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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Стратегія державної кадрової політики, визначена до 

2020 р. Указом Президента України, окреслює основні напрями модернізації 

відповідної діяльності органів публічної адміністрації, оновлене законодавство 

про державну службу визначає зміни засад роботи служб управління 

персоналом в органах публічної адміністрації, а тенденції інформаційної 

відкритості державних органів для громадськості, посилені законодавством, 

вимагають підвищення рівня поінформованості суспільства про процедури 

набору, переміщення та звільнення персоналу на публічній службі. Загалом 

сучасний стан інформаційного забезпечення кадрової політики органів 

публічної адміністрації, за результатами анкетування їх працівників (42,2 %) та 

працівників їх кадрових підрозділів (45,6 %), визначається як достатній, проте 

такий, що має окремі неврегульовані нормами права аспекти кадрової роботи. 

Ці недоліки, на думку зазначених категорій осіб, не дозволяють повною мірою 

реалізувати всі можливості щодо побудови кар’єри на публічній службі (19 %, 

22,8 %); використати весь спектр соціальних гарантій для державних 

службовців та працівників органів місцевого самоврядування (13,8 %, 18,1 %), а 

також створюють нестачу кадрів в одних підрозділах та перенасичення 

кадровим потенціалом в інших (22 %, 19,6 %), що загалом знижує ефективність 

роботи органів публічного адміністрування.  

Усунення недоліків правового регулювання інформаційного забезпечення 

кадрової політики органів публічної адміністрації дозволить значно підвищити 

ефективність їхньої роботи. Запровадження нових, апробованих іноземною 

практикою підходів до відбору, розстановки та переміщення кадрів в органах 

публічної адміністрації, їх професійного навчання та підвищення кваліфікації 

потребує якісної інформаційної підтримки. Від рівня інформаційного 

забезпечення діяльності кадрових служб та служб управління персоналом 

органів публічної адміністрації залежить професійна якість їх працівників, якої 

від них очікує громадянське суспільство України, а, відповідно, і 

результативність реформ, що ними проводяться.  

Окремі питання правового регулювання інформаційного забезпечення 

різних суб’єктів та видів діяльності розглядали такі науковці, як: І. В. Арістова, 

Л. В. Балабанова, Є. Ю. Бараш, И. Л. Бачило, Є. М. Блажівський, 

Є. Д. Бондаренко, В. М. Брижко, Г. В. Гаврюшенко, В. В. Галунько, 

М. С. Демкова, В. Є. Загородній, І. В. Зозуля, Р. А. Калюжний, І. П. Катеринчук, 

Л. П. Коваленко, М. В. Ковалів, Р. А. Коваль, Є. В. Коломієць, Т. О. Коломоєць, 

М. В. Косюта, О. В. Кохановська, Л. В. Кузенко, А. М. Куліш, В. А. Ліпкан, 

О. В. Логінов, С. М. Луценко, В. В. Лушер, П. В. Макушев, М. І. Мичко, 

О. В. Негодченко, О. В. Олійник, І. М. Олійченко, Ю. І. Палеха, 

С. М. Петренко, О. Г. Петров, А. О. Петрова, С. А. Подоляка, А. О. Пугач, 

А. А. Пухтецька, О. В. Синєокий, В. Ю. Степанов, С. Г. Стеценко, 

Г. А. Титоренко, Л. В. Туманова, А. С. Хомич, В. С. Цимбалюк, 

А. В. Черноіваненко та ін.  

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9B%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%80%20%D0%92$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%92$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%20%D0%90$
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Питаннями публічного управління, правового регулювання кадрової 

політики, діяльності кадрових підрозділів державних органів та органів 

місцевого самоврядування опікувались: Ю. П. Битяк, Т. О. Білозерська, 

І. І. Бодрова, І. В. Бондар, К. О. Ващенко, М. Д. Виноградський, 

О. А. Воронько, І. В. Гребеньок, А. П. Єгоршин, Н. Б. Жук, Т. Є. Кагановська, 

А. А. Коваленко, Ю. В. Ковбасюк, Т. М. Кравцова, О. В. Крушельницька, 

І. В. Куліш, М. О. Лютікова, В. П. Мартиненко, Д. П. Мельничук, 

А. П. Міщенко, В. М. Олуйко, Н. Е. Онишків, Н. М. Побережна, Г. Ю. Псарьов, 

Н. В. Руденко, В. В. Цвєтков, С. В. Шекшня, Д. О. Шпак та ін. 

Але в цих наукових дослідженнях питання правового регулювання 

інформаційного забезпечення кадрової політики органів публічної адміністрації 

не було предметом окремого розгляду. Наведене зумовлює актуальність та 

новизну обраної теми дисертаційної роботи.  

Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами. Роботу 

виконано в рамках планів наукових досліджень Запорізького національного 

університету на 2015–2019 рр., зокрема комплексної науково-дослідної роботи 

з теми «Дослідження проблем теорії адміністративного права в умовах 

глобалізаційних процесів» (номер державної реєстрації 0115U00710). Крім 

того, тема дисертації пов’язана з підготовкою змін до адміністративного 

законодавства відповідно до Указів Президента України від 22 липня 1998 р. 

№ 810/98 «Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної 

реформи в Україні», від 12 січня 2015 р. № 5/2015 «Про Стратегію сталого 

розвитку «Україна–2020», від 01 лютого 2012 р. № 45/2012 «Про Стратегію 

державної кадрової політики на 2012–2020 роки»; Стратегії реформування 

державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні на 

період до 2017 р., схваленої Розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 18 березня 2015 р. № 227-р. Дослідження проведено в рамках 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 грудня 2013 р. № 179 

(п. 3.4.2.5), Пріоритетних напрямків розвитку правової науки на 2016–2020 рр., 

затверджених Постановою загальних зборів НАПрН України від 03 березня 

2016 р. 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у тому, 

щоб на підставі комплексного аналізу наявних наукових та нормативних 

джерел визначити зміст правового регулювання інформаційного забезпечення 

кадрової політики органу публічної адміністрації, окреслити проблеми 

реалізації цих норм та сформулювати пропозиції щодо вдосконалення чинного 

законодавства у цій сфері і практики його застосування.  

Для досягнення вказаної мети у роботі поставлено й вирішено такі основні 

задачі: 
– здійснити огляд наукових теорій та правових норм, що визначають зміст 

сучасної кадрової політики органу публічної адміністрації в Україні, 

сформулювати відповідне авторське поняття;  
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–  встановити ознаки, поняття, види інформаційно-правових відносин у 

сфері кадрової політики органів публічної адміністрації та окреслити ґенезу їх 

правового регулювання;  

– визначити поняття, ознаки та види кадрової інформації в роботі кадрових 

підрозділів органів публічної адміністрації; 

– сформулювати поняття інформаційної діяльності кадрового підрозділу 

органу публічної адміністрації та окреслити її особливості; 

– з’ясувати сутність системи інформаційного забезпечення кадрової 

політики органу публічної адміністрації; 

– розкрити поняття, зміст та елементи механізму інформаційного 

забезпечення кадрової політики органу публічної адміністрації; 

– узагальнити зарубіжний досвід правового регулювання інформаційного 

забезпечення кадрової політики органу публічної адміністрації та виділити 

пріоритети його запозичення в Україні; 

– окреслити напрями вдосконалення правового регулювання 

інформаційного забезпечення кадрової політики органу публічної адміністрації 

та сформулювати пропозиції щодо їх законодавчої реалізації. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що формуються в процесі 

інформаційного забезпечення кадрової політики органу публічної адміністрації 

в Україні. 

Предметом дослідження є правове регулювання інформаційного 

забезпечення кадрової політики органу публічної адміністрації в Україні. 

Методи дослідження. Методологічну основу дисертації становить система 

філософських, загально- і спеціально-наукових методів і прийомів. 

Діалектичний метод дав змогу проаналізувати чинне законодавство в аспекті 

категорії інформаційного забезпечення кадрової політики органу публічної 

адміністрації (підрозділи 1.1, 1.2, 1.3). За допомогою логіко-семантичного 

методу й методу сходження від абстрактного до конкретного було поглиблено 

понятійний апарат (розділ 1). Метод порівняльного правового дослідження 

застосовано для визначення ознак інформаційно-правових відносин у сфері 

кадрової політики органів публічної адміністрації, аналізу іноземного досвіду у 

відповідній сфері, а також для розроблення рекомендацій з удосконалення 

відповідних вітчизняних норм (підрозділи 1.3, 2.3, 2.4). За допомогою 

конкретно-історичного методу простежено становлення та розвиток 

вітчизняного законодавства, що регулює суспільні відносини у сфері 

інформаційного забезпечення органів публічної адміністрації та порядок обігу 

кадрової інформації, визначено відповідні історичні етапи (підрозділи 1.2, 1.3, 

2.1, 2.2). Методи системного та структурно-функціонального аналізу 

використано для з’ясування місця правового регулювання інформаційного 

забезпечення кадрової політики в загальній системі інформаційного 

забезпечення органів публічної адміністрації та серед елементів відповідного 

механізму (підрозділи 2.1, 2.2). Методи класифікації i групування дали змогу 

дослідити види кадрової інформації, що використовуються в роботі підрозділів 

управління персоналом та кадрових підрозділів органів публічної адміністрації, 

види інформаційно-правових відносин у цій сфері, принципи їх регулювання 
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(підрозділи 1.2, 1.3, 2.3). Із застосуванням статистичного методу виявлені 

основні тенденції та недоліки практики застосування норм чинного 

законодавства, що регулює інформаційне забезпечення кадрової політики 

органів публічної адміністрації в Україні (підрозділи 1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 2.3, 2.4).  

Нормативну основу роботи становлять Конституція України, законодавчі 

акти України, постанови Верховної Ради України, акти Президента України і 

Кабінету Міністрів України, нормативні акти центральних органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування, а також міжнародні нормативно-

правові акти. 

Емпіричну базу дослідження становлять статистичні дані Державної служби 

статистики України за період 2011–2016 рр., відомості, що містяться в Єдиному 

реєстрі судових рішень України та на офіційних веб-сайтах суб’єктів публічної 

адміністрації, правова публіцистика, результати опитування 125 працівників 

кадрових підрозділів органів публічної адміністрації та 268 працівників органів 

публічної адміністрації у Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській 

областях. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація є 

першою у вітчизняній юридичній науці комплексною роботою з проблем 

правового регулювання інформаційного забезпечення кадрової політики органу 

публічної адміністрації, результатом якої є низка нових наукових положень і 

висновків, що виносяться на захист, а саме:  

уперше: 

– запропоновано правове регулювання інформаційного забезпечення 

кадрової політики органів публічної адміністрації визначити як упорядкування 

нормами адміністративного та інформаційного права суспільних відносин між 

підрозділами управління персоналом та іншими підрозділами органів публічної 

адміністрації, юридичними і фізичними особами публічного та приватного 

права шляхом визначення їхніх юридичних прав і обов’язків у сфері обігу 

кадрової інформації з метою ефективного задоволення інформаційних потреб 

органу публічної адміністрації у процесі формування та реалізації його 

кадрової політики; 

– визначено ґенезу правового регулювання інформаційного забезпечення 

кадрової політики органів публічної адміністрації в незалежній Україні та 

виділено чотири її етапи: перший – з 1992 р. до 1997 р., другий – з 1998 р. до 

2009 р., третій – з 2010 р. по 2013 р., четвертий – з 2014 р. і по теперішній час, 

що відображають ключові події в еволюції вітчизняного законодавства у сфері 

кадрового забезпечення публічної влади, документообігу та інформаційній 

сфері, і сформували сучасний вигляд системи правових норм, які регулюють 

інформаційне забезпечення кадрової політики органу публічної адміністрації; 

– сформульовано визначення інформаційно-правових відносин у сфері 

кадрової політики органів публічної адміністрації як урегульованих нормами 

права суспільних відносин органів публічної адміністрації з іншими 

підрозділами органів публічної адміністрації, юридичними та фізичними 

особами в процесі їхньої інформаційної діяльності, що полягає у пошуку, 

одержанні, зберіганні, обробці, використанні інформації про формування, 
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відтворення, розвиток та використання персоналу з метою ефективного 

забезпечення виконання завдань суб’єкта публічної адміністрації; 

– визначено кадрову інформацію органів публічної адміністрації як 

зумовлену кадровою політикою органу публічної адміністрації сукупність 

відомостей про набір і використання трудових ресурсів, організацію праці, 

трудову дисципліну, заробітну плату, приймання, розподіл, переміщення та 

облік кадрів, підготовку персоналу, підвищення його кваліфікації, проведення 

атестації, що використовується кадровими підрозділами органів публічної 

адміністрації для здійснення аналітичної і організаційної роботи з кадрового 

менеджменту, задоволення потреби у кваліфікованих кадрах та їх ефективного 

використання, прогнозування розвитку персоналу, документального 

оформлення проходження державної служби, служби в органах місцевого 

самоврядування та трудових відносин; 

удосконалено:  

– положення щодо ознак інформаційної діяльності кадрових підрозділів 

органів публічної адміністрації шляхом визначення таких: це є сукупність дій; 

її змістом є створення, збирання, одержання, зберігання, використання, 

поширення, охорона та захист інформації; здійснюється всіма суб’єктами 

інформаційного права; об’єктом, на який спрямований вплив, виступає 

інформація; проявляється в сукупності правових, адміністративних, 

організаційних, технічних та інших заходів; метою є оптимальне задоволення 

як власних інформаційних потреб, так і інформаційних потреб сторонніх 

суб’єктів; 

– підходи до розуміння терміна «система інформаційного забезпечення» 

шляхом формулювання авторського поняття системи інформаційного 

забезпечення кадрової політики органів публічної адміністрації як системи 

взаємопов’язаних комплексів нормативно-правових, організаційно-

управлінських, науково-технічних засобів та заходів, реалізованих у процесі 

одержання, обробки, накопичення, створення та використання кадрової 

інформації, що створюють оптимальні умови для задоволення інформаційних 

потреб підрозділів з роботи з персоналом та ефективної реалізації кадрової 

політики органів публічної адміністрації; 

дістали подальшого розвитку: 
– розробки щодо видів інформації шляхом проведення класифікації кадрової 

публічної інформації за комплексним критерієм, що враховує призначення 

інформаційного забезпечення напряму діяльності кадрового підрозділу: 

1) функціональна публічна кадрова інформація; 2) конкурсна публічна кадрова 

інформація; 3) кадрова публічна інформація про доброчесність працівників 

органів публічної адміністрації;  

– положення про принципи інформаційного забезпечення кадрової політики 

органів публічної адміністрації, до яких запропоновано віднести принципи: 

прозорості, відкритості, системності та плановості інформаційного 

забезпечення кадрової політики; систематичного інформування громадськості 

про потребу в кадрах органів публічної адміністрації; інформаційного 

супроводу конкурсного відбору на посади до органів публічної адміністрації; 
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достовірності та якісності відображення інформації в кадрових документах; 

відкритості персональних даних державних службовців та службовців органів 

місцевого самоврядування; відповідальності працівників кадрових підрозділів 

органів публічної адміністрації за порушення правил обігу кадрової інформації 

тощо; 

– підходи щодо визначення етапів процесу інформаційного забезпечення 

кадрової політики органу публічної адміністрації, до яких запропоновано 

віднести: проведення аналізу кадрової інформації, постійне оновлення та 

вдосконалення кадрових баз даних; планування заходів з інформатизації 

кадрової роботи; інформаційне супроводження процесів відбору, розстановки, 

переміщення працівників на відповідні посади, підвищення кваліфікації, 

заохочення працівників, їх звільнення. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони 

становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес і можуть бути 

використані у: 

— науково-дослідній діяльності – як основа для подальших наукових 

досліджень із відповідної проблематики (акт впровадження 

Дніпропетровського гуманітарного університету від 06.12.2016); 

— правотворчій діяльності – для вдосконалення нормативно-правової 

основи для створення концепції органу публічної адміністрації в Україні, 

внесення змін до чинного законодавства про інформаційне забезпечення 

кадрової політики органів публічної адміністрації, а також для вдосконалення 

правового регулювання системи електронного урядування в Україні (лист 

Комітету з питань правової політики та правосуддя Верховної Ради України 

№ 04-29/15-4721 від 28.12.2016); 

— правозастосовчій діяльності – для вдосконалення діяльності органів 

прокуратури (акт впровадження Прокуратури Дніпропетровської області 

від 22.02.2017); 

— навчальному процесі – у викладанні студентам вищих навчальних 

закладів дисциплін «Адміністративне право», «Адміністративно-процесуальне 

право», «Інформаційне право», під час підготовки підрозділів підручників і 

навчальних посібників із відповідного навчального курсу (акт впровадження 

Запорізького національного університету від 02.02.2017). 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 

основні висновки й рекомендації оприлюднені на 5 міжнародних науково-

практичних конференціях, а саме: «Теорія і практика сучасної юриспруденції» 

(м. Київ, 2016 р.); «Актуальні питання розвитку державності та правової 

системи в сучасній Україні» (м. Запоріжжя, 2016 р.); «Реформування 

національного та міжнародного права: перспективи та пріоритети» (м. Одеса, 

2017 р.); «Теоретичні та практичні проблеми суспільних відносин» (м. Харків, 

2017 р.); «Актуальні питання розвитку та взаємодії публічного та приватного 

права» (м. Львів, 2017 р.). 

Публікації. Основні положення роботи знайшли відображення у 6 наукових 

статтях, опублікованих у виданнях, що визначені як фахові з юридичних наук, 
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1 стаття – у зарубіжному науковому виданні, а також у 5 тезах доповідей на 

науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, двох 

розділів, які містять вісім підрозділів, висновків, додатків та списку 

використаних джерел. Загальний обсяг дисертації становить 283 сторінки, у 

т. ч. основного тексту – 212 сторінок. Список використаних джерел налічує 348 

найменувань. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено її зв’язок із 

науковими програмами, планами, темами, мету і задачі, об’єкт і предмет, 

методи дослідження, розкрито наукову новизну та практичне значення 

одержаних результатів, наведено відомості про апробацію результатів і 

публікації. 

Розділ 1 «Теоретико-правові засади використання інформації у процесі 

реалізації кадрової політики органів публічної адміністрації» складається з 

чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Сучасна кадрова політика органу публічної адміністрації в 

Україні» досліджено законодавчі положення та наукові підходи щодо 

визначення змісту таких понять, як «публічна адміністрація», «публічна влада», 

«орган публічної адміністрації», «кадри», «персонал», «кадрова політика», 

«робота з персоналом», «процес роботи з персоналом», «кадровий процес».  

З’ясовано, що кадрова політика в органах державної влади та органах 

місцевого самоврядування є одним із ключових напрямів забезпечення їхньої 

ефективної діяльності. Визначено елементи механізму реалізації кадрової 

політики суб’єкта публічної адміністрації та основні компоненти її концепції. 

Визначено роль та місце правового регулювання інформаційного забезпечення 

кадрової політики в цій концепції. 

Виявлено, що сучасний стан правового регулювання кадрової політики 

органів публічної адміністрації характеризується більш детальною 

нормативною регламентацією діяльності в цій сфері органів державної влади на 

відміну від органів місцевого самоврядування. Встановлено відсутність 

нормативного визначення поняття «кадрова політика», розроблено та 

запропоновано закріпити в законодавстві поняття «кадрова політика органу 

публічної адміністрації». 

У підрозділі 1.2 «Ознаки, поняття, види інформаційно-правових відносин у 

сфері кадрової політики органів публічної адміністрації» визначено історичні 

етапи становлення вітчизняного законодавства в період незалежності України, 

що регулювали інформаційні відносини у сфері формування та реалізації 

кадрової політики органів публічної адміністрації. Проаналізовано зовнішні 

фактори, що зумовлюють сучасні тенденції формування та розвитку 

інформаційно-правових відносин у сфері реалізації кадрової політики органу 

публічної адміністрації. Досліджено наукові підходи до розуміння ознак та 

змісту адміністративно-правових відносин та інформаційно-правових відносин.  
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Проаналізовано результати анкетування працівників кадрових підрозділів 

органів публічної адміністрації щодо груп суб’єктів, із якими вони найчастіше 

вступають в інформаційно-правові відносини, визначено такі групи: підрозділи 

цього органу публічної адміністрації (29,9 %); кадрові підрозділи інших органів 

публічної адміністрації (13,4 %); інші органи державної влади (18,1 %); інші 

органи місцевого самоврядування (11 %); фізичні особи, у т. ч. працівники 

органу (24,4 %); суб’єкти приватного права (3,1 %). Зроблено висновок, що у 

сфері інформаційного забезпечення кадрової політики органу публічної 

адміністрації переважають регулятивні відносини над охоронними, процедурні 

– над процесуальними та матеріальними, діагональні – над вертикальними та 

горизонтальними. 
У підрозділі 1.3 «Кадрова інформація, її поняття, ознаки та види в роботі 

кадрових підрозділів органів публічної адміністрації» було з’ясовано, що на 

особливості кадрової інформації безпосередньо впливає зміст роботи з 

персоналом, кадрова політика та кадровий процес. Визначено цілі, завдання, 

функції, повноваження та інформаційні потреби кадрових підрозділів та 

підрозділів із роботи з персоналом органів публічної адміністрації. З’ясовано 

ключову роль кадрової документації у процесі інформаційного забезпечення 

кадрової політки органів публічної адміністрації, досліджено її ознаки, вимоги 

до неї та її класифікацію. Визначено види кадрової інформації за 

функціональними ознаками кадрових документів, у яких вона міститься. 

За результатами анкетування працівників кадрових підрозділів визначено 

основні види інформації, що найбільш поширені в їхній роботі. Виявлено, що в 

роботі кадрових підрозділів використовується також інформація з обмеженим 

доступом: персональні дані, службова інформація, державна таємниця, 

конфіденційна статистична інформація тощо. Розглянуто особливості 

правового регулювання обігу цих видів інформації в роботі кадрових 

підрозділів органів публічної адміністрації. З’ясовано ознаки та перелік 

кадрової публічної інформації органів публічної адміністрації, що має 

висвітлюватись у загальнодоступних джерелах, проаналізовано порядок її 

оприлюднення та надання за запитами. Узагальнено ознаки кадрової інформації 

та запропоноване її авторське визначення. 

У підрозділі 1.4 «Правове регулювання інформаційної діяльності кадрового 
підрозділу органу публічної адміністрації» проаналізовано права, обов’язки, 

функції кадрових підрозділів органів публічної адміністрації, що визначені 

нормативно-правовими актами та напрацьовані в наукових концепціях, 

визначено коло повноважень цих суб’єктів, що пов’язані з їхньою 

інформаційною діяльністю. Визначено провідні види інформаційної діяльності 

підрозділу з роботи з персоналом: створення, збирання, одержання, зберігання, 

використання, поширення кадрової інформації, – та розглянуто їх особливості 

за напрямами функціонування цих підрозділів. Наголошено на відсутності 

нормативного визначення повноважень підрозділу з управління персоналом 

щодо охорони та захисту кадрової інформації з обмеженим доступом. 

Інформаційну діяльність підрозділів з роботи з персоналом органів публічної 

адміністрації охарактеризовано як правомірну публічну інформаційну 
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діяльність загального характеру, спрямовану в основному на задоволення 

власних інформаційних потреб органу публічної адміністрації. 

Виявлено, що одне із завдань Стратегії державної кадрової політики на 

2012–2020 рр., що передбачало заміну кадрових підрозділів з роботи з 

персоналом, виконано лише частково, що свідчить про неефективне 

інформаційне забезпечення процесу реформування кадрових підрозділів у 

підрозділи управління персоналом.  

Розділ 2 «Зміст інформаційного забезпечення кадрової політики органу 

публічної адміністрації та напрями удосконалення його правового 

регулювання» складається з чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Система інформаційного забезпечення кадрової політики 
органу публічної адміністрації» розглянуто наукові підходи до визначення 

ознак, змісту, елементів та поняття інформаційного забезпечення. Доведено, що 

інформаційне забезпечення є невід’ємною частиною кадрової політики органів 

публічної адміністрації, а якісна кадрова інформація дає змогу максимально 

ефективно використовувати кадровий потенціал цих суб’єктів. Обґрунтовано, 

що рівень інформатизації органів публічної влади та прийняті вітчизняні 

програми, концепції та стратегії в інформаційній сфері створюють підґрунтя 

для побудови ефективної системи інформаційного забезпечення кадрової 

політики органів публічної адміністрації, яка призначена зберегти усі найкращі 

традиції підрозділів з роботи з кадрами та запровадити передові інформаційні 

технології управління персоналом. 

З’ясовано, що основним призначенням системи інформаційного 

забезпечення кадрових підрозділів є задоволення інформаційних потреб органу 

публічної адміністрації у процесі збору, накопичення та використання кадрової 

інформації. Обґрунтовано, що система інформаційного забезпечення кадрової 

політики органу публічної адміністрації є підсистемою інформаційної системи 

органів публічної адміністрації. Виявлено, що інформаційне забезпечення 

кадрової політики органів публічної адміністрації визначає сукупність усієї 

кадрової інформації, її якісний, кількісний склад; регламентує інформаційну 

діяльність працівників кадрових підрозділів органів публічної адміністрації; 

його метою є своєчасне надання кадрової інформації для формування, реалізації 

та коригування кадрової політики органу публічної адміністрації.  

У підрозділі 2.2 «Поняття, зміст та елементи механізму інформаційного 

забезпечення кадрової політики органів публічної адміністрації» визначено 

ознаки механізму інформаційного забезпечення кадрової політики органів 

публічної адміністрації. Сформульоване авторське визначення механізму 

інформаційного забезпечення кадрової політики органів публічної 

адміністрації. Досліджено зміст основних елементів механізму інформаційного 

забезпечення кадрової політики органів публічної адміністрації. З’ясовано, що 

функціонування всіх елементів механізму інформаційного забезпечення 

кадрової політики органів публічної адміністрації спрямовано на досягнення 

вирішення таких завдань, як: ґрунтовний збір актуальної кадрової інформації; 

своєчасне її оновлення; оперативний пошук необхідних відомостей в архівах 
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служби; швидка передача адресатам; безпечне зберігання та використання 

кадрової інформації.  

У результаті проведеного анкетування працівників органів кадрових 

підрозділів органів публічної адміністрації з’ясовано основні проблеми 

правового регулювання інформаційного забезпечення кадрової політики 

органів публічної адміністрації, а саме: відсутній єдиний нормативно-правовий 

акт, що визначає порядок обігу кадрової інформації (33,8 %); більшість 

положень про кадрові підрозділи органів публічної адміністрації не містять 

правил, що регламентують інформаційну діяльність їх працівників (32,3 %); у 

цих же положеннях та інструкціях не закріплений обов’язок працівників 

кадрових підрозділів дотримуватись режиму кадрової інформації з обмеженим 

доступом (8,7 %); чинні нормативно-правові акти недостатньо регламентують 

порядок обміну кадровою інформацією між підрозділами органу публічної 

адміністрації (22,8 %); інші (2,4 %). Зроблено висновок про необхідність 

доопрацювання положень про кадрові підрозділи та посадових інструкцій їх 

працівників з метою чіткого відображення в них засад обігу кадрової 

інформації.  

У підрозділі 2.3 «Зарубіжний досвід правового регулювання інформаційного 
забезпечення кадрової політики органів публічної адміністрації» розглянуто 

нормативно-правові акти іноземних держав, результати досліджень науковців 

щодо інформаційного забезпечення кадрового складника публічного 

управління в інших країнах. З урахуванням коригування вектору зовнішньої 

політики України та пов’язаних із цим реформ вітчизняного державного 

апарату зроблено акцент на дослідженні досвіду в цій сфері країн Європи: 

Литовської Республіки, Федеративної Республіки Німеччина, Французької 

Республіки, Чеської Республіки, Естонської Республіки, Республіки Польща, 

Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, а також інших 

країн світу: Сполучених Штатів Америки, Японії, Китайської Народної 

Республіки тощо; країн колишнього СРСР – Киргизької Республіки, Республіки 

Білорусь, Республіки Казахстан, Республіки Молдова, Республіки Таджикистан, 

Республіки Узбекистан, Російської Федерації. Обґрунтовано доцільність 

використання в процесі вдосконалення засад правового регулювання 

інформаційного забезпечення кадрової політики органів публічної адміністрації 

відповідного зарубіжного досвіду з урахуванням традицій вітчизняної правової 

системи.  

У підрозділі 2.4 «Напрями удосконалення правового регулювання 
інформаційного забезпечення кадрової політики органів публічної 

адміністрації» узагальнено виявлені під час аналізу норм чинного 

законодавства та в результаті анкетування працівників кадрових підрозділів 

органів публічної адміністрації недоліки правового регулювання 

інформаційного забезпечення кадрової політики цих органів, що полягають у 

нормативній невизначеності та неврегульованості: термінологічного апарату 

цієї сфери; уніфікації назв кадрових підрозділів в органах публічної 

адміністрації; класифікації видів кадрової інформації; документів, що 

використовуються в роботі кадрових підрозділів та принципів їх використання; 
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правового режиму кадрової інформації з обмеженим доступом та відкритої 

публічної кадрової інформації в роботі служб управління персоналом органів 

публічної адміністрації; інформаційних засад діяльності служби управління 

персоналом та засад їх інформаційної взаємодії з іншими підрозділами органу 

публічної адміністрації та іншими суб’єктами; повноважень, у т. ч. в 

інформаційній сфері, інших працівників, крім керівника служби управління 

персоналом; статусу підрозділів управління персоналом та їхніх повноважень в 

інформаційній сфері органів місцевого самоврядування; підстав притягнення до 

дисциплінарної відповідальності працівників органів публічної адміністрації за 

ненадання інформації кадровим підрозділам та працівників кадрових 

підрозділів за порушення правил обігу кадрової інформації тощо. Для усунення 

зазначених недоліків запропоновано внесення змін та доповнень до 

законодавства України з питань правового регулювання інформаційного 

забезпечення кадрової політики органу публічної адміністрації.  

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення наукового 

завдання, що полягає у визначенні та вдосконаленні теоретичних положень 

щодо змісту правового регулювання інформаційного забезпечення кадрової 

політики органу публічної адміністрації. За результатами дисертаційної роботи 

сформульовано такі основні висновки: 

1. Сформульовано поняття кадрової політики органу публічної 

адміністрації як нормативно визначеної сукупності принципiв, методiв, форм, 

організаційного механiзму з формування, вiдтворення, розвитку та 

використання перcоналу, cтворення оптимальних умов працi, її мотивацiї та 

стимулювання з метою забезпечення ефективного виконання завдань суб’єкта 

публічної адміністрації. 

2. З’ясовано ознаки інформаційно-правових відносин у сфері кадрової 

політики органів публічної адміністрації, а саме: суб’єктами відносин є органи 

публічної адміністрації та інші суб’єкти, з якими перші взаємодіють; 

реалізовуються у процесі інформаційної діяльності органів публічної 

адміністрації; виникають відповідно до норм права; основним предметом 

відносин є інформація про формування, відтворення, розвиток та використання 

персоналу; метою виникнення цих відносин є ефективне забезпечення 

виконання завдань суб’єкта публічної адміністрації. Виявлено, що становлення 

сучасного вітчизняного законодавства, що регулює інформаційне забезпечення 

кадрової політики органу публічної адміністрації, із часу проголошення 

незалежності України пройшло такі етапи: перший (з 1991 р. по 1997 р.) 

характеризується прийняттям нормативно-правових актів, що визначили засади 

державної інформаційної політики, державної політики у сфері державної 

служби, державної політики у сфері архівної справи і діловодства, державної 

кадрової політики; врегулювали роботу з кадрами в центральних і місцевих 

органах виконавчої влади тощо; другий (з 1998 р. по 2009 р.) характеризується 

прийняттям нормативно-правових актів, що заклали основи інформатизації 
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публічного управління; початком адміністративної реформи в Україні; 

визначенням засад державної регіональної політики; становленням принципу 

систематичного інформування громадськості про потребу в кадрах та 

визначенням правил функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади й 

оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів публічної 

влади; визначенням засад використання та обігу електронних документів; 

третій (з 2010 р. по 2013 р.) поглибив тенденції, започатковані на попередньому 

етапі, а прийняті у цей час нормативно-правові акти визначили засади 

електронного урядування; використання персональних даних органами 

публічної адміністрації; принципи забезпечення доступу до публічної 

інформації, у т. ч. кадрової; сформулювали основні напрями Стратегії 

державної кадрової політики на 2012–2020 рр.; визначили пріоритет 

реорганізації кадрових служб у служби персоналу та розроблення системи 

заходів з їх аналітичного та інформаційно-технологічного забезпечення; 

четвертий етап (з 2014 р. по теперішній час) відзначився початком 

реформування кадрових підрозділів центральних органів публічної влади у 

служби управління персоналом; деталізацією визначених стратегічних напрямів 

кадрової політики в окремих сферах; закріпленням принципів прозорості та 

стабільності кадрового забезпечення; визначенням правового статусу 

центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та 

реалізовує державну політику у сфері державної служби та служб управління 

персоналом тощо.  

3. Визначено такі критерії поділу на види кадрової інформації органів 

публічної адміністрації: організаційне призначення; юридичні властивості; 

строки використання та зберігання; зміст; метод отримання; режим доступу; 

характер впливу; носії, на яких фіксується; джерела виникнення чи отримання; 

форма фіксації; ступінь узагальнення; рівень публічності; строки надходження; 

ступінь актуальності; напрям руху в органі публічної адміністрації. Проведено 

класифікацію кадрової публічної інформації за комплексним критерієм 

призначення інформаційного забезпечення напряму діяльності кадрового 

підрозділу на такі види: 1) функціональна публічна кадрова інформація: 

інформація про структуру, керівництво, у т. ч. усіх підрозділів, розпорядок 

роботи органів публічної адміністрації, правила внутрішнього трудового 

розпорядку, накази про утворення, склад та повноваження відповідних комісій, 

підрозділів, рад, робочих груп та проекти таких наказів; 2) конкурсна публічна 

кадрова інформація: відомості про наявні вакансії, про конкурсний порядок їх 

заміщення; порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних 

посад; умови грошового забезпечення; вимоги до освітньо-кваліфікаційного 

рівня, напряму підготовки (спеціальності), досвіду роботи кандидатів; 

інформація щодо строковості чи безстроковості призначення на посаду; перелік 

документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання; дата і місце 

проведення конкурсу; інформація про особу, яка надає додаткову інформацію з 

питань проведення конкурсу; інформація про результати кваліфікаційного 

іспиту та місце кандидата на посаду в рейтингу, результати конкурсу; 

3) кадрова публічна інформація про доброчесність працівників органів 
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публічної адміністрації: відомості, зазначені в декларації про майно, доходи, 

витрати і зобов’язання фінансового характеру керівника, його заступників, 

працівників органу та членів їхніх сімей (крім відомостей, що віднесені до 

інформації з обмеженим доступом); біографічні дані про кар’єру працівників; 

відомості про нагородження та присвоєння почесних звань; відомості про 

підвищення кваліфікації та відомості про притягнення до дисциплінарної 

відповідальності працівників; інформація щодо дотримання правил професійної 

етики. 

4. Запропоновано поняття інформаційної діяльності підрозділів з роботи з 

персоналом органів публічної адміністрації визначити як сукупність дій зі 

створення, збирання, одержання, зберігання, використання, поширення, 

охорони та захисту кадрової інформації, що здійснюється у формі правових, 

адміністративних, організаційних, технічних та інших заходів підрозділів з 

роботи з персоналом, спрямованих на оптимальне задоволення інформаційних 

потреб органу публічної адміністрації у сфері його кадрової політики.  

5. Розкрито зміст основних ознак системи інформаційного забезпечення 

кадрової політики органів публічної адміністрації: це складна, інтегрована, 

багаторівнева, ієрархічно організована система; її зміст становить комплекс 

нормативно-правових, організаційно-управлінських, науково-технічних засобів 

та заходів; реалізовується у неперервному процесі обробки, одержання, 

опрацювання, накопичення, створення та використання кадрової інформації; 

спрямована на створення оптимальних умов для задоволення інформаційних 

потреб підрозділів з роботи з персоналом та ефективної реалізації кадрової 

політики органів публічної адміністрації; реалізовується під час аналізу, 

планування, підготовки та реалізації ефективних управлінських рішень у сфері 

кадрової політики. 

6. Визначено механізм інформаційного забезпечення кадрової політики 

органів публічної адміністрації як систему адміністративно-правових засобів 

впливу на поведінку працівників підрозділів управління персоналом та інших 

суб’єктів, з якими вони взаємодіють, через встановлення їхньої компетенції у 

сфері обігу кадрової інформації, що перебуває у володінні, користуванні чи 

розпорядженні цих суб’єктів, дія яких спрямована на задоволення 

інформаційних потреб органу публічної адміністрації для реалізації його 

кадрової політики. 

7. Запропоновано використати іноземний досвід для запровадження 

реєстрів державних службовців та працівників органів місцевого 

самоврядування, фізичних осіб, які проходять підготовку до служби, чинних 

службових правил; деталізації вітчизняного законодавства, що регулює обіг 

кадрової інформації з обмеженим доступом у діяльності працівників кадрових 

підрозділів органів публічної адміністрації; закріплення принципу 

добросовісного використання інформації, яка стала їм відома в процесі 

службової діяльності. 

8. З метою вдосконалення правового регулювання інформаційного 

забезпечення кадрової політики органів публічної адміністрації обґрунтовано 

доцільність внесення відповідних змін до Законів України «Про засади 
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внутрішньої і зовнішньої політики», «Про державну службу», «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», 

до Трудового кодексу України, Типового положення про службу управління 

персоналом державного органу, а також запропоновано прийняти відповідне 

положення для органів місцевого самоврядування. Узагальнені пропозиції 

щодо вдосконалення правового регулювання досліджуваної сфери 

сформульовано у Концепції інформаційного забезпечення кадрової політики 

органу публічної адміністрації в Україні.  
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АНОТАЦІЇ 

 

Чухлебов І. О. Правове регулювання інформаційного забезпечення 

кадрової політики органу публічної адміністрації в Україні. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2017. 

У роботі вперше комплексно проаналізовано правове регулювання 

інформаційного забезпечення кадрової політики органу публічної адміністрації. 

Розкрито ґенезу становлення правового регулювання інформаційного 

забезпечення кадрової політики органу публічної адміністрації; встановлено 

ознаки, поняття, види інформаційно-правових відносин у сфері кадрової 

політики органів публічної адміністрації; синтезовано ознаки та поняття 

кадрової інформації, визначено її види відповідно до чинного українського 

законодавства та наявних наукових теорій; сформульовано поняття 

інформаційної діяльності та окреслено повноваження кадрового підрозділу 

органу публічної адміністрації; з’ясовано поняття, зміст та елементи системи 

інформаційного забезпечення кадрової політики органу публічної адміністрації; 

визначено поняття, елементи механізму інформаційного забезпечення кадрової 

політики органів публічної адміністрації та розкрито їх зміст; з’ясовано зв’язок 

зазначених правових конструкцій. Систематизовано та проаналізовано 

зарубіжний досвід правового регулювання інформаційного забезпечення 

кадрової політики органів публічної влади. Окреслено напрями вдосконалення 

правового регулювання інформаційного забезпечення кадрової політики органу 

публічної адміністрації на сучасному етапі розвитку українського суспільства 

та запропоновано конкретні зміни до чинного вітчизняного законодавства. 

Ключові слова: інформаційне забезпечення, кадри, кадрова інформація, 

кадрова політика, органи публічної адміністрації, персонал, служба управління 
персоналом. 
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Чухлебов И. А. Правовое регулирование информационного обеспечения 

кадровой политики органа публичной администрации в Украине. – 

Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 

право; информационное право. – Запорожский национальный университет, 

Запорожье, 2017. 

Работа является первым комплексным исследованием правового 

регулирования информационного обеспечения кадровой политики органов 

публичной администрации. Выделены четыре этапа становления современного 

украинского законодательства, в соответствии с которым происходит 

регулирование информационной деятельности подразделений по управлению 

персоналом органов публичной администрации при реализации кадровой 

политики последних: первый – с 1992 г. по 1997 г., второй – с 1998 г. по 2009 г., 

третий – с 2010 г. по 2013 г.; четвертый – с 2014 г. по настоящее время. 

Предложено определение понятия «правовое регулирование информационного 

обеспечения кадровой политики органов публичной администрации»: это 

упорядочение нормами административного и информационного права 

общественных отношений между подразделениями управления персоналом и 

другими подразделениями органов публичной администрации, юридическими 

и физическими лицами публичного и частного права путем определения их 

юридических прав и обязанностей в сфере оборота кадровой информации с 

целью эффективного удовлетворения информационных потребностей органа 

публичной администрации при формировании и реализации его кадровой 

политики. 

Разработано определение кадровой информации органов публичной 

администрации как обусловленной кадровой политикой органа публичной 

администрации совокупности сведений о наборе и использовании трудовых 

ресурсов, организации труда, трудовой дисциплине, заработной плате, приеме, 

распределении, перемещении и учете кадров, подготовке персонала, 

повышении его квалификации, проведении аттестации, используемых 

кадровыми подразделениями органов публичной администрации для 

осуществления аналитической и организационной работы по кадровому 

менеджменту, удовлетворения потребности в квалифицированных кадрах и их 

эффективном использовании, прогнозирования развития персонала, 

документального оформления прохождения государственной службы, службы в 

органах местного самоуправления и трудовых отношений. 

Установлены ведущие виды информационной деятельности подразделения 

по работе с персоналом: создание, сбор, получение, хранение, использование, 

распространение кадровой информации. Конкретизированы полномочия 

кадровых подразделений органов публичной администрации, которые были 

сгруппированы по этим видам информационной деятельности. Отмечено 

отсутствие нормативного определения полномочий подразделения по 

управлению персоналом по охране и защите кадровой информации с 

ограниченным доступом. 
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Определены принципы информационного обеспечения кадровой политики 

органов публичной администрации в соответствии с действующим украинским 

законодательством: прозрачности, открытости, системности и плановости 

информационного обеспечения кадровой политики; систематического 

информирования общественности о потребности в кадрах органов публичной 

администрации; информационного сопровождения конкурсного отбора на 

должности в органы публичной администрации; достоверности и 

качественности отображения информации в кадровых документах; 

упорядоченности, безопасности и срочности хранения документов по кадровым 

вопросам, дополнительного согласования их электронной формы; свободного 

доступа граждан к сведениям о себе, которые находятся в кадровых 

подразделениях органов публичной администрации; защиты персональных 

данных граждан и информации, имеющей режим ограниченного доступа; 

недопущения сбора, хранения, использования и распространения 

конфиденциальной информации о лице без его согласия; открытости 

персональных данных государственных служащих и служащих органов 

местного самоуправления; ответственности работников кадровых 

подразделений органов публичной администрации за нарушение правил 

обращения с кадровой информацией и т. п. 

Определены проблемы правового регулирования информационного 

обеспечения кадровой политики органов публичной администрации и 

сформулированы предложения по внесению изменений в украинское 

законодательство с целью устранения выявленных недостатков. Разработана 

авторская концепция правового регулирования информационного обеспечения 

кадровой политики органов публичной администрации.  

Ключевые слова: информационное обеспечение, кадры, кадровая 

информация, кадровая политика, органы публичной администрации, персонал, 
служба управления персоналом. 

 

Chukhlebov I. A. Legal regulation of information support of the personnel 

policy of the public administration body in Ukraine. – Manuscript. 

Thesis for obtaining a candidate’s degree in legal sciences with a specialization in 

12.00.07 – administrative law and process; financial law; information law. – 

Zaporizhia National University, Zaporizhzhіa, 2017.  

The work for the first time comprehensively analyzed the legal regulation of 

information support for the personnel policy of the public administration body. The 

history of the formation of the legal regulation of information support of the 

personnel policy of the public administration body is disclosed. The signs, the 

concept, types of information and legal relations in the sphere of the personnel policy 

of the bodies of public administration are established. The signs and the concept of 

personnel information are synthesized, its types are determined in accordance with 

the current Ukrainian legislation and existing scientific theories. The concept of 

information activity is formulated and the powers of the personnel division of the 

public administration body are outlined. Clarified the concept, content and elements 

of the information system for the personnel policy of the public administration body. 
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The concept, elements of the information support mechanism for the personnel policy 

of the public administration bodies are defined and their content is disclosed. The 

foreign experience of the legal regulation of information support for the personnel 

policy of public authorities has been systematized and analyzed. The directions of 

improving the legal regulation of information support for the personnel policy of the 

public administration body at the present stage of development of the Ukrainian 

society are determined, and concrete changes are introduced to the current Ukrainian 

legislation. 

Key words: information support, personnel, personnel information, personnel 
policy, public administration bodies, personnel, personnel management service. 
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