних службовців; 3) постійність професійного розвитку; 4) збереження за 

державним службовцем його місця роботи, а також рівня оплати праці; 

5) індивідуалізація процесу професійного розвитку кожного державного 

службовця. 

6. Визначено такі стадії працевлаштування державних службовців: 

1) оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади 

державної служби; 2) створення конкурсної комісії на зайняття вакантної 

посади державної служби; 3) проведення конкурсу на зайняття вакантної 
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посади державної служби; 4) призначення на посаду державної служби; 

5) прийняття Присяги державного службовця. 

7. Суб’єктів правовідносин із працевлаштування державних службовців 

за ознакою мети вступу поділено на дві великі групи: 1) фізичні особи, які 

бажають зайняти вакантні посади державної служби, як сторона відносин 

працевлаштування державних службовців; 2) суб’єкти владних повноважень, 

які беруть участь у працевлаштуванні державних службовців України. У 

межах останніх доцільно визначати таких суб’єктів: а) осіб, які уповноважені 

оголошувати конкурс та призначати на посаду; б) осіб, які уповноважені 

організовувати та проводити конкурс. 

8. Особа, яка бажає вступити на державну службу, має такі права: 

1) право на працю, яку вона вільно обирає або на яку вільно погоджується; 

2) на доступ до служби в органах державної влади України; 3) право на 

рівні можливості та рівне ставлення до неї при вирішенні питання щодо 

працевлаштування; 4) право на повагу до її гідності і честі, 

конфіденційність особистої інформації та їх захист; 5) на обґрунтовану 

відмову при працевлаштуванні на державну службу; 6) на відмову від 

проходження процедури працевлаштування на державну службу на будь-

якій стадії; 7) бути поінформованим про наявність вакансій та умови 

працевлаштування. 

Щодо обов’язків осіб, які бажають вступити на державну службу, то 

вивчення норм законодавства України свідчить, що вся сукупність 

правовідносин з працевлаштування, в тому числі й на вакантну посаду 

державної служби, характеризується вільним волевиявленням особи, тобто 

на будь-якому етапі фізична особа має право відмовитися від участі у 

процедурі працевлаштування, що не накладає на неї певних обов’язків та не 

тягне за собою негативних наслідків. 

9. Особливостями працевлаштування суддів як державних 

службовців є: 1) підвищені вимоги до кандидатів на зайняття посади судді; 

2) диференціація вимог до претендентів залежно від спеціалізації суду та 
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інстанції; 3) складна та тривала процедура добору суддів, яку умовно 

можна поділити на два значних етапи: а) зарахування до резерву; б) 

призначення на посаду судді. 

Процес працевлаштування державних службовців з числа прокурорів 

має такі особливості: 1) регулюється як Законом України «Про державну 

службу», так і Законом України «Про прокуратуру»; 2) пріоритет при 

застосуванні норм чинного законодавства до відносин працевлаштування 

належить Закону України «Про прокуратуру»; 3) конкурсна процедура 

відбору кандидатів на зайняття посад прокурорів; 4) триланкова система 

добору й призначення прокурорів. 

10. Особливостями, які характеризують фізичних осіб, що займають 

посади державних службовців, як сторону відносин професійного розвитку 

державних службовців, є наступні: 1) ними можуть бути лише фізичні особи, 

які відповідають вимогам, визначеним законодавством про державну службу; 

2) закріплення на нормативному рівні загальних вимог (для всіх державних 

службовців) та спеціальних вимог (які зумовлені специфікою конкретної 

посади); 3) диференціація обсягу та рівня вимог залежно від категорії посади 

державного службовця; 4) недосконалість законодавства щодо регулювання 

питання володіння державними службовцями іноземними мовами; 5) є 

обов’язком учасника відносин професійного розвитку державних 

службовців, на якого власне й спрямована вся відповідна діяльність. 

Суб’єкти, які беруть участь у професійному розвитку державних 

службовців України як сторона відносин професійного розвитку державних 

службовців, характеризуються такими особливостями: 1) вичерпним 

переліком суб’єктів, які мають право організовувати і проводити такі заходи; 

2) обмеженим характером участі у процесі професійного розвитку державних 

службовців. 

11. Виникнення правовідносин з професійного розвитку державних 

службовців передбачає у відповідного суб’єкта необхідний обсяг 

правосуб’єктності, а саме: 1) досягнення повноліття; 2) наявність 
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громадянства України; 3) вільне володіння державною мовою; 4) ступені 

вищої освіти залежно від категорії посади державного службовця. 

Розвиток правовідносин професійного розвитку державних 

службовців охоплює підготовку, спеціалізацію (перепідготовку) і 

підвищення кваліфікації. 

Підстави припинення правовідносин з професійного розвитку 

державних службовців у частині проходження підготовки та спеціалізації 

(перепідготовки) за характером відношення до суб’єкта-державного 

службовця можна поділити на дві групи: 1) позитивні – пов’язані з успішним 

проходженням підготовки та спеціалізації (перепідготовки); 2) негативні – 

пов’язані з відрахуванням під час підготовки та спеціалізації 

(перепідготовки). 

12. До основних особливостей підготовки та перепідготовки державних 

службовців належать: підтримка правової реформи в умовах євроінтеграції 

України; дотримання високих стандартів професіоналізму у процесі 

здійснення службово-трудової діяльності; безперервність удосконалення 

трудових навичок. 

13. Суб’єктів, які беруть участь у підготовці, підвищенні кваліфікації 

та перепідготовці державних службовців в Україні, класифіковано за 

ознакою характеру діяльності з навчання та професійного розвитку фахівців 

для потреб державної служби на такі групи: 1) суб’єкти, які беруть участь в 

організації діяльності з підготовки, підвищення кваліфікації та 

перепідготовки державних службовців (Президент України, Верховна Рада 

України, Кабінет Міністрів України, Національне агентство з питань 

державної служби України); 2) суб’єкти, які безпосередньо здійснюють 

підготовку, підвищення кваліфікації та перепідготовку державних 

службовців (навчальні заклади, які здійснюють 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 за спеціальністю 
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«Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне 

управління та адміністрування», Служба управління персоналом державного 

органу та керівник державної служби органу державної влади). 

14. Виділено наступні проблеми правового регулювання 

працевлаштування державних службовців: 1) відсутність оцінювання 

індивідуальних психологічних особливостей, фізичної придатності та стану 

здоров’я кандидатів на зайняття посад державної служби; 2) відсутність 

чітких вимог щодо професійно-кваліфікаційних характеристик посад 

державної служби, яким повинен відповідати кандидат на державну службу; 

3) проблема іноземного громадянства державних службовців, подвійного 

громадянства чи участі у заборонених в Україні терористичних організаціях; 

4) проблема політичного впливу на державних службовців; 5) проблема 

дотримання військового законодавства державними службовцями з огляду на 

складну військово-політичну ситуацію в нашій державі. 

15. Втілення тенденції розширення персональної відповідальності 

державних службовців передбачає здійснення наступних заходів: 1) змінити 

назву розділу VIII Закону України «Про державну службу» «Дисциплінарна 

та матеріальна відповідальність» на «Персональна відповідальність 

державних службовців»; 2) доповнити зміст даного розділу главами 4 та 5 

«Кримінальна відповідальність державних службовців» і «Адміністративна 

відповідальність державних службовців»; 3) у рамках кожної із глав 

регламентувати усі можливі випадки притягнення державних службовців до 

кожного із видів відповідальності; 4) узгодити зміст кожної із глав із 

нормами Кримінального кодексу України та Кодексу України про 

адміністративні правопорушення. 

Реалізація тенденції створення спеціальної атестаційної комісії для 

просування державного службовця по службі потребує здійснення 

наступних заходів: 1) створення при Національному агентстві України з 

питань державної служби Атестаційної комісії, до повноважень якої 

належатиме вирішення питань працевлаштування та професійного 
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розвитку державних службовців; 2) прийняття Положення про 

Атестаційну комісію, яке регламентуватиме питання повноважень комісії, 

її складу, чітке закріплення порядку провадження кожного етапу 

процедури просування державного службовця по службі; 3) внесення змін 

до Положення про Національне агентство України з питань державної 

служби, які б передбачали створення Атестаційної комісії, до 

повноважень якої відноситься вирішення питань працевлаштування та 

професійного розвитку державних службовців; 4) приведення у 

відповідність до Положення норм законодавства про державну службу, у 

першу чергу, Закону України «Про державну службу»; 5)  приведення 

відповідно до зазначених змін Порядку проведення конкурсу на зайняття 

посад державної служби. 

Реалізація тенденції зміни методів проведення відбору працівників 

передбачає наступне: 1) залучення до Атестаційної комісії фахівця, який 

оцінює, діагностує та вивчає поведінку і розумові процеси. З цією метою 

пропонується внести зміни до Закону України «Про державну службу» від 

10.12.2015 № 889-VIII, відповідно до яких частину 3 статті 22 доповнити 

підпунктом «Порядок перевірки індивідуальних психологічних особливостей 

кандидата на публічну службу»; 2) приведення відповідно до зазначених змін 

Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби та 

Положення про Атестаційну комісію. 

Тенденцію правової регламентації адаптації державних службовців до 

нової посади можливо реалізувати, передбачивши їх обов’язок щодо 

проходження підготовчої служби. З цією метою доповнити Закон України 

«Про державну службу» статтею «Підготовча служба». 

16. Зарубіжні моделі правового регулювання професійного розвитку 

державних службовців класифіковано за наступними критеріями: 1) за 

регіональним принципом: континентальна та англосаксонська; 2) за рівнем 

відкритості: відкрита та закрита; 3) за характером побудови службової 

кар’єри: посадова та кар’єрна. 
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17. Втілення позитивного французького досвіду у вітчизняних умовах є 

можливим у наступних напрямах: 1) зміни у заохоченні просування по 

державній службі шляхом втілення принципів кар’єрного підходу; 

2) удосконалення порядку вступу на державну службу; 3) збільшення рівня 

матеріальних та соціальних гарантій державних службовців. 

Запровадження німецької моделі у вітчизняних умовах можливе у 

наступних напрямах: 1) зміни підходів до підготовки державних службовців 

шляхом інтеграції декількох видів правового статусу в Україні; 2) втілення у 

вітчизняній системі інституту підготовчої служби, який є передумовою 

теоретичної та практичної підготовки до перебування на усіх посадах, 

характерних тому професійному напрямку, який вони обрали; 3) відсіювання 

кандидатів, які не проявили себе належним чином, після проходження 

кожного із етапів. 
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