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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. 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 

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 
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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. 

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 
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у межах наукової теми кафедри «Адміністративний метод 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; 

 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. 
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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 

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). 
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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 

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; 

 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; 
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 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; 

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; 
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 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 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); 

 особливостей 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 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 
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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 

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 
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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 

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 

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 
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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. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із анотації, 

вступу, чотирьох розділів, що логічно поєднані у 17 підрозділів, висновків, 

списку використаних джерел, додатку. Загальний обсяг дисертації становить 

428 сторінок. Список використаних джерел складається із 403 найменувань і 

займає 40 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У Вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, охарактеризовано 

стан її наукової розробки. Визначено мету, завдання, об’єкт, предмет та 

методологічні засади дисертаційного дослідження. Сформульовано наукову 

новизну, теоретичні та практичні результати, що були отримані дисертантом, а 

також вказано на ступінь апробації результатів дослідження і наявність 

публікацій за темою дисертації. 

Розділ 1 «Теоретико-правові основи правового регулювання 

працевлаштування та професійного розвитку державних службовців» 

складається з п’яти підрозділів та присвячений аналізу методології 

дослідження праці державних службовців, значення і ознак професійного 

розвитку державних службовців, генезису правового регулювання 

працевлаштування та професійного розвитку, а також принципів та гарантій 

професійного розвитку державних службовців. 

У підрозділі 1.1 «Методологія дослідження праці державних службовців 

в Україні» вказано, що 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 сутності явищ об’єктивної дійсності, 

одержання істинних уявлень та знань про об’єкти дослідження та перевірки 

доказовості зроблених висновків. 

Методи дослідження праці державних службовців в Україні 

класифікуються таким чином: 1) філософські методи – це, у першу чергу, 

діалектичний метод; 2) загальнонаукові методи: системний, структурно-

функціональний, порівняльно-правовий, метод сходження від абстрактного до 

конкретного, метод аналізу; 3) спеціальні методи. 

Відмічено, що у контексті дослідження праці державних службовців в 

Україні застосування діалектичного методу може бути ефективним одразу на 
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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 відірвано 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. 

Використання системного методу передбачає 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, 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. 

За допомогою структурно-функціонального підходу можливо встановити 

взаємозалежність стану праці державних службовців в Україні та соціально-

економічних, правових, культурних, політичних факторів тощо. 

Застосування порівняльно-правового методу дозволяє виявляти та 

співставляти різні етапи розвитку праці державних службовців в Україні, 

досліджувати недоліки та переваги законодавчого регулювання даного 

питання в Україні у порівнянні із зарубіжними державами, здійснювати аналіз 

наукової доктрини нашої держави та встановлювати закономірності і 

прогалини теоретичного розуміння праці державних службовців. 

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. 

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. 

Резюмовано, що проблема праці державних службовців постійно 

перебуває у полі зору науковців, оскільки в наш час важливою є побудова 
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високого рівня управлінських систем у сфері організації професійної 

діяльності осіб, наділених функціями держави, що відповідатимуть сучасним 

потребам та очікуванням громадськості. 

У підрозділі 1.2 «Значення, сутність та ознаки професійного розвитку 

державних службовців» обґрунтовано, що професійний розвиток працівників 

державної служби виступає певною системою, комплексом, направленим на 

еволюцію професійної діяльності. Завдяки професійному розвитку 

забезпечується підвищення ефективності адміністрування. Професійний 

розвиток обов’язково передбачає отримання особою знань та навичок, що 

спрямовані на удосконалення й підвищення ефективності здійснення нею своєї 

службової діяльності. 

Сутність професійного розвитку державних службовців полягає у тому, 

що цей процес передбачає розвиток державного службовця як особистості, а 

також безпосередньо розвиток його як професійного виконавця покладених на 

нього функцій та повноважень держави з метою досягнення ефективності й 

результативності у державному управлінні. 

Відмічено, що державна служба являє 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. 

Першою ознакою професійного розвитку державних службовців є 

системно-організаційний характер. 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 

виступає його поєднання з підвищенням культури праці державного службовця. 

У процесі професійного розвитку державного службовця зростає рівень культури 

здійснення його службової діяльності, який полягає в дотриманні загальних 

принципів й існуванні натхнення щодо здійснення своїх державно-владних 

функцій. Культура професійного розвитку державних службовців виступає 

необхідним елементом ефективного удосконалення особистості останніх. 

Завдяки загальному професійному розвитку державних службовців підвищується 

і їх рівень культури у кожній сфері виконання службової діяльності. 

До ознак професійного розвитку державних службовців належить і 

безпосередній розвиток їх комунікативних здібностей у процесі загального 

професійного розвитку. Це обумовлено тим, що державні службовці 

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. Як науковці, так і 
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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. 

Підсумовано, що професійна підготовка державних службовців – це 

невід’ємна складова 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. 

У підрозділі 1.3 «Генезис правового регулювання працевлаштування та 

професійного розвитку державних службовців» обґрунтовано авторську 

періодизацію генезису правового регулювання працевлаштування та 

професійного розвитку державних службовців в Україні. На основі вказаного 

запропоновано нижчезазначений розподіл. 

1. 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) запровадженням 

загальної трудової повинності; б) зрівнянням правового статусу державного 

службовця та працівника; в) введенням примусової праці за ухилення від 

трудової діяльності; г) застосуванням широких заходів щодо мобілізації 

трудових ресурсів, у тому числі й державних службовців; ґ) формуванням 

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) проголошенням праці державного службовця його правом, а не 

обов’язком; б) можливістю обирати, в тому числі й змінювати, місце роботи, 

керуючись принципом добровільності; в) істотною лібералізацією 

нормативного регулювання відносин працевлаштування державних 

службовців; г) майже монопольним функціонуванням бірж праці як 

посередників у сфері працевлаштування з поєднанням права самосійного 

пошуку та працевлаштування; ґ) розширенням 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) обмеженням 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 почуттів; г) оптимізацією та 
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удосконаленням 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) проголошенням 

пріоритету прав та законних інтересів державних службовців; 

б) лібералізацією законодавства про працю в частині працевлаштування 

державних службовців; в) спрямуванням на перепідготовку значної кількості 

державних службовців; г) масовим навчанням державних службовців основам 

державного управління та партійного будівництва. 

2. Новітній період (1991 рік – до сьогодення): 

1) етап формування законодавчого закріплення працевлаштування 

професійного розвитку державних службовців (1991–1998 роки), якому 

притаманні такі ознаки: а) розбудова державної служби як окремої інституції; 

б) формування спеціального законодавства; в) конституційне закріплення 

права на працевлаштування та професійний розвиток державних службовців; 

г) запровадження 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) значною 

кількістю підзаконних нормативно-правових актів, які регламентували 

працевлаштування державних службовців; б) декларативним характером 

переважної більшості нормативного матеріалу, оскільки ним визначалися 

загальні питання за відсутності механізму його запровадження; в) численними 

протиріччями та прогалинами законодавства з питань працевлаштування 

державних службовців; г) формуванням 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 (2015 рік – до сьогодення), якому 

властиві такі тенденції: а) кардинальне оновлення законодавства про державну 

службу в 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; ґ) гармонізація вітчизняного 

законодавства про працевлаштування та професійний розвиток державних 

службовців з актами Європейського Союзу. 

У підрозділі 1.4 «Види принципів правового регулювання 

працевлаштування та професійного розвитку державних службовців» 

встановлено, що принципами трудового права є основоположні, довготривалі 

та сталі засадничі ідеї, які базуються на справедливості, добропорядності, 
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розумності та свободі, пронизують усю сферу права, а саме: правотворчість, 

правозастосування, тлумачення тощо – і характеризуються найвищим 

ступенем імперативності для учасників трудових правовідносин. 

Добровільність вступу на державну службу як принцип проявляється у 

неможливості застосування примусових заходів щодо вступу осіб на державну 

службу. Працевлаштування громадян до державних органів здійснюється самостійно 

та добровільно. 

Принцип здійснення працевлаштування спеціально уповноваженими 

органами передбачає для державних службовців, як правило, 

працевлаштування за допомогою Державної служби зайнятості або 

кадрових агентств, які можуть самостійно здійснювати пошук вакансій на 

посади до державних чи місцевих органів. 

Принцип підтримки професійної компетентності 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. 

Принцип безперервності навчання отримав конкретизацію щодо форм і строків 

навчання для різних видів державних службовців. Він спрямований на досягнення 

мети стосовно підвищення якісного рівня державних службовців. Важливо, щоб 

професійне навчання державних службовців було органічно пов’язаним з їхнім 

професійним розвитком і службовим просуванням. 

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 організовувати відповідну підготовку 

службовців, що займають посади нижчої ланки. Принцип диференційованості 

характеризується тим, що забезпечує єдину політику у сфері працевлаштування та 

професійного розвитку державних службовців з урахуванням специфіки кожної 

відповідної посади в державних органах влади. 

Наголошено на доцільності визначення таких загальних засад у профільному 

Законі України «Про державну службу», оскільки даний нормативно-правовий акт є 

основним у сфері правового регулювання працевлаштування й професійного 

розвитку державних службовців. 

У підрозділі 1.5 «Система юридичних гарантій професійного розвитку 

державних службовців» розкрито зміст юридичних гарантій професійного розвитку 

державних службовців. Така юридична гарантія як забезпечення державних 

службовців належними умовами для підвищення рівня професійного розвитку 

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 тільки за умови застосування 

найрізноманітніших підходів, способів та методів у діяльності органів державної 
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влади з професійного вдосконалення та кар’єрного розвитку державних службовців. 

Це пов’язано із специфікою національної системи державного управління та його 

кадрового забезпечення. 

Наступною гарантією є державна фінансово-матеріальна підтримка 

професійного розвитку державних службовців. Професійний розвиток державних 

службовців повинен забезпечуватися виключно за рахунок держави, а саме коштів 

Державного бюджету України, й не передбачати 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 їх професійного розвитку (комп’ютера техніка, мережа 

Інтернет, спеціальна література, профільне законодавство тощо). 

Третьою гарантією є постійність професійного розвитку. 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, 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 безперервно протягом усього часу проходження ними державної 

служби. 

Також до досліджуваних гарантій належить і збереження за державним 

службовцем місця роботи та рівня оплати праці. Під час проходження 

державним службовцем навчання, підвищення кваліфікації, навіть поза 

межами даного органу чи держави, за ним зберігається місце роботи та 

заробітна плата. Це означає, що після закінчення такого навчання цим 

державним службовцем йому надається попередня посада. За його згодою 

може також бути надана інша робота – рівноцінна або вища з урахуванням 

кваліфікації. На період відсутності державного службовця, направленого на 

підвищення кваліфікації, на його місце може бути прийнято іншу особу 

шляхом укладення строкового трудового договору. За відповідними 

державними службовцями передбачено збереження середньої заробітної плати 

за основним місцем роботи на час навчання. 

Ще одна гарантія, а саме 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 його професіоналізму. 

Розділ 2 «Працевлаштування державних службовців в Україні» 

складається з чотирьох підрозділів та присвячений аналізу стадій 

працевлаштування державних службовців, сторін правовідносин із 

працевлаштування державних службовців, змісту таких правовідносин, 

особливостей працевлаштування деяких окремих категорій державних 

службовців. 
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У підрозділі 2.1 «Стадії працевлаштування державних службовців» 

встановлено, що 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 державної служби про наявність 

конкректних вакансій у певних органах державної влади України, а також 

вимоги, які висуваються для бажаючих вступити на державну службу, та 

особливості конкурсного відбору. Значення даної стадії полягає в тому, що 

вона створює для всіх громадян України рівні умови, які відповідають 

встановленим критеріям, щодо можливості прийняття на державну службу, 

тобто реалізації свого права на працю шляхом конкурсного зайняття посади у 

сфері державного управління. 

Створення конкурсної комісії на зайняття вакантної посади державної 

служби як стадія 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. 

Проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби є 

центральною, основоположною частиною процесу працевлаштування 

державного службовця, від якої залежить кінцевий результат. 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 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. 

Призначення на посаду державної служби характеризується такими 

особливостями: 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. 
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Прийняття Присяги державного службовця 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). 

У підрозділі 2.2 «Специфіка сторін правовідносин із працевлаштування 

державних службовців» підкреслено, що, 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. 

Щодо фізичних осіб, які бажають зайняти вакантні посади державної 

служби як сторони відносин працевлаштування державних службовців, то 

відмічено, що вітчизняний законодавець передбачає необхідність володіння 

іноземними мовами тільки для державних службовців, які претендують на 

зайняття посад категорії «А». Вказано, що відповідні вимоги мають бути 

висунуті у майбутньому для всіх категорій державних службовців нашої 

держави. Однак для реалізації вказаної мети повинні бути сформовані 

відповідні умови: надання необхідних матеріалів, забезпечення 

компетентними викладачами, створення можливості поєднувати роботу з 

вивченням іноземної мови тощо. Зауважено, що потрібно 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 до державного 

службовця недостатнього рівня знання іноземної мови. 

Зайняття посад, які віднесені до категорії «А», вимагає від особи 

особливих знань, умінь та навичок, що необхідні для належного виконання 

нею своїх професійних обов’язків. Проте 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. 

Стосовно осіб, які уповноважені оголошувати конкурс та призначати на 

посаду, то вказано, що у залежності від того, яку категорію державних 

службовців вони уповноважені призначати, їх можна класифікувати на таких, 

які призначають: 1) на посади категорії «А»; 2) на посади категорій «Б» і «В». 

У свою чергу, суб’єкта призначення можна класифікувати за своїй правовим 

положенням на: 1) орган держави та 2) посадову особу держави. Особливістю 
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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. 

Ведучи мову про осіб, які уповноважені організовувати та проводити 

конкурс, то у залежності від категорії посади законодавство України 

передбачає трьох суб’єктів: 1) Комісію з питань вищого корпусу державної 

служби; 2) конкурсну комісію, утворену керівником державної служби 

державного органу вищого рівня; 3) конкурсну комісію у складі не менше 

п’яти осіб, утворену керівником державної служби в державному органі. 

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 конкурсу; 

3) залучення представників громадянського суспільства до участі у діяльності 

відповідних суб’єктів на стадії проведення конкурсу. 

У підрозділі 2.3 «Зміст правовідносин із працевлаштування державних 

службовців» визначено, що елементами змісту правовідносин з 

працевлаштування державних службовців є: 1) права сторін відносин 

працевлаштування державних службовців та 2) обов’язки сторін відносин 

працевлаштування державних службовців. 

Охарактеризовано права та обов’язки особи, яка бажає вступити на 

державну службу, а також законодавчі повноваження центрального органу 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у 

сфері державної служби, Комісії з питань вищого корпусу державної служби 

та керівника державної служби в державному органі. 

Констатовано, що зміст правовідносин із працевлаштування державних 

службовців складають 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 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 з 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. 
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У підрозділі 2.4 «Особливості працевлаштування деяких категорій 

державних службовців» визначено, що до суддів встановлені підвищені 

вимоги порівняно із загальними вимогами до державних службовців. За 

характером їх можна класифікувати на такі групи: 1) вікові (30–65 років); 

2) освітні (вища юридична освіта); 3) досвіду роботи (не менше 5 років); 

4) мовні (вільне володіння державною мовою); 5) особистісні (компетентність 

та доброчесність). 

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. 

Вимоги до претендентів на зайняття посад прокурорів диференційовані 

залежно від рівня прокуратури та її спеціалізації. Особливостями, які 

дозволяють розмежувати вимоги до претендентів на посади прокурорів 

органів прокуратури України, є: 1) вимога до освіти; 2) вимога до досвіду 

роботи. 

Функціонування прокуратури – надзвичайно важливий чинник для 

Української держави, про що свідчить закріплення її функцій на 

конституційному рівні правового регулювання, тому до добору відповідних 

кадрів висуваються підвищені вимоги, які враховують як необхідні професійні 

навички, так і особистісні 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. 

Розділ 3 «Правовідносини у сфері професійного розвитку державних 

службовців» складається з чотирьох підрозділів та присвячений дослідженню 

структури правовідносин у сфері професійного розвитку державних 

службовців, особливостей виникнення, розвитку та припинення правовідносин 

у сфері професійного розвитку державних службовців, значенню підготовки та 

перепідготовки державних службовців, а також суб’єктів професійної 

підготовки і перепідготовки державних службовців та форм їх взаємодії. 

У підрозділі 3.1 «Структура правовідносин у сфері професійного 

розвитку державних службовців» вказано, що варто розрізняти дві групи 

відносин професійного розвитку державних службовців: 1) відносини, які 

виникають між державним службовцем та органом державної влади, де він 
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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. 

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. 

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 відбувається за бюджетні кошти, а також за рахунок інших ресурсів 

– самостійної оплати державним службовцем, залучення коштів від інших 

фізичних та юридичних осіб тощо. 

Відносинам професійного розвитку державних службовців характерні 

такі ознаки: 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. 

У підрозділі 3.2 «Виникнення, розвиток та припинення правовідносин у 

сфері професійного розвитку державних службовців» виявлено, що 

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 урахуванням наведеного зазначимо, що 

підстави виникнення досліджуваного кола правовідносин можна поділити на 

дві групи: 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). 

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 поняття «професійний розвиток державних службовців». 

Наголошено на доцільності закріплення у чинному законодавстві 

України вимоги стосовно того, 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 її застосування у 
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практичній діяльності тощо, чого не може забезпечити державним службовцям 

заочна форма навчання. 

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. 

Підставами припинення правовідносин професійного розвитку 

державних службовців у частині підвищення кваліфікації є припинення 

державної служби. Це обумовлено тим, що вони мають постійний характер і 

можуть припинятися тільки у зв’язку з припиненням перебування особи на 

державній службі. 

У підрозділі 3.3 «Значення підготовки та перепідготовки державних 

службовців» вказано, що важливо професійно мотивувати державного 

службовця, аби він розумів значення своєї службово-трудової діяльності для 

суспільства і тих сфер, на які він впливає. Зокрема винагорода (як моральна, 

так і матеріальна) з боку держави повинна стимулювати його займатися 

професійним саморозвитком. 

Підготовка державних службовців як форма їх професійного розвитку 

полягає у проходженні ними навчання за відповідними спеціальностями, 

успішному виконанні встановлених навчально-методичних програм, за 

результатами яких їм присуджується ступінь магістра державного 

управління. 

Ознаками підготовки державного службовця є: 1) навчання за освітньо-

кваліфікаційним рівнем спеціаліста чи магістра; 2) спеціалізація за фаховим 

спрямуванням для потреб держаної служби; 3) охоплення своїм змістом і 

навчання особи, яка вже перебуває на державній службі. 

Обґрунтовано, що підготовка та перепідготовка державного службовця – 

це комплексна та безперервна діяльність, яка полягає у сприянні становлення 

державного службовця як професіонала із відповідним високим рівнем знань, 

умінь та навичок, а також забезпеченні недопущення падіння рівня його 

ділової готовності до виконання службово-трудових обов’язків. 

Правильне використання кадрів не закінчується заповненням вакантних 

посад, оскільки це постійний процес, який передбачає пошук найбільш 

компетентних, висококваліфікованих фахівців, їх висунення на відповідні 

посади, перестановку в разі необхідності. 

У підрозділі 3.4 «Суб’єкти професійної підготовки та перепідготовки 

державних службовців та форми їх взаємодії» встановлено, що 

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 
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України указів, які регулюють кадрові питання (призначення керівництва 

Національного агентства з питань державної служби, Національної академії 

державного управління при Президентові України тощо), 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 

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. 

Верховна Рада України відіграє надзвичайно важливу роль в організації 

діяльності щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

державних службовців у нашій державі, що обумовлено її законодавчою 

функцією. 

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. 

До особливостей участі навчальних закладів, які здійснюють підготовку, 

перепідготовку та підвищення кваліфікації державних службовців за 

спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 

«Публічне управління та адміністрування», належать: 1) наявність складної та 

розгалуженої системи навчальних закладів для здійснення підготовки 

відповідних фахівців; 2) визначення Національної академії державного 

управління при Президентові України як головного й провідного 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. 

Служба управління персоналом державного органу та керівник 

державної служби органу державної влади 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. 

Сьогодні на керівника державної служби органу державної влади 

покладені додаткові повноваження щодо здійснення підготовки та підвищення 
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кваліфікації державних службовців, які працюють у його органі державної 

влади та підпорядковані йому як підлеглі посадові особи. 

Нормотворча діяльність виступає важливою формою взаємодії суб’єктів 

професійної підготовки та перепідготовки державних службовців та 

складовою забезпечення належного й ефективного процесу професійного 

навчання і розвитку державних службовців. Її основним змістом є розроблення 

та наступне прийняття різноманітних нормативно-правових актів – 

законодавчих та підзаконних – з питань професійного розвитку державних 

службовців. 

Кадрова діяльність – це така форма взаємодії суб’єктів професійної 

підготовки та перепідготовки державних службовців, яка обумовлює участь 

певних органів державної влади у вирішенні кадрових питань у інших органах, 

які також належать до системи управління державної служби з питань 

професійного розвитку державних службовців. 

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 навички, у іншому органі 

державної влади з наступним повернення до свого постійного місця роботи на 

державній службі. 

Розділ 4 «Удосконалення правового регулювання 

працевлаштування та професійного розвитку державних службовців» 

складається із чотирьох підрозділів та присвячений з’ясуванню проблем 

правового регулювання працевлаштування державних службовців, тенденцій 

подальшого розвитку правового регулювання професійного розвитку 

державних службовців, позитивного зарубіжного досвіду у вказаній сфері для 

запозичення у національне законодавство. 

У підрозділі 4.1 «Проблеми правового регулювання працевлаштування 

державних службовців та шляхи їх вирішення» зауважено, що проблема 

невідповідності стандартів та процедур управління персоналом на державній 

службі європейським практикам є характерною практично для усіх правових 

інститутів України, сформованих наприкінці минулого та на початку 

поточного століття. Окрім того, кожна галузь права потребує імплементації 

європейських стандартів у контексті спрямованості зовнішньої політики 

держави на євроінтеграцію. 

Інша проблема – відсутність взаємозв’язку системи класифікації посад 

державної служби та вимог, що висуваються до професійної компетентності 

для зайняття таких посад, – не вирішена і на сьогодні. Вимоги до кандидатів 

на вступ до державної служби не передбачають наявності спеціалізованої 

вищої освіти, вони обмежуються лише вказівкою на її ступінь. Наприклад, 

особа, якій присвоєно ступінь вищої освіти у технічних галузях, може 
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вступити на державну службу на посади, що потребують відповідних 

економічних, юридичних тощо знань. У такому разі постає питання про 

необхідність закріплення вимог щодо спеціальної вищої освіти або, що є більш 

логічним підходом, стосовно встановлення для державних службовців 

обов’язкової підготовчої служби впродовж певного періоду. І лише після 

завершення такої служби особа може претендувати на постійну посаду згідно з 

результатами участі у конкурсі. 

Підкреслено, що проблема захисту державних службовців від втягнення 

їх у політичну діяльність і наразі не вирішена. Крім цього, зазначено, що 

впорядкування питання вступу на державну службу членів політичних партій 

може врегульовуватись спеціальними актами законодавства в залежності від 

категорій працівників. 

У контексті євроінтеграційних процесів в Україні та з врахуванням 

постійного 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 на державну службу в Україні на загальних підставах. 

Проте варто взяти до уваги, що при внесенні відповідних законодавчих 

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. 

Проблема відсутності оцінювання індивідуальних психологічних 

особливостей, фізичної придатності та стану здоров’я кандидатів на державну 

службу полягає у необхідності перевірки не лише професійних якостей, а й 

фізіологічної здатності працівника здійснювати покладені на нього функції. 

Вирішення вбачається у двох можливих напрямах – простому та складному. 

Вибір простого шляху полягає у проведенні співбесіди із фахівцем, який 

оцінює, діагностує і вивчає поведінку та 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 він можливий для 

втілення в Україні. 

У підрозділі 4.2 «Тенденції подальшого розвитку правового регулювання 

професійного розвитку державних службовців» відмічено, 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) запровадження електронних 
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послуг та електронного документообігу, що значною мірою полегшувало б 

здійснення державними службовцями трудових обов’язків. 

У нинішніх умовах завдяки реформі державної служби ліквідовано 

недоліки законодавства у досліджуваній сфері, що існували раніше. Щодо 

сучасних тенденцій, то однією з них є розширення персональної 

відповідальності державних службовців. У її межах виділено наступні 

проблеми, які 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 чи злочини 

частково розпорошені по різних структурних елементах даних нормативно-

правових актів; 3) питання цивільно-правової відповідальності, яка є 

відповідальністю державного службовця, проте не становить його персональну 

відповідальність. 

Серед проблем втілення тенденції створення спеціальної атестаційної 

комісії для просування державного службовця по службі 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. 

Тенденція зміни методів проведення відбору працівників у 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. Реалізація 

даної тенденції можлива за рахунок залучення до Атестаційної комісії 

експертів, що мають завершену вищу психологічну освіту або пройшли 

перепідготовку на базі вищої освіти за спеціальністю «Психологія». При 

цьому практичне втілення даних заходів значно спроститься у разі 

створення Атестаційної комісії при Національному агентстві України з 

питань державної служби. 

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, що 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 умінь та навичок, 
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проте він все ж повинен підтвердити свою готовність виконувати відповідні 

функції шляхом проходження підготовчої служби протягом певного 

періоду. 

У підрозділі 4.3 «Зарубіжні моделі правового регулювання професійного 

розвитку державних службовців» зазначено, що 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: а) вступ на держслужбу 

на весь період своєї професійної кар’єри; б) кар’єрне просування державного 

службовця за результатами внутрішніх конкурсів; в) система державної 

служби гарантує роботу впродовж життя; г) професія державного службовця 

зумовлює підвищений соціальний статус і привілеї; ґ) використовується 

багатофункціональний підхід при відборі кандидатів; д) під час конкурсу 

оцінюється загальна освіченість, ерудованість, чіткість висловлювання думки, 

професійна спеціалізація, здібності до аналізу й узагальнення, висока 

культура. 

Ознаки англосаксонської моделі: а) контрактна система державної 

служби; б) відсутність гарантій щодо просування по службі; в) ліквідація 

посади означає припинення трудових відносин із службовцем; г) в основу 

проходження державної служби покладено орієнтацію на ринок праці, 

конкретність посади, продуктивність праці, рівність у пенсійному 

забезпеченні; ґ) вузько спеціалізований підхід, тобто посади державної служби 

потребують фахових знань; д) можливість вступу на будь-який рівень 

державної служби відповідно до кваліфікації; е) передумова просування по 

службі – прагнення працівника до професійного розвитку; 

2) за рівнем відкритості: відкрита та закрита. 

Особливостями відкритої системи є: а) мобільність та 

конкурентоспроможність персоналу; б) доступ до державної служби 

реалізовується на основі принципу вибору праці, яку особа вільно обирає; 

в) вступ на державну службу здійснюється шляхом участі у конкурі; 

г) професійний розвиток є можливим із урахуванням знань, умінь і навичок на 

конкретній посаді; ґ) оплата праці залежить від результатів праці. 

Ознаки закритої системи: а) ієрархічна система добору кадрів; 

б) пожиттєве збереження за державним службовцем робочого місця за умови 

належного виконання ним обов’язків; в) державні службовці займають 

привілейоване становище у суспільстві; г) кар’єрне просування є 

автоматичним з огляду на успіхи працівника; ґ) 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: а) трудові відносини на основі 

контракту; б) призначення на посади без попередньої підготовки; 

в) врахування професійного досвіду, набутого у приватному секторі; 

г) відсутність законодавчо встановленої системи кар’єрного зростання. 
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Ознаки кар’єрної моделі публічної служби: а) наявність спеціальних 

вимог щодо освіти, необхідної для найму та кар’єри; б) призначення 

службовця тільки на найнижчі посади визначеного кар’єрного рівня та 

просування по службі за вислугою років; в) чітко визначений принцип 

субординації. 

Зроблено 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 фактично кожної із розглянутих 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 буде використання європейських принципів у сфері трудової 

діяльності державних службовців. 

У підрозділі 4.4 «Шляхи удосконалення правового регулювання 

державної служби за законодавством у сфері праці» виокремлено основні 

риси французької моделі трудової діяльності державних службовців, до яких 

належать такі: 1) високий рівень престижності державної служби, що дозволяє 

залучати якісний кадровий склад, зацікавлений у будівництві кар’єри на 

державній службі; 2) ієрархічна організація системи державної служби, яка 

передбачає просування по державній службі відповідно до зростання рівня 

професійної компетентності; 3) конкурсний відбір кадрів державної служби; 

4) розвиненість системи гарантій матеріального та соціального забезпечення 

державного службовця; 5) розподіл посад державної служби на політичні та 

адміністративні. 

Головними аспектами моделі німецької державної служби у сфері 

трудової діяльності державних службовців є наступні: 1) чітка організація 

системи державної служби за рахунок нормативно встановленої компетенції 

кожного рівня управління; 2) складна система відбору кадрів на державну 

службу; 3) пріоритет держави у наборі кадрів перед приватним сектором; 

4) високий соціальний статус держслужбовця; 5) залежність кар’єрного 

зростання та заробітної платні від стажу служби; 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. 

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 відповідно є політичним. 

Іншими словами, розподіл посад державної служби на політичні та 

адміністративні у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної 
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Ірландії має особливий вияв. Державними службовцями є лише особи, які 

виконують політичні функції. Адміністративні ж повноваження належать 

особам, які здійснюють свої трудові обов’язки за контрактом. 

На основі позитивного європейського досвіду доведено, що головним 

напрямом євроінтеграції є встановлення кар’єрної системи проходження 

державної служби, яка полягає у безстроковому характері трудових 

відносин, високому рівні оплати праці та соціального забезпечення, 

автоматичному кар’єрному просуванні, що залежать від стажу та досягнень 

працівника. 

 

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 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 
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– 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 

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 
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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 

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 громадянства 
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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 «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. 
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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 

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 
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регіональним принципом: континентальна та англосаксонська; 2) за рівнем 

відкритості: відкрита та закрита; 3) за характером побудови службової кар’єри: 

посадова та кар’єрна. 

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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АНОТАЦІЯ 

 

Губська О.А. Проблеми правового регулювання працевлаштування 

та професійного розвитку державних службовців в Україні. – 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, 2017. 

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. 

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. Наведено 

характерні риси виникнення, розвитку та припинення правовідносин у сфері 

професійного розвитку державних службовців. 

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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АННОТАЦИЯ 

 

Губская А.А. Проблемы правового регулирования трудоустройства 

и профессионального развития государственных служащих в Украине. – 

На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по 

специальности 12.00.05 – трудовое право; право социального обеспечения. – 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко Министерства 

образования и науки Украины. – Киев, 2017. 

В диссертации комплексно исследованы теоретические и практические 

проблемы правового регулирования трудоустройства и профессионального 

развития государственных служащих в Украине. Осуществлена 

общетеоретическая характеристика правового регулирования трудоустройства 

и профессионального развития государственных служащих, определено 

понятие профессионального развития государственных служащих. 

Проанализирована ретроспектива правового регулирования трудоустройства и 

профессионального развития государственных служащих, определены 

принципы и гарантии правового регулирования трудоустройства и 

профессионального развития государственных служащих. 

Под профессиональным развитием государственных служащих 

необходимо понимать целенаправленный процесс получения государственными 

служащими положительного управленческого опыта, новых навыков и 

компетенций, дополнения существующих деловых и профессиональных качеств, 

а также постоянного профессионально-квалификационного развития личности 

государственных служащих, который предуматривает повышение 

эффективности выполнения ими своих задач и функций. 

Определена специфика правоотношений по трудоустройству 

государственных служащих. Выделены стадии трудоустройства 

государственных служащих. Выяснено значение каждой стороны 

правоотношений по трудоустройству государственных служащих. Выявлено 

содержание и составляющие элементы правоотношений по трудоустройству 

государственных служащих. Обоснованы особенности трудоустройства 

некоторых отдельных категорий государственных служащих. 

Сформулировано доктринальное определение категории отношения по 

трудоустройству государственных служащих, которая представляет собой круг 

комплексных по содержанию общественных отношений, которые регулируются, 

в первую очередь, специальным законодательством о государственной службе, а 

также субсидиарно законодательством о труде, возникают между лицом, 

желающим реализовать свое право на труд путем вступления на вакантную 

должность государственной службы, и органами (должностными лицами), 

уполномоченными принимать решение о назначении на должность, а также 

субъектами, участвующими в организации и проведении конкурса на занятие 
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должностей государственной службы, по всем вопросам, связанным с подбором 

и принятием на работу государственных служащих. 

Приведены характерные черты возникновения, развития и прекращения 

правоотношений в сфере профессионального развития государственных 

служащих. Выведен перечень особенностей подготовки и переподготовки 

государственных служащих. Раскрыты формы взаимодействия субъектов 

профессиональной подготовки и переподготовки государственных служащих. 

Определены такие тенденции дальнейшего развития правового 

регулирования профессионального развития государственных служащих: 

1) тенденция расширения ответственности государственных служащих; 

2) тенденция создания специальной аттестационной комиссии для решения 

широкого спектра вопросов, в том числе и продвижения государственного 

служащего по службе; 3) тенденция изменения методов проведения отбора 

работников; 4) тенденция правовой регламентации адаптации 

государственных служащих к новой должности. 

Выделены следующие проблемы правового регулирования 

трудоустройства государственных служащих: 1) отсутствие оценки 

индивидуальных психологических особенностей, физической пригодности и 

состояния здоровья кандидатов на государственную службу; 2) отсутствие 

четких требований по профессионально-квалификационным характеристикам 

должностей государственной службы, которым должен соответствовать 

кандидат на государственную службу; 3) проблема иностранного гражданства 

государственных служащих, двойного гражданства или участия в запрещенных 

в Украине террористических организациях; 4) проблема политического влияния 

на государственных служащих; 5) проблема соблюдения военного 

законодательства государственными служащими, учитывая сложную военно-

политическую ситуацию в нашем государстве. 

Охарактеризованы пути решения проблем правового регулирования 

трудоустройства государственных служащих. Отдельное внимание уделено 

вопросу европейской интеграции в сфере трудовой деятельности 

государственных служащих. 

Ключевые слова: правовое регулирование, трудоустройство, 

профессиональное развитие, государственные служащие, служебно-трудовая 

деятельность, труд, европейская интеграция, государственная служба. 
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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. 

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 characteristic features of 

emergence, development and termination of legal relations in the field of 

professional development of civil servants are presented. 

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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