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ВСТУП 

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, потребують 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 їхніх 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 
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якість їх працівників, якої від них очікує громадянське суспільство України, 

а, відповідно, й 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.  

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 

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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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. 

(С. 6–7). 

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

інформаційного забезпечення кадрової політики органу публічної 

адміністрації в Україні (с. 7). 

Предметом дослідження є правове регулювання інформаційного 

забезпечення кадрової політики органу публічної адміністрації в Україні. 

Методи дослідження. Методологічну основу дисертації становить 

система філософських, загально- та 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 
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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 

(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). (с. 7–8). 

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 
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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 
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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, 

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 
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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; 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, 



12 
 

розстановки, переміщення працівників на відповідні посади, підвищення 

кваліфікації, заохочення працівників, їх звільнення. (с. 9-12) 

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); 

— правозастосовній 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). (с. 

12) 

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 
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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, 1 стаття – у зарубіжному науковому виданні, а також у 5 

тезах доповідей на науково-практичних конференціях.(с. 13) 

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. 
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РОЗДIЛ 1. ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ У СФЕРІ 

КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

1.1. Сучасна кадрова політика органу публічної адміністрації в Україні 

 

Важливу роль у налагодженні європейського рівня роботи органів 

публічної адміністрації  відіграє якісне адміністрування їх кадрової роботи. 

Нові апробовані європейською практикою підходи до відбору, розстановки 

та переміщення кадрів в органах публічної адміністрації, їх професійного 

навчання та підвищення кваліфікації дозволять сформувати такий рівень 

професійних якостей їх працівників, якого від них очікує громадянське 

суспільство України. 

Як зазначає Жук Н.Б., розробка концептуальних засад і на їх базі 

сучасної державної кадрової політики є об’єктивною потребою та важливою 

умовою сучасності, утвердження демократичних принципів управління 

соціальними процесами та ринкових умов господарювання. Формування 

державної кадрової політики – досить складний та багатогранний процес, в 

якому взаємодіють об’єктивні та суб’єктивні фактори. Він включає в себе 

послідовне здійснення законодавчих, організаційно-управлінських, науково-

дослідних та інших заходів. У ході реалізації всього спектра заходів 

вважливо зберегти оптимальне співвідношення новацій та спадкоємності, 

перспективності та прагматизму. Кадри – це найбільш стабільний соціальний 

елемент суспільства й держави, носій їхніх традицій та досвіду. Саме кадри 

державної служби мають зберігати ці якості навіть при зміні суспільно-

політичного спрямування державних інститутів та їх структури. На думку 

цього науковця, головною метою державної кадрової політики є 

прогнозування та програмування кадрового забезпечення, визначення 

стратегічного бачення формування, професійного розвитку та раціонального 

використання кадрів, усіх трудових ресурсів України [61]. 
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Інтеграція Україною загальноєвропейських правових принципів 

обумовило використання у вітчизняному правовому полі терміну «публічна 

адміністрація». Аналіз використання цього терміну в праві Європейського 

Союзу дозволяє зробити висновок про можливість його вузького та  

широкого тлумачення. Так, Т.О. Білозерська зазначає, що у вузькому сенсі 

під «публічною адміністрацією» розуміються «регіональні органи, місцеві та 

інші органи публічної влади», «центральні уряди» та «публічна служба». Під 

органами публічної влади при цьому розуміється: «інституції регіонального, 

місцевого або іншого характеру, інші органи, діяльність яких регулюється 

нормами публічного права або діями держав-членів; органи, наділені 

достатніми суверенними повноваженнями країни, які з формальної точки 

зору не є частиною адміністративного апарату держави-члена, але структура 

та завдання якого визначені в законі (причому ці завдання належать сфері 

функціонування держави)» [23, с.11]. До вузького конкретизованого 

тлумачення терміну «публічна адміністрація» схильний і В.Б. Авер’янов, 

який під цим терміном пропонує розуміти сукупність органів виконавчої 

влади та органів виконавчого самоврядування, підпорядкованих політичній 

владі, які забезпечують виконання закону та здійснюють інші публічно-

управлінські функції [2, с.117]. Щодо широкого розуміння поняття «публічна 

адміністрація», то Білозерська Т.О. вважає, що в європейському праві до 

«публічної адміністрації», крім органів публічної влади, відносять ті органи, 

які не входять до неї організаційно, але виконують делеговані нею функції. 

Також цей науковець звертає увагу, що під «публічною владою» (або 

органами публічної влади), слід розуміти: будь-яку установу публічного 

права (включаючи державу, регіональні та місцеві органи державної влади, 

незалежні публічні підприємства) та будь-яких фізичних осіб під час 

виконання ними повноважень офіційних органів [23, с.11]. Інший науковець, 

Т.М. Кравцова пропонує розуміти «публічну адміністрацію» як систему 

органів державної виконавчої влади та виконавчих органів місцевого 

самоврядування, підприємства, установи, організації та інші суб’єкти, 
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наділені адміністративно-управлінськими функціями, які діють з метою 

забезпечення як інтересів держави, так і інтересів суспільства в цілому, а 

також сукупність цих адміністративно-управлінських дій та заходів, 

встановлених законом [118, с. 523]. Словник термінів і понять з державного 

управління визначає, що публічна адміністрація – це сукупність державних і 

недержавних суб’єктів публічної влади, ключовими структурними 

елементами якої є: а) органи виконавчої влади; б) виконавчі органи місцевого 

самоврядування [139, с. 168–169]. Таким чином, для виявлення основних 

напрямів сучасної кадрової політики органів публічної адміністрації є 

з’ясування чинних правових позицій щодо визначення кадрової політики в 

органах державної влади та органах місцевого самоврядування.  

Чинний Закон України «Про державну службу» не використовує термін 

«кадрова політика». Водночас Стратегія державної кадрової політики на 

2012-2020 роки зазначає, що одними з цілей реалізації державної кадрової 

політики за напрямом модернізації кадрових служб  є реорганізація кадрових 

служб у служби персоналу [247].  Враховуючи зазначені слід констатувати 

той факт, що ця ціль Стратегії знайшла свою реалізацію у Законі України 

«Про державну службу», оскільки новий Закон вже активно використовує 

саме терміни «персонал» та «служба управління персоналом», на заміну 

терміну «кадри». На відміну від закону України «Про державну службу» 

Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» одним з 

принципів служби в органах місцевого самоврядування у ст. 4 визначає 

самостійність кадрової політики в територіальній громаді [245]. Проте і цей 

нормативно-правовий акт не містить визначення кадрова політика. 

Існує багато різних поглядів щодо визначення поняття «кадрова 

політика». Наприклад, О.В. Крушельницька і Д.П. Мельничук вважають, що: 

«Кадрова політика – це сукупність принципів, методів, форм організаційного 

механізму з формування, відтворення, розвитку та використання персоналу, 

створення оптимальних умов праці, його мотивації та стимулювання» [120]. 

Є.В. Маслов визначає кадрову політику як «головний напрямок в роботі з 
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кадрами, набір принципів, що реалізуються кадровою службою 

підприємства» [143]. На думку А.К. Саакяна, кадрова політика — система 

цілей, принципів і форм, методів і критеріїв роботи з кадрами, причому 

розповсюджується це положення на весь колектив зайнятих, в межах якого 

здійснюється управління [275]. Будь-яка організація розробляє і здійснює 

свою функціональну політику у тому числі і кадрову. Такий підхід 

характерний не тільки для приватних організацій, а й для системи державної 

служби. В організаціях реалізується принципи відповідності функціональної 

політики і стратегії розвитку організації. Кадрова політика визначає 

генеральну лінію і принципові настанови в роботі з персоналом на 

довготривалу перспективу. Розвиток суспільства, організації значною мірою 

визначається його кадровою політикою. На думку Гребеньока І.В. та Бондаря 

І.В. кадрова політика підприємства — це система принципів, ідей, вимог, що 

визначають основні напрямки роботи з персоналом, її форми і методи [42].  

Під державною кадровою політикою Дьомін О., Леліков Г., Сороко В.  

розуміють державну стратегію, що виражає волю народу, політичний курс 

роботи з кадрами на загальнодержавному рівні, стратегії формування, 

розвитку та раціонального використання кадрів, всіх людських ресурсів 

держави [57, c. 5]. Тільки на загальнодержавному рівні кадрова політика, як 

частина державної політики в цілому, є інтегральним відображенням 

групових, місцевих, корпоративних та інших інтересів, стає власне 

політичною стратегією. У структурно-змістовному значенні, зазначає Жук 

Н.Б., державна кадрова політика – це система офіційно визнаних цілей, 

завдань, пріоритетів та принципів діяльності  держави з організації та 

регулюванні кадрових процесів і відносин. Ці принципи, в свою чергу, 

визначають і головні критерії оцінки кадрів, шляхи удосконалення 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу, 

раціонального використання кадрового потенціалу держави. Жук Н.Б. 

розглядає кадрову політику і як науку, яка  покликана на основі ідей, 

принципів, критеріїв відображати виявлені закономірності розвитку реальних 
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кадрових процесів, стійкі зв’язки та відносини, що надають їм певну якісну 

характеристику, визначають основні риси і принципи кадрової роботи [61]. 

Водночас, наголошує Жук Н.Б., державна кадрова політика суб’єктивна 

за формами, механізмами, технологіями реалізації, що в основному 

визначається суб’єктивними діями окремих осіб – лідерів, керівників 

державних структур. Державна кадрова політика та діяльність щодо її 

реалізації – це процес, що свідомо регулюється цілеспрямованим і високо 

організованим інструментом влади (правовими актами), одним із 

найважливіших управлінських важелів. Державна кадрова політика пов’язує 

у єдине ціле різні організаційні заходи і дії стосовно підбору та розстановки 

керівних кадрів із соціально-економічними, політичними, управлінськими, 

культурно-духовними підсистемами українського суспільства, з традиціями 

та стереотипами, що історично склалися в масовому усвідомленні. У цьому 

значенні кадрова політика держави є сукупністю різноманітних соціальних 

функцій; визначає шляхи і засоби кадрового забезпечення реформ, 

професіоналізм їх здійснення; є важливим фактором збереження та зміцнення 

цілісності держави, соціально-політичної стабільності суспільства і виступає 

елементом регулювання життєдіяльності населення. Об’єктом свого впливу 

держава вважає весь кадровий потенціал суспільства, всі людські ресурси. 

Разом з тим, об’єктом безпосереднього державного управління є кадри 

державної служби, які становлять основу апаратів органів державної влади. 

Механізми управління державними службовцями на відміну від процесів 

організації кадрового потенціалу виробничих, підприємницьких, фінансово-

банківських структур мають свої особливості і жорстко регламентуються 

системою нормативно-правових актів держави, що обумовлює необхідність 

побудови чіткої схеми супроводження роботи з кадрами [61]. 

Сучасне визначення кадрової політики сформулювали Р.В. Севастьянов 

та С.А.Ткаченко. Так, на їх думку, кадрова полiтика – це cукупнicть 

принципiв, методiв, форм органiзацiйного механiзму з формування, 

вiдтворення, розвитку та викориcтання перcоналу, cтворення оптимальних 
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умов працi, її мотивацiї та стимулювання [278]. На думку інших науковців, – 

В. П. Мартиненко та Н. В. Руденко, кадрова політика - це система правил і 

норм, прагнень і обмежень у взаємовідносинах персоналу і організації в 

цілому, за якими діють працівники у внутрішньому і зовнішньому 

середовищі, це складова частина стратегічно зорієнтованої політики 

організації. Змістом кадрової політики є робота з персоналом у відповідності 

з концепцією розвитку підприємства. Метою кадрової політики є 

забезпечення оптимального балансу процесів оновлення і збереження 

кількісного та якісного складу кадрів у його розвитку відповідно до потреб 

самої організації. Дана політика повинна відповідати вимогам чинного 

трудового законодавства і стану ринку праці в регіоні [140].  

З наукової точки зору, кадрову полiтику можна розглядати як у 

загальному, так i бiльш конкретному сенсі. Як зазначає А.Я. Кибанов, 

кадрова політика  у широкому розумiннi – це cиcтема уcвiдомлених й певним 

чином cформованих правил i норм, що приводять людcький реcурc у 

вiдповiднicть із довгоcтроковою cтратегiєю пiдприємcтва. Також, 

А.Я. Кибанов трактує кадрову політику ще як систему правил і норм, 

прагнень і обмежень у взаємовідносинах персоналу і організації в цілому, за 

якими діють працівники у внутрішньому і зовнішньому середовищі [84]. На 

думку цього науковця призначення кадрової політики - своєчасно 

формулювати цілі відповідно до стратегії розвитку організації, порушувати 

проблеми і ставити завдання, знаходити способи досягнення цілей. Кадрова 

політика є частиною політики організації і повинна повністю відповідати 

концепції її розвитку [84, с.155].  Петрова А.О. зазначає, що кадрова політика 

включає таке коло проблем: аналіз інформації та планування необхідної 

кількості працівників, організація постійного підвищення ними своїй 

кваліфікації; відбір і розстановка працівників на відповідні посади зважаючи 

на їх особисті та професійні якості; переміщення працівників залежно від 

навантаження у структурних підрозділах; організація адміністрування роботи 

з кадрами; розвиток системи управління [167, с.15]. 



20 
 

Можна зробити висновок, що кадрова політика  і в органах державної 

влади та органах місцевого самоврядування є одним з ключових напрямів 

забезпечення їх ефективної діяльності. Наведені факти ілюструють, на наш 

погляд, дещо прогресивніший розвиток правового регулювання кадрової 

політики органів державної влади на відміну від органів місцевого 

самоврядування. Зазначене обґрунтовує необхідність внесення змін до 

законодавства, що регулює службу в органах місцевого самоврядування у 

напрямку розробки концепції удосконалення їх кадрової політики, особливо 

це питання набуває актуальності з урахуванням останніх тенденцій 

децентралізації.  

Відсутність нормативного визначення поняття «кадрової політики» 

створює умови для не ефективного правового регулювання відповідних 

відносин. Враховуючи зазначене, вважаємо, що потребує законодавчого 

закріплення поняття «кадрова політика органу публічної адміністрації», 

прийнятне і для потреб державної служби і для потреб органів місцевого 

самоврядування. Підтримуючи позицію  Р.В. Севастьянов та С.А.Ткаченко, 

вважаємо за можливе визначити кадрову політику органу публічної 

адміністрації як нормативно визначену cукупнicть принципiв, методiв, форм 

органiзацiйного механiзму з формування, вiдтворення, розвитку та 

викориcтання перcоналу, cтворення оптимальних умов працi, її мотивацiї та 

стимулювання з метою забезпечення ефективного виконання завдань 

суб’єкта публічної адміністрації. Механізм реалізації кадрової політики 

суб’єкта публічної адміністрації, на наш погляд, включає проведення аналізу 

кадрової  інформації, планування необхідної кількості працівників, 

організацію постійного підвищення ними своїй кваліфікації; відбір і 

розстановку працівників на відповідні посади; переміщення працівників 

залежно від навантаження у структурних підрозділах; порядок заохочення 

працівників за зразкове виконання службових обов'язків; тощо. Правове 

регулювання механізму реалізації кадрової політики суб’єкта публічної 

адміністрації є буде розглянуто у другому розділі. 
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Формування кадрової політики здійснюється у декілька етапів. Кожний 

етап  вимагає виконання певних чітких дій для досягнення конкретної цілі. 

Мартиненко В. П., Руденко Н. В. визначають три етапи.  

На етапі нормування, наголошують Мартиненко В. П. та Руденко Н. В., 

здійснюються такі заходи: 1) проводяться  аналіз корпоративної культури, 

стратегії і стану розвитку організації; 2)  виявляють можливі зміни цілей 

роботи з персоналом. 3) описують вимоги до працівників, можливості їх 

зростання та розвитку здібностей. Метою цього етапу є узгодження 

принципів і цілей роботи з персоналом із стратегічним розвитком організації. 

На цьому етапі, наприклад, доцільно описати вимоги до працівника органу 

публічної адміністрації, принципи його роботи в органі, можливості 

зростання, вимоги до розвитку певних здібностей і т. д. [42]. 

На другому етапі програмування  ставиться мета розробити програми, 

шляхи досягнення цілей кадрової роботи з урахуванням умов та можливих 

змін ситуації Заходами, що здійснюються на цьому етапі є 1) розробка 

системи заходів по досягненню цілей у формі документу з урахуванням 

дійсного стану і обов'язково з урахуванням можливих змін; 2) розробка 

програм добору персоналу через різні джерела з використанням засобів 

масової інформації або своїх співробітників; 3) розробка тестів, 

опитувальних анкет, запитань для проведення співбесіди при відборі та 

прийнятті на роботу, творче завдання та інше. На  цьому етапі необхідно 

побудувати систему процедур і заходів щодо досягнення цілей з урахуванням 

як теперішнього стану, так і можливостей змін. Важливий параметр, що 

впливає на розробку таких програм, — представлення про прийнятні 

інструменти і способи впливу, їхнє узгодження з цінностями органу 

публічної адміністрації. Наприклад, у ситуації закритої кадрової політики 

нелогічно розробляти і використовувати програми інтенсивного набору 

персоналу через кадрові агентства, засоби масової інформації. У цьому 

випадку при наборі важливо звертати увагу на знайомих своїх працівників, 

учнів корпоративних навчальних закладів. Для корпоративної культури з 
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елементами органічної організаційної культури, що культивує дух «єдиної 

родини», недоцільно при наборі використовувати строгі і жорстокі 

психологічні тести, більше уваги варто приділяти процедурам співбесід, 

груповим заходам, моделюванню реальних виробничих ситуацій і т. д. [42]. 

На третьому етапі, а саме моніторингу персоналу здійснюється 1) аналіз 

стану кадрового потенціалу; 2) розробляється програма постійної 

діагностики та конкретних заходів щодо розвитку знань, умінь та навичок 

персоналу; 3) здійснюється оцінка ефективності кадрових заходів; 4) 

проводиться постійний моніторинг персоналу, контролю виконання програм 

оцінки, атестації та планування кар'єри, створення та підтримки ефективного 

робочого клімату та ін.[309]. Мета даного етапу — розробка процедур 

діагностики і прогнозування кадрової ситуації. Необхідно виділити 

індикатори стану кадрового потенціалу, розробити програму постійної 

діагностики і механізм вироблення конкретних заходів для розвитку і 

використання знань, умінь і навичок персоналу. При цьому є доцільною 

оцінка ефективності кадрових програм і розробка методики їхньої оцінки. 

Для підприємств, що проводять постійний моніторинг персоналу, безліч 

окремих програм кадрової роботи (оцінка і атестація, планування кар'єри, 

підтримка ефективного робочого клімату, планування і т. д.) включаються в 

єдину систему внутрішньо пов'язаних задач, способів діагностики і впливу, 

способів прийняття і реалізації рішень. У такому випадку можна говорити 

про існування кадрової політики як інструменту управління підприємством, 

зазначають Гребеньок І.В. та Бондар І.В. [42]. 

На законодавчому рівні тільки Концепція кадрової політики в Збройних 

Силах України, затверджена наказом Міністерства оборони України від 

04.12.2013 № 843 містить визначення . Відповідно до цього документу 

кадрова політика у Збройних Силах це сукупність принципів, напрямів, форм 

та методів діяльності органів військового управління, спрямованої 

на створення цілісної системи формування, підготовки, ефективного 

використання персоналу відповідно до потреб Збройних Сил, забезпечення 
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потреб кожної особистості, розвитку в неї стійкої мотивації до військової 

служби та можливості реалізації свого потенціалу під час її проходження 

[102]. 

З урахуванням зазначеного вище 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. 

Запропоновано Закон України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 

року № 889-VIII доповнити ч. 1  ст. 2 «Визначення термінів» пунктом  11 

відповідним визначенням.  

На думку Виноградського М. Д., Виноградської А. М., Шканова О.М., 

вирізняють  такі  типи кадрової політики за рівнем впливу управлінського 

апарату на кадрову ситуацію: пасивна, реактивна, превентивна, активна, 

авантюристична . За ступенем відкритості формування кадрового складу 

типи кадрової політики ці науковці поділяють на: відкриту та закриту 

політику [32].  

На наш погляд, рівень інформаційного забезпечення кадрової політики 

також може бути критерієм поділу кадрової політики на типи. Так, можна 

запропонувати три види кадрової політики суб’єкта публічної адміністрації 

залежно від  рівня її інформаційного забезпечення:  

Пасивна кадрова політика характеризується так: 1) керівництво 

організації немає чіткої програми дій відносно персоналу, а кадрова робота 

полягає в усуненні негативних наслідків; 2) відсутність прогнозу кадрових 

потреб та способів оцінки праці персоналу, діагностики кадрової ситуації; 3) 

керівництво працює у режимі екстреного реагування на конфліктні ситуації, 

прагне усунути їх будь-якими засобами без аналізу причин і можливих 

наслідків.  
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Реактивна кадрова політика полягає у наступному: 1) керівництво 

організації здійснює контроль за симптомами негативного стану в роботі з 

персоналом, причинами і ситуацією розвитку кризового стану; 2) відсутність 

мотивації до високопродуктивної праці; 3) кадрова служба має засоби 

діагностики ситуації, а за необхідності надає екстрену допомогу;  

Превентивна кадрова політика характеризується наступним: 1) 

керівництво організації має обґрунтовані прогнози розвитку кадрової 

ситуації, але не має засобів впливу на неї; 2) кадрова служба має не тільки 

засоби діагностики персоналу, а і прогнози кадрової ситуації на 

середньостроковий період; 3) головний недолік цієї політики - відсутність 

цільових кадрових програм.  

Активна кадрова політика полягає в наступному: 1) керівництво 

організації має не тільки прогнози, а й засоби впливу на ситуацію; 2) кадрова 

служба розробляє антикризові кадрові програми, здійснює моніторинг 

ситуації, регулює виконання програм відповідно до внутрішньої та 

зовнішньої ситуацій; 3) керівництво організації має якісні програми кадрової 

роботи з варіантами їх реалізації при різних ситуаціях [59].  

Авантюристична кадрова політика полягає у наступному: 1) керівництво 

не має якісного діагнозу кадрової роботи, але прагне впливати на ситуацію; 

2) кадрова служба не має засобів прогнозування кадрової ситуації, але в 

програми розвитку організації включаються плани кадрової роботи, які не 

передбачають своєчасного усунення можливих змін ситуації; 3) плани 

будуються на емоціональних мало аргументованих заходах без попереднього 

та всебічного розгляду, а при різких змінах ситуації на ринку виявляється 

нездатність швидкого здійснення перенавчання персоналу для роботи в 

нових умовах, або залучення із зовнішніх джерел.  

За ступенем відкритості формування кадрового складу в організації 

виділяють два типи кадрової політики - відкриту і закриту. Відкрита кадрова 

політика характеризується тим, що організація прозора для співробітників на 

будь-якому рівні при прийнятті як на низову так і на керівну посади. 
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Приймають на роботу спеціалістів високої кваліфікації на основі 

конкурсного відбору. Цей тип кадрової політики характерний для 

організацій, які ведуть конкурентну політику, зорієнтовану на швидке 

зростання обсягів виробництва і завоювання передових позицій на 

зовнішньому ринку.  

Закрита кадрова політика організації характеризується тим, що вона 

зорієнтована на просування на вищі посади тільки своїх працівників. Цей тип 

кадрової політики використовується в умовах дефіциту кадрових ресурсів. 

Таким чином, змістом кадрової політики є робота з персоналом у 

відповідності з концепцією розвитку організації [169]. 

На основі  досліджень можна сказати що, найбільш кращою політикою 

є активна, на другому місці – реактивна, а на останньому пасивна кадрова 

політика. На жаль, більшість органів публічної адміністрації України мають 

останню кадрову політику. Пасивна кадрова політика характеризується 

відсутністю чіткої програми дій керівництва стосовно персоналу і зводиться 

до ліквідації негативних наслідків. Як правило, при даній політиці відсутні 

прогноз кадрової потреби в способах оцінки праці та персоналу й діагностика 

кадрової ситуації в цілому. Таке управління кадровим потенціалом має 

негативний вплив на розвиток організації в цілому.  Слід зазначити, що вибір 

кадрової політики має бути здійсненний з урахуванням особливостей 

діяльності органу публічної адміністрації  та використання наступних 

заходів: 1) розробка загальних принципів кадрової політики, визначення 

пріоритетних цілей; 2) планування потреби у кадрах, формування структури і 

штату, призначення, створення резерву, переміщення кадрів; 3) створення 

системи руху кадрової інформації; 4) формування та розподіл коштів, 

забезпечення ефективної системи стимулювання праці; 5) розробка та 

виконання програми розвитку кар'єри, профорієнтування та адаптація 

персоналу, планування професійної підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації; 6) аналіз відповідальності кадрової політики і 
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стратегії організації, виявлення проблем у кадровій роботі, оцінка роботи 

персоналу [13]. 

Зміст і специфіка конкретних програм і кадрових заходів, як і кадрова 

політика в цілому, залежать від зовнішнього та внутрішнього середовища 

організації. 

До факторів зовнішнього середовища які на нашу думку суттєво 

впливають на кадрову політику, слід віднести наступні : нормативні 

законодавчі обмеження; ситуація на ринку праці, нестабільність національної 

економіки, рівень безробіття, політично-економічна ситуація в країні. 

Так, у трудовому законодавстві України є ряд норм для організацій всіх 

форм власності щодо тривалості робочого дня, відпустки, порядку 

приймання, переведення та звільнення працівників, яких повинні 

дотримуватись керівництво і служби по роботі з персоналом [241]. 

Орієнтування на ситуацію на зовнішньому ринку праці вимагає 

проведення аналізу наявності конкуренції, джерел комплектування, 

структурного та професійного складу вільної робочої сили. До факторів 

внутрішнього середовища належать: 1. Стиль управління організацією. 

Організації, побудовані на жорсткій централізації, вимагають іншого складу 

професіоналів, ніж при децентралізованому управлінні. 2. Умови праці. 

Найбільш важливими характеристиками робіт, які приваблюють чи 

відштовхують людей, є: необхідність фізичних та технічних зусиль; 

шкідливість роботи для здоров’я працівника; розміщення місцезнаходження 

робочого місця; тривалість та структурованість роботи; взаємодія з іншими 

людьми під час роботи; можливості вільного вибору при вирішенні завдань; 

розуміння та сприйняття цілей організації. Наявність навіть невеликої 

кількості непривабливих для працівника умов праці вимагає від менеджера 

по персоналу створення спеціальних програм залучення та утримання в 

організації. 3. Якісний склад трудового колективу. Робота в успішно 

працюючому колективі може бути додатковим стимулом, що сприяє 

стабільній продуктивній роботі та задоволеності працею. 4. Стиль 
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керівництва організації. Незалежно від індивідуального стилю керівництва 

конкретного менеджера важлива наявність таких його цілей: максимальне 

використання знань та умінь кожного працівника; забезпечення 

конструктивної взаємодії членів групи; одержання інформації про 

співробітників, які сприяють формулюванню цілей та завдань кадрової 

політики у програмах організації [276]. 5. Стратегія розвитку підприємства, 

реалізація якої потребує використання рівня професіоналізму персоналу 

підприємства. 

Розробка кадрової політики базується на стратегічному управлінні 

персоналом. Слід зазначити, стратегічне управління - це таке управління, яке, 

спираючись на людський потенціал, орієнтує організацію на гнучке 

регулювання своєї поведінки для досягнення конкурентних переваг на ринку 

і цілі у довгостроковому періоді [147]. До появи стратегічного управляння 

кадрами призвела зміна погляду на положення персоналу в організації.  

При формуванні стратегії управління персоналом в організації 

необхідно враховувати положення прийнятої загальної стратегії діяльності 

організації, що передбачає: 

1) визначення цілей управління персоналом. Тобто при прийнятті 

рішень у сфері управління персоналом повинні бути враховані як економічні 

аспекти (прийнята стратегія управління персоналом), так і потреби та 

інтереси працівників (відповідна оплата праці, необхідні умови праці, 

можливості розвитку та реалізації здібностей працівників); 

2) формування ідеології і принципів кадрової роботи, тобто ідеологія 

кадрової роботи повинна бути відображена у вигляді документу і 

реалізовуватись у роботі усіма керівниками структурних підрозділів 

організації. У цьому документі передбачається набір етичних норм у роботі з 

персоналом. 

Стратегічне управління персоналом розглядається як сукупність 

взаємопов'язаних управлінських процесів, які логічно витікають один з 

одного при стійкому зворотному зв'язку і зворотному впливі кожного 
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процесу на всі інші та на їх сукупність. Стратегічне управління персоналом 

має динамічний підхід до ресурсів, якими треба управляти (вміти планувати, 

оперативно управляти ними, контролювати результати). 

Кадрова політика - це складова частина стратегічно зорієнтованої 

політики організації. Метою кадрової політики є забезпечення оптимального 

балансу процесів оновлення і збереження кількісного та якісного складу 

кадрів у його розвитку відповідно до потреб самої організації.  

Робота з персоналом в організації не починається з вакансії і не 

закінчується прийманням на роботу. Процес роботи з персоналом повинен 

здійснюватися шляхом узгодження таких аспектів кадрової політики: 1) 

розробки загальних принципів кадрової політики, визначення пріоритетних 

цілей; 2) організаційно-штатна політика - планування потреби у кадрах, 

формування структури і штату, призначення, створення резерву, 

переміщення; 3) інформаційна політика - створення системи руху кадрової 

інформації; 4) фінансова політика - формування та розподіл коштів, 

забезпечення ефективної системи стимулювання праці; 5) політика розвитку 

персоналу - розробка та виконання програми; розвитку кар'єри, 

профорієнтування та адаптація персоналу, планування професійної 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації; 6) оцінка результатів 

діяльності кадрів - аналіз відповідальності кадрової політики і стратегії 

організації, виявлення проблем у кадровій роботі, оцінка роботи персоналу 

[59; 169] 

Наявність кадрової політики в організації як інструменту управління 

організацією дає можливість здійснення конкурентоспроможної політики за 

наявності високої якості кадрового потенціалу. Конкурентоспроможність 

компанії залежить від конкурентоспроможності кожного із членів команди. 

Так конкурентоспроможність працівника, за словами Грішнової О.А., – це 

відповідність якості робочої сили потребам ринку, можливість перемагати в 

конкуренції на ринку праці, тобто повніше порівняно з іншими кандидатами 

задовольняти вимоги роботодавців за рівнем знань, умінь, навичок, 
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особистих рис [309]. В аспекті якості конкурентоспроможність 

характеризується сукупністю споживчих властивостей робочої сили, здатних 

забезпечити ефективну працю: фах, стаж, вікові дані працівника, володіння 

ним іноземними мовами тощо. В аспекті кількісних характеристик категорія 

«конкурентоспроможність працівника» може визначатися такими 

показниками, як продуктивність праці та ефективність праці, витрати 

робочого часу на виконання певних операцій (робіт), якість виробленої 

продукції, витрати сировини [44]. Кадрова політика також взаємопов’язана з 

цими кількісними та якісними показниками. Вони складаюсь основу для 

прорахунку ефективності наявної кадрової політики організації, а також 

дають змогу  удосконалити останню.  

Таким чином, кадрова політика - це складова частина стратегічно 

зорієнтованої політики організації. Змістом кадрової політики є робота з 

персоналом у відповідності з концепцією розвитку підприємства. Метою 

кадрової політики є забезпечення оптимального балансу процесів оновлення і 

збереження кількісного та якісного складу кадрів у його розвитку відповідно 

до потреб самої організації. Дана політика повинна відповідати вимогам 

чинного трудового законодавства і стану ринку праці в регіоні. 

Запропонована в даній статті методика вибору кращої кадрової політики, 

дозволить підприємствам успішно функціонувати в умовах постійного 

конкурентного середовища [140].  

Як зазначають Гребеньок І.В. та  Бондар І.В. у процесі проведення 

кадрової політики великого значення набуває так зване 

«internal communication», тобто «спілкування всередині(організації)» або 

«внутрішні комунікації ». 

Внутрішні комунікації – це сукупність теоретичних принципів та їх 

практичного втілення, спрямованих на створення сприятливого підґрунтя для 

міжособистісного спілкування працівників підприємства з метою підвищення 

результативності праці  в цілому. Вдало побудовані внутрішні комунікації 
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сприяють кращому циркулюванню інформації на підприємстві, підвищують 

згуртованість колективу, спрощують процес праці в широкому розумінні. 

Зважаючи на те, що інформація є першочерговою для будь-якої 

діяльності, спілкування є повністю соціальним її різновидом. Таким чином, 

внутрішні комунікації можна визначити як цілісність трьох наступних 

компонентів:  інформація, що розповсюджується по вертикалі «зверху вниз» 

від керівництва до підлеглих;  інформація, що розповсюджується по 

вертикалі «знизу вверх» від підлеглих до керівництва;  інформація, що 

розповсюджується по горизонталі. 

Головними завданнями під час впровадження або покращання системи 

«internalcommunication» мають стати:  поширення необхідної інформації на 

належному рівні; взаємний обмін даними та за рахунок цього більш висока 

поінформованість кожного з працівників;  сприяння командній роботі [42]. 

Досягти вищезазначених цілей Гребеньок І.В. та Бондар І.В.  

пропонують за допомогою таких етапів: 1) сприяти пізнанню: доводити до 

відома працівників необхідну інформацію; заохочувати персонал до 

опанування додаткового матеріалу; 2) сприяти погодженню: вислуховувати 

аргументи підлеглих, брати їх до уваги; якщо персонал не погоджується з 

прийнятим рішенням, пояснювати його доцільність; переконати працівників 

працювати в команді; 3) сприяти дії: працівники повинні активно 

використовувати отриману інформацію для покращання результатів 

діяльності підприємства: на оперативному рівні, на тактичному рівні, на 

стратегічному рівні. Беручи за основу ці етапи та вносячи свої внутрішні 

корективи, управляючий персоналом таким чином, з одного боку, спрощує 

спілкування між працівниками, з іншого – виводить його на новий рівень, де 

основою стають взаєморозуміння між людьми, якісне та повноцінне 

спілкування між ними. 

Для прийняття ефективних управлінських рішень у межах 

запропонованого методичного підходу доцільно застосовувати методи як 

стратегічного, так і операційного аналізу, що зберігають баланс між кількісно 
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вираженими ймовірними альтернативами рішень та інтуїцією, використаною 

в потрібний час. Запропонована Гребеньок І.В. та  Бондарем І.В.  методика 

дозволяє підійти до проблеми управління кадровим потенціалом 

підприємства, спираючись на фактор людських взаємин для досягнення 

підприємством найкращого результату [42]. 

Конституцією України визначено курс на розбудову демократичної, 

правової, соціальної держави, яка спрямовує свою діяльність на становлення 

соціально-орієнтованої ринкової економіки та   демократичних інститутів за 

умов розвитку всіх форм власності [99]. 

Курс на розбудову саме такої держави визначає необхідність підготовки 

нового типу управлінських кадрів, спосіб мислення та стиль діяльності яких 

відрізняється від працівників органів адміністративно-командної системи, а 

їх кількість і рівень професіоналізму визначається змістом процесів з 

управління відповідними секторами соціально-економічного механізму 

держави. 

Кадрова політика, наполягає Жук Н.Б., не повинна бути 

вузькопрагматичною, розрахованою лише на кадрове забезпечення 

вирішення поточних завдань, а має враховувати тенденції реформування 

держави та суспільства. Необхідно розробляти кадрову політику і 

сьогодення, і майбутньої держави. Сьогодні необхідно знайти в кадрах та 

кадрових процесах те, що об’єднує минуле, сучасне та майбутнє, забезпечує 

успадкування кращого досвіду. Україна як суверенна і незалежна держава 

формує власний інститут державної служби. Через цей інститут держава 

реалізовує кадрову політику в державних органах влади та органах місцевого 

самоврядування з метою забезпечення їх професійним кадровим ресурсом 

[61]. 

Стратегія державної кадрової політики України на 2012-2020 рр., за 

словами чинного Глави нашої держави, полягає у тому, що головними 

проблемами у кадровій сфері сьогодні є невідповідність кадрової політики 

вимогам трансформаційних процесів у державі; недосконалість законодавчої 
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бази, яка не надає кадровим процесам правової обґрунтованості, 

урегульованості та захищеності, соціального забезпечення персоналу; 

відсутність стратегічного управління щодо підготовки кадрів відповідно до 

потреб суспільства нерозвиненість кадрових інститутів, недостатня 

кваліфікація персоналу кадрових служб; наявність розриву, певного 

професійного вакууму між поколіннями кадрового корпусу державного 

управління; недостатнє застосування наукових підходів, результатів 

наукових досліджень при виробленні та реалізації державної кадрової 

політики [247]. 

Необхідним етапом розробки державної кадрової політики, вважає 

Жук Н.В.,  є теоретичне обґрунтування та визначення її концепції, тобто 

системи висхідних опорних позицій та провідних ідей, що розкривають 

наукові засади найбільш ефективних підходів держави до вирішення 

кадрових проблем у сучасних умовах і на перспективу, що визначають 

завдання та пріоритети державного впливу на формування, розвиток і 

раціональне використання кадрового потенціалу України. Концепція 

дозволяє більш чітко визначити структуру, елементи, принципи державної 

кадрової політики, орієнтири на певний результат . Без чіткої концепції, 

наголошує Жук Н.В., можна згубити основну лінію розвитку кадрових 

процесів, втратити можливість наукового прогнозування, програмування та 

планування. Не можна зводити державну кадрову політику тільки до 

професійного навчання кадрів державної служби або до кадрового 

забезпечення органів державної влади, або до кадрового забезпечення 

органів виконавчої влади. Такий корпоративний, вузько відомчий підхід 

ускладнює формування державної кадрової політики як загальнодержавної 

стратегії [61]. 

Кадрова політика як соціальне явище, маючи багаторівневу структуру, 

значно ширше за змістом, ніж державна кадрова політика, де суб’єктом 

виступає держава, яка не може брати на себе вирішення всіх кадрових 

проблем. 
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Існують також інші суб’єкти кадрової політики, наприклад: політичні 

партії, громадські організації, підприємницькі структури, трудові колективи 

тощо. Часто мова йде про кадрову політику окремого інституту влади, 

міністерства, регіону, у цьому разі межа між політикою та кадровою роботою 

майже непомітна, але недоречно використовувати термін «політика». 

Концепція державної кадрової політики, чітке визначення цілей, 

принципів та пріоритетів, що надає їй цільову спрямованість та цілісність, 

пов’язує в єдине ціле організаційні заходи та дії, взаємозбагачує теорію й 

практику, виходячи насамперед з того, що: розробка та здійснення державної 

кадрової політики є однією із найскладніших, багатогранних і суперечливих 

проблем державного масштабу. Вона не може бути зведена до вирішення 

тільки організаційно-управлінських завдань, тим більше до підбору та 

розстановки керівних кадрів. Важливо, наголошує Жук Н.Б, виявити та 

реалізувати взаємодію кадрових процесів із соціально-економічними, 

політичними, управлінськими, культурно-духовними підсистемами 

українського суспільства, з історично закладеними в ньому традиціями та 

стереотипами в масовій свідомості; кадрова політика держави є сукупністю 

різних соціальних функцій; будучи ефективним інструментом державного 

управління, важливим чинником розвитку суспільства, кадрова політика 

одночасно є елементом саморегуляції життєдіяльності населення; кадрова 

політика має свою об’єктивну логіку, віддзеркалюючи рівень розвитку, 

потреби та можливості українського суспільства й держави, реальний стан 

кадрів, рівень їхнього професіоналізму і закономірності розвитку кадрових 

процесів, їхню залежність від характеру та рівня суспільно-політичного та 

економічного ладу [61]. 

Кадрова політика як складова внутрішньої та зовнішньої політики 

держави і засіб її реалізації формується на основі та в межах державної 

політики. Вона розробляється в інтересах останньої. Цілі, пріоритети й 

принципи кадрової політики визначальною мірою залежать від ролі держави 

в суспільстві, від вирішення основних проблем становлення української 
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державності, типу правління (міри співвідношення президентської та 

парламентської республіки), рівня і демократизації механізмів устрою 

держави, поділу та взаємодії гілок влади (законодавчої, виконавчої та 

судової), розмежування їхніх функцій і повноважень, перспектив 

перетворень центральних, регіональних та місцевих структур влади [41]. 

При розробці концепції державної кадрової політики Жук Н.В. 

наполягає, що слід зважити на такі засади: 1) використання наукових 

принципів пізнання соціальних явищ (системність, історизм, соціальна 

детермінованість); 2) критичне осмислення та творче застосування 

накопиченого наукового знання в галузі управління та кадрової діяльності, 

реалістична оцінка стану кадрового корпусу держави, визнання складності, 

взаємообумовленості та суперечливості кадрових процесів; 3) критичний 

аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду роботи з кадрами, засвоєння його 

уроків, осмислення позитивних і негативних сторін цього досвіду, його 

адаптація в Україні з урахуванням традицій та особливостей, менталітету 

громадян України; 4) урахування сучасних реалій і потреб України. Саме 

практика, аналіз кількісного та якісного складу кадрів дозволять робити 

висновки про ефективність тих чи інших новацій, надасть матеріал для 

виявлення нових тенденцій і потреб [61]. 

Єдиною концепцією кадрової політики суб’єкта публічної влади на 

даний час у вітчизняному законодавстві є Концепція кадрової політики в 

Збройних Силах України, затверджена наказом Міністерства оборони 

України від 04.12.2013 № 843. Відповідно до цього документу Концепція 

кадрової політики у Збройних Силах України на період до 2017 року — 

це систематизований стислий виклад стратегічного бачення розвитку 

основних напрямів кадрової політики у Збройних Силах України, яка 

базується на положеннях державної кадрової політики. Концепція містить: 

визначення основних понять, що застосовуються в Концепції; основні 

напрями розвитку кадрової політики у Збройних Силах; оцінку стану 

кадрової політики за основними напрямами її розвитку; основні завдання 
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та очікувані результати діяльності органів військового управління в процесі 

реалізації Концепції [102]. 

З урахуванням зазначеного вище, на наш погляд, основними 

компонентами концепції кадрової політики органу публічної адміністрації 

можуть бути: її цілі, найближчі та довгострокові завдання; пріоритети і 

найважливіші напрями кадрової діяльності органу публічної адміністрації; 

суб’єкти та об’єкти кадрової політики й характер їхньої взаємодії; принципи 

та механізми реалізації державної кадрової політики; система роботи з 

кадрами; технології професійного розвитку персоналу органів публічної 

адміністрації. 

За результатами анкетування працівників кадрових підрозділів органів 

публічної адміністрації було з’ясовано, що на думку цієї категорії осіб 

концепція кадрової політики органу публічної адміністрації повинна 

включати такі складові:  принципи та механізми реалізації державної 

кадрової політики  (25,2%); суб’єкти та об’єкти кадрової політики (23,6%);  

соціальний захист та гарантії персоналу (21,3%); пріоритети і найважливіші 

напрями (18,8%); система роботи з кадрами (18,1%); взаємодія суб’єктів та 

об’єктів кадрової політики (16,5%); найближчі та довгострокові завдання 

(11,8%); цілі концепції (11,0%); планування кар’єри персоналу (10,2%); 

технології професійного розвитку персоналу (8,6%) тощо (Додатки А, Д 

рис.1 ) 

Розглянуто засади, що потребують врахування при виробленні концепції 

сучасної кадрової політики органу публічної адміністрації. Визначено 

основні компоненти цієї концепції: її цілі, найближчі та довгострокові 

завдання; пріоритети і найважливіші напрями кадрової діяльності органів 

публічної адміністрації; суб’єкти та об’єкти кадрової політики й характер 

їхньої взаємодії; принципи та механізми реалізації кадрової політики органів 

публічної адміністрації; система роботи з персоналом; технології 

професійного розвитку персоналу органів публічної адміністрації.  
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Для досягнення позитивного результату у формуванні якісного 

кадрового забезпечення системи державної служби, зазначає Жук Н.Б., 

державна кадрова політика має бути: 1) науково обґрунтованою, 

реалістичною, творчою такою, що враховує потреби суспільства в кадрах, 

послідовність і етапність вирішення стратегічних завдань, орієнтованою на 

відродження та стійкий розвиток країни, на залучення до служби професійно 

підготовлених осіб, ініціативних, з новаторськими творчим спрямуваннями 

та мотиваціями; 2) комплексною, що базується на поєднанні цілей, 

принципів, форм і методів роботи з кадрами, враховуючи різноманітні 

аспекти вирішення кадрових питань (економічні, соціальні, політичні, 

моральні, соціально-психологічні тощо); 3) єдиною для всієї України, але 

багаторівневою (з урахуванням вимог до центрального і регіонального 

рівнів), яка охоплює весь кадровий корпус, усі кадрові процеси при 

використанні різноманітних механізмів державного впливу на них; 4) 

перспективною що враховує соціальний прогрес, зміни в характері праці та 

управлінських процесах; 5) демократичною щодо цілей, соціальної бази та 

механізмів вирішення кадрових проблем; 6) духовно-моральною, 

спрямованою на формування в кожному державному службовці людяності, 

чесності, впевненості у правоті та громадянської відповідальності за 

доручену справу та особисту поведінку; 7) правовою, що здійснюється в 

межах і на основі закону, що створює правові гарантії об’єктивного та 

справедливого вирішення кадрових питань [61]. 

Саме ці риси, на думку Жука Н.Б., які можна вважати принципами:  

реалістичність, творча спрямованість, комплексність, демократичність, 

гуманізм, законність, які надають державній кадровій політиці цілісність і 

сутнісну визначеність, однозначність і єдність у межах усієї держави, 

створюють можливість її впливу на всі кадрові процеси, на всіх суб’єктів 

кадрової роботи, виступають базою їх взаємодії [61]. 

Загалом, виходячи з викладеного, шляхами підвищення ефективності 

державної кадрової політики, на думку Жук Н.Б., може стати: 
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1) налагодження конструктивної взаємодії державних службовців з 

урахуванням науково обґрунтованих теорій і концепцій, спрямованих на їх 

організаційну ідентифікацію; 2) узгодження посадових повноважень 

державного службовця з його правами та обов’язками під час перебування на 

посаді; 3) посилення правових гарантій, матеріальної і моральної 

захищеності державних службовців щодо виконання своїх професійних 

обов’язків; 4) створення чіткого механізму відповідальності державних 

службовців, шляхом їх інформування про цілі і завдання установ, 

організацій, в яких вони працюють, та оцінки виконуваної ними роботи; – 

перегляд і вдосконалення розподілу посадових обов’язків з метою подолання 

дублювання повноважень; 5) налагодження  відкритого добору і розстановки 

кадрів шляхом створення всеукраїнського банку даних про наявність 

вакантних посад в органах державної влади та їх періодичної ротації [61]. 

Вирішення викладених завдань є об’єктивною необхідністю і потребує 

координації зусиль як державних службовців, так і спеціалізованих наукових 

колективів. Цілісна наукова програма повинна стати основою для визначення 

підходів щодо реалізації державної кадрової політики. Багатоаспектність 

функцій і завдань органів державної влади актуалізують необхідність 

отримання професійної підготовки та її постійного оновлення відповідно до 

потреб економічного та соціального розвитку країни, становлення 

громадянського суспільства. 

 

1.2. Ознаки, поняття, види інформаційно-правових відносин у сфері 

кадрової політики органів публічної адміністрації 

 

Історія становлення законодавства в незалежній Україні, що регулює 

інформаційне забезпечення кадрової політики органів публічної 

адміністрації, на наш погляд, прив’язана до історії  становлення вітчизняного 

законодавства про органи публічної адміністрації та публічну владу. Для 

визначення етапів становлення законодавства про інформаційне забезпечення 
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кадрової політики органів публічної адміністрації нами було враховано 

історія становлення трьох напрями вітчизняного законодавства: 

інформаційного законодавства в Україні, законодавства про документообіг,  

законодавства про кадрову політику. З урахуванням зазначеного нами було 

запропоновано визначити чотири етапи становлення вітчизняного 

законодавства, що регулює інформаційне забезпечення кадрової політики в 

органах публічної адміністрації з часу проголошення незалежності України.  

Перший етап (з 1991 р. по 1997 р.) характеризується прийняттям 

Конституції України [99], а також таких нормативно-правових актів як : 

Законів України «Про інформацію» [192], «Про державну службу» [196], 

«Про національний архівний фонд та архівні установи» [235], Постанов 

Кабінету Міністрів «Про затвердження Положення про роботу з кадрами в 

центральних і місцевих органах  виконавчої влади» [172], «Про затвердження 

Типового положення   про кадрову службу органу виконавчої влади» [297];  

Наказу Державного комітету по стандартизації та сертифікації «Про 

затвердження Державного класифікатора управлінської документації» [49].  

Ці нормативні документи 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, закріпили конституційні інформаційні права громадян та інформаційні 

обов’язки органів публічної влади; впровадили державну класифікацію 

управлінської документації, у тому числі кадрової; визначили правовий 

статус кадрової служби органу виконавчої влади;  

На другому етапі (з 1998 р. по 2009 р.) становлення законодавства, що 

регулює інформаційне забезпечення кадрової політики органів публічної 

адміністрації було прийнято такі нормативно-правові акти: Закони України 

«Про Національну програму інформатизації» [103], «Про електронні 

документи та електронний документообіг» [201]; постанова Кабінету 

Міністрів України «Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації 
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про діяльність органів виконавчої влади» [180]; Укази президента України 

«Концепція державної регіональної політики» [100],  «Про заходи щодо 

впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні» [231]; Наказ 

Державного комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення 

України, Державного комітету зв'язку та інформатизації України «ПОРЯДОК 

функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади» [178]; також було 

оновлено Державний класифікатор управлінської документації. Другий етап 

становлення законодавства, що регулює інформаційне забезпечення кадрової 

політики органів публічної адміністрації характеризується прийняттям 

нормативно-правових актів, що заклали основи інформатизації публічного 

управління у тому числі у сфері кадрового забезпечення; початком 

адміністративної реформи в Україні, яка у свою чергу визначила нові підходи 

до кадрового та інформаційного забезпечення нової системи публічного 

управління; оновленням Державного класифікатора управлінської 

документації, у тому числі кадрової; визначенням засад державної 

регіональної політики, становленням інституту служби в органах місцевого 

самоврядування, появою нормативних вимог поліпшення системи її 

кадрового та інформаційного забезпечення; становленням принципу 

систематичного  інформування  громадськості  про потребу в кадрах та 

визначенням правил функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади та 

оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів 

виконавчої влади, у тому числі кадрової; визначенням засад використання та 

обігу електронних документів та електронного документообігу.  

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, що вимагають підготовки кваліфікованих 

державних службовців, які забезпечуватимуть впровадження елементів 

електронного урядування та стимулюватимуть використання його технологій 

на практиці; засади використання персональних даних органами публічної 

адміністрації; закріпили принцип відкритості персональних даних осіб, що 
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займають посаду, пов’язану з виконанням функцій держави або органів 

місцевого самоврядування, посадових або службових повноважень; 

визначили принципи забезпечення доступу до публічної інформації, у тому 

числі кадрової; визначили правила діловодства у центральних органах 

виконавчої влади та правила роботи архівних установ України; 

сформулювали основні напрями стратегії державної кадрової політики на 

2012-2020 роки; визначили пріоритет  реорганізації кадрових служб у служби 

персоналу та розроблення системи заходів з аналітичного та інформаційно-

технологічного супроводження процесів управління персоналом. Зазначені 

засади містились у таких прийнятих нормативно-правових актах: Законах 

України «Про захист персональних даних» [230], «Про доступ до публічної 

інформації» [199]; Постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади» 

[296],  Розпорядженні Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції  

розвитку електронного урядування в Україні» [296], Указі Президента 

України «Про Стратегію державної кадрової політики на 2012-2020 роки» 

[247], Наказі Мінюсту «Про затвердження Правил роботи архівних установ 

України [187], Наказі Міністерства оборони України «Концепція кадрової 

політики в Збройних Силах України» [102].  

Четвертий етап (з 2014 р. по теперішній час) відзначився прийняттям 

таких нормативно-правових актів як: Закону України «Про державну 

службу» [197]; постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Положення про Національне агентство України з питань державної служби»; 

розпоряджень Кабінету Міністрів України  « Про схвалення Концепції 

 реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади 

в Україні» [106], «Про схвалення Концепції розвитку Національної гвардії на 

період до 2020 року» [251]; Указів Президента України «Про Стратегію 

сталого розвитку «Україна – 2020» [248]; «Про стратегію реформування 

судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 

роки» [289]; «Про Концепцію вдосконалення інформування громадськості з 
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питань євроатлантичної інтеграції України на 2017-2020 роки [105]; Наказів 

Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку роботи з 

електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на 

архівне зберігання» [183], «Про затвердження правил організації діловодства 

та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого 

самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях [188];  Наказу 

Нацагентства України з питань державної служби «Про затвердження 

Типового положення про службу управління персоналом державного органу» 

[222]. Цей етап характеризується початком реформування кадрових 

підрозділів центральних органів публічної влади у служби управління 

персоналом; деталізацією визначених стратегічних напрямів кадрової 

політики в окремих сферах та галузях; закріпленням принципів прозорості та 

стабільності  кадрового забезпечення; визначенням правового статусу 

центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері державної служби та служб управління 

персоналом; регламентацією порядку організації діловодства, 

документообігу та архівного зберігання документів у державних органах, 

органах місцевого самоврядування та роботи з електронними документами; 

реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади 

в Україні.  

Сучасні реформи органів публічної адміністрації  в Україні, що 

обумовлені прискореними темпами євроінтеграційних процесів, вимагають 

оновлення їх кадрової політики. Стратегія державної кадрової політики, 

визначена Указом Президента України до 2020 року, окреслює основні 

напрями модернізації такої діяльності органів публічної адміністрації, 

оновлене законодавство про державну службу провокує зміни засад роботи 

служб управління персоналом у державних органах, а тенденції збільшення 

рівня відкритості державних органів громадськості, посилені 

законодавством,  вимагають підвищення рівня поінформованості суспільства 
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про процедури набору, переміщення та звільнення персоналу на публічній 

службі [247;  197; 199]. 

Відсутність ефективної системи моніторингу потреб суспільства у 

фахівцях органів публічної адміністрації із відповідними професійними 

якостями  призвели до їх дисонансу із професійними можливостями 

працюючих зараз державних службовців. Зазначене явище впливає на 

зниження ефективності функціонування усієї системи органів публічної 

адміністрації в Україні, не виправдання сподівань, що були пов’язані із 

реформою цих органів та посилення негативних кризових явищ у суспільстві.  

Важливу роль у налагодженні європейського рівня роботи органів 

публічної адміністрації  відіграє якісне інформаційне забезпечення їх 

кадрової роботи. Запровадження нових апробованих європейською 

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 органів публічної адміністрації 

залежить професійна якість їх працівників, якої від них очікує громадянське 

суспільство України.  

З огляду на те, що основні зусилля вчених, а саме Бачило І.Л., Брижка 

В.М., Кальченко О.М., Копилова В.О., Рассолова М.М., Ситникова О.О., 

Туманова Л.В., Цимбалюка В.С. та інших, були зосереджені на дослідженні 

загальних положеннях інформаційно-правових відносин, а окремі їх види 

тільки попадають в коло зору науковців, питання інформаційно-правових 

відносин кадрового забезпечення діяльності органів публічної адміністрації 

окремо  не розглядались.  

Збільшення кількості інформаційно-технологічних комплексів 

обслуговування діяльності  публічної служби, невпинне зростання кількості 

державних баз даних, посилення інтегративних процесів інформаційного 

забезпечення різних публічних служб, прискорення процесів надання 

інтерактивних адміністративних послуг  вимагає формування нового зразка 
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державного службовця як активного учасника інформаційно-правових 

відносин.  

Уся сукупність інформації, що обслуговує інформаційні потреби 

кадрових підрозділів органів публічної адміністрації створює своєрідне 

інформаційне середовище. Як свідчить опитування працівників кадрових 

підрозділів органів публічної адміністрації обмін кадровою інформацією 

здійснюється між підрозділами управління персоналом та іншими 

структурними підрозділами органів публічної адміністрації, іншими 

органами публічної адміністрації та суб’єктами приватного права. Так, 

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 %). (Додатки А, Додаток Д, рис. 2) 

Наведена інформація свідчить про формування своєрідного 

інформаційного простору підрозділів по роботі з персоналом органів 

публічної адміністрації. З’ясуванню змісту інформаційного простору 

кадрових підрозділів та підрозділів по роботі з персоналом органу публічної 

адміністрацїі, розглянемо деякі наукові позиції з цього приводу, оскільки у 

законодавстві цей термін не визначається.   

У наукових теоріях галузі інформаційного права немає сталого 

теоретичного визначення узагальнювального поняття інформаційного 

простору. Науковці досліджують інформаційні простори різних об’єктів. Так, 

А.В. Баранов визначив інформаційний простір України, як соціальне 

середовище, в якому здійснюється виробництво, збирання, зберігання, 

поширення і використання інформації й на яке поширюється юрисдикція 

України [5, с. 71]. Найширше інформаційно-правовий простір визначив 
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О.В. Логінов, який вказує на те, що він являє собою систему організаційно й 

методично пов’язаних інформаційних ресурсів, сформованих державою та 

іншими учасниками інформаційних відносин [131, с. 19]. Гуславський В.С. 

визначив  інформаційний простір СНД як  ключову складову, пов’язану з 

розвитком нормативно-правової бази рівноправного міждержавного 

інформаційного обміну, забезпеченням інформаційної безпеки, розвитком 

інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури держав СНД [45, с. 29].  

К.І. Бєляков  у складі інформаційного простору пропонує розглядати такі 

основні категорії: 1) інформаційний ресурс суспільства як сукупність 

інформаційних ресурсів різного характеру — документів, інформації, що 

міститься в базах і банках даних, в архівах усіх видів, у системах 

депозитаріїв державних тощо; 2) інформаційно-телекомунікаційну 

інфраструктуру, що включає в себе територіально розподілені державні, 

недержавні і корпоративні комп'ютерні й телекомунікаційні мережі, системи 

спеціального призначення загального користування, канали передачі даних, 

засоби комутації та керування інформаційними потоками; б) інформаційні, 

комп’ютерні й телекомунікаційні технології; в) інформаційну індустрію; 

г) ринок інформаційних технологій, засобів зв’язку, інформатизації і 

телекомунікацій, інформаційних продуктів і послуг; д) соціальний інтелект – 

організаційні структури, включаючи кадри, здатні забезпечити створення, 

функціонування й розвиток національної інформаційної інфраструктури; 

3) систему ЗМІ; 4) систему взаємодії інформаційного середовища зі 

світовими відкритими мережами; 5) систему забезпечення інформаційної 

безпеки (захисту); 6) систему інформаційного законодавства [19, с. 39].  

Спираючись на наведені наукові позиції вважаємо за можливе визначити 

інформаційний простір підрозділів по роботі з персоналом органів публічної 

адміністрації як сукупність адміністративно-правових та інформаційно-

правових відносин, які виникають між кадровими підрозділами, іншими 

підрозділами цього органу публічної адміністрації, державними органами, 

органами місцевого самоврядування, недержавними організаціями та 
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фізичними особами  з приводу обміну кадровою інформацією. Інформаційне 

середовище підрозділів по роботі з персоналом є тим середовищем, в межах 

якого здійснюється обіг кадрової інформації органу публічної адміністрації.  

Вченими-адміністративістами наводиться неоднакова кількість видових 

груп відносин адміністративного права. Так, Д.Н. Бахрах обмежується лише 

трьома видами [16, с.20-21], а В.К. Колпаков називає вже шість [95, с. 86-89], 

про п’ять видів адміністративно-правових відносин згадується в підручнику 

«Адміністративне право» за редакцією Ю.П. Битяка [1, с. 44–46], 

Є.В. Курінний пропонує свій розподіл на види адміністративно-правових 

відносин [4]. 

Детальний аналіз видів адміністративно-правових відносин здійснила 

також О.І. Харитонова. Вона зазначає, що на рівні «адміністративістському» 

розрізняються правовідносини адміністративного матеріального права і 

правовідносини адміністративного процесуального права [311]. У свою 

чергу, правовідносини адміністративного матеріального права поділяються 

на такі, що визначають (встановлюють) права та обов’язки 

(встановлювальні), й такі, що визначають процедуру їхньої реалізації 

(процедурні).  

Адміністративні правовідносини поділяють на регулятивні та охоронні 

різними науковцями за різними критеріями: за цільовим призначення [16,  

с. 20], за елементом юридичної норми (диспозиції або санкції) [1, с. 44], за 

функціональним призначенням [4]. Регулятивні правовідносини — це 

правове регулювання організаційних, управлінських відносин у суспільстві, 

пов'язаних з реалізацією позитивних завдань виконавчої влади. Прикладом 

таких правовідносин у сфері діяльності кадрових підрозділів є регулювання 

порядку добровільного передання персональних даних до кадрових 

підрозділів при працевлаштуванні до органів публічної адміністрації; 

ознайомлення із такими кадровими документами як статут органу, 

колективний трудовий договір, правила безпеки поводження, трудовим 

розпорядком, регламентом роботи органу, положенням про підрозділ до 



46 
 

якого працевлаштований громадянин, а також отримання від кадрових 

підрозділів таких матеріальних носіїв кадрової інформації у вигляді копії 

контракту, посадової інструкції.  

Охоронні правовідносини регулюють правоохоронну діяльність шляхом 

встановлення правових заборон і застосування до порушників 

адміністративного примусу. Прикладом таких правовідносин у сфері 

інформаційного забезпечення кадрової політики органів публічної 

адміністрації є застосування заходів адміністративного припинення 

незаконного використання персональних даних, шляхом подання відповідної 

заяви до представника Уповноваженого з питань захисту персональних даних 

[176], а також адміністративна відповідальність за порушення правил 

використання персональних даних, передбачені ст. 188-39 КУпАП 

«Порушення законодавства у сфері захисту персональних даних» та ст. 188-

40 КУпАП «Невиконання законних вимог Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини» [93].  

За змістом адміністративно-правові відносини поділяються на 

матеріальні та процесуальні [1, с.45]. В основі матеріальних та 

процесуальних адміністративно-правових відносин лежать відповідні 

матеріальні та процесуальні норми. За допомогою перших закріплюється 

адміністративно-правовий статус різноманітних учасників суспільних 

відносин, система, структура державних та інших владних структур, правові 

режими владно-управлінської діяльності, підстави та межі відповідальності 

за адміністративні правопорушення. Для цих норм досить поширеним є 

визначення «статичні норми» [4]. Прикладами матеріальних адміністративно-

правових відносин у сфері інформаційного забезпечення кадрової політики 

органів публічної адміністрації є правовідносини, що виникають з приводу 

встановлення  компетенції суб’єктів владних повноважень щодо обробки 

персональних даних як роботодавців володільців, а також фізичних осіб як 

суб’єктів персональних даних;  прав кадрових підрозділів органів публічної 

адміністрації накопичувати інформацію про переміщення по службі, про 
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підвищення кваліфікації, присвоєння почесних звань, ступенів, збирати 

інформацію про дисциплінарні проступки працівників органів публічної 

адміністрації, готувати проекти наказів про притягнення до дисциплінарної 

відповідальності та накопичувати відповідні матеріали.  

Протилежністю матеріальним адміністративно-правовим нормам є 

процесуальні адміністративно-правові норми. Як зазначає Харитонова О.І. 

іменувати їх «процесуальними», мабуть, було б не зовсім коректно, оскільки 

термін «процес» може вживатися у широкому і у вузькому значенні. І якщо 

«процесуальні» правовідносини в широкому значенні цього поняття 

охоплюють процедурні відносини, то «процесуальні» адміністративні 

відносини у їх вузькому значенні слід трактувати як категорію 

однопорядкову з поняттям «процедурні відносини». Процедурні відносини та 

процесуальні адміністративні відносини у вузькому значенні є різновидами 

родового поняття – процесуальні відносини у широкому значенні слова [311]. 

Адміністративно-процесуальні відносини закріплюють процедурні форми 

(порядок) здійснення матеріальних норм та їх захисту. Ними визначаються 

різноманітні управлінські провадження позаделіктного та деліктного 

характеру. Вони забезпечують динаміку владно-управлінської діяльності [4]. 

Так у сфері інформаційного забезпечення кадрової політики органів 

публічної адміністрації, процедурними є відносини, що виникають у зв’язку 

із збором інформації про наявні вакансії, про вимоги до кандидатів на 

зайняття посад; публічного оголошення і проведення конкурсу на заміщення 

вакантних посад, що супроводжується збором персональних даних 

претендентів на зайняття відповідних посад  в органах публічної 

адміністрації тощо.  

Традиційно адміністративно-правові відносини за ознакою зв’язків між 

їх учасниками поділяються на вертикальні та горизонтальні. Крім того, в 

окремих роботах з теорії адміністративного права згадуються так звані 

діагональні адміністративні правовідносини [345, с. 70–71]. Вертикальні 

адміністративно-правові відносини – це відносини субординаційного 
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характеру. Вони мають місце там, де одна сторона підпорядкована іншій. Це 

взаємовідносини, які існують між органами виконавчої влади, що стоять 

вище відносно органів, котрі стоять нижче. Вертикальні адміністративно-

правові відносини існують і тоді, коли одна зі сторін, наділена певним 

обсягом владних повноважень, має право видавати акти, здійснювати 

приписи, обов’язкові для непідпорядкованої сторони. Прикладом таких 

відносин у сфері інформаційного забезпечення кадрової політики є  

відносини Державної служби статистики України, Державної інспекції з 

питань праці та кадрових підрозділів  суб’єктів владних повноважень, щодо 

надання статистичної та організаційно-облікової документації, а також 

відносини між Департаментом кадрового забезпеченням, управлінням 

кадрового забезпечення та відділом кадрового забезпечення одного 

відомства, що безпосереднього обміну кадровою інформацією розпорядчого, 

рекомендаційного, контрольного змісту. 

Характерна особливість вертикальних відносин полягає в тому, що в них 

найбільш виразно виявляється основний метод адміністративно-правового 

регулювання — метод владної підпорядкованості щодо учасників 

адміністративних правовідносин. Але адміністративно-правові відносини, як 

вже вказувалося, не завжди є відносинами, що будуються на 

підпорядкуванні. Ці відносини виникають і діють на засадах як влади і 

підпорядкування, так і рівності сторін.  

Горизонтальні адміністративно-правові відносини є відносинами, що 

виникають між непідпорядкованими органами публічної влади, 

підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, 

громадянами. Іншими словами, це відносини, учасники яких не перебувають 

у підпорядкуванні один одного. Прикладом горизонтальних відносин є обмін 

кадровою інформацією між кадровими підрозділами двох органів державної 

влади: податковою службою, органами статистики, прокуратурою, СБУ, 

органами місцевого самоврядування  тощо. 
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Прикладом таких адміністративно-правових відносин також є відносини 

обміну кадровою інформацією між кадровим підрозділом органу публічної 

адміністрації та іншими підрозділами того ж органу публічної адміністрації:  

керівництвом (28,3%); бухгалтерією (17,3%); функціональними підрозділами 

(11,8%); профспілковим комітетом (9,4%); службою безпеки та охорони 

органу публічної адміністрації (8,6%); соціально-психологічним підрозділом 

(7,8%);  підрозділом з охорони праці та техніки безпеки (6,3%); 

адміністративно-господарською службою (4,9%); підрозділом з 

інформаційного забезпечення (3,9 %) тощо (Додатки А, Д, рис. 3) 

В окремих випадках, зазначає Курінний Є.В., відносини 

адміністративного права не можна однозначно віднести ні до вертикальних, 

ні до горизонтальних. Маючи окремі, близькі до згаданих типів ознаки, ці 

відносини утворюють третю за характером зв’язків групу діагональних 

адміністративно-правових відносин. До них можна віднести відносини, які 

виникають: 1) між різнорівневими і не підпорядкованими один одному 

органами владно-управлінської компетенції (наприклад, відносини між 

органом виконавчої влади і структурами місцевого самоврядування); 2) між 

державними контрольно-наглядовими інституціями і громадянином або 

підприємством, установою, які організаційно їм не підпорядковані, а лише 

підконтрольні з окремих питань; 3) між владним органом і особою, яка скоїла 

адміністративне правопорушення [4].  

До діагонального виду відносин у сфері інформаційного забезпечення 

кадрової політики органів публічної адміністрації, на наш погляд, можна 

віднести відносини щодо обміну інформацією між кадровими підрозділами 

органів публічної адміністрації  та іншими, непідпорядкованими їм органами, 

наприклад, органами місцевого самоврядування. За результатами 

анкетування працівників кадрових підрозділів органів публічної 

адміністрації  взаємодія їх підрозділів щодо обміну інформацією найчастіше 

здійснюється з такими суб’єктами публічного права як : службою зайнятості 

(26,0%);  пенсійним фондом (24,4%);  податковою службою (21,2%); 
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інспекція України з питань праці (15,0%);  Збройними  силами України 

(11,8%);  службою статистики (11,0%); Державною казначейською службою 

України (8,6%); органами місцевого самоврядування (4,7%);  поліцією 

(3,1%);  прокуратурою (3,9%); СБУ (2,3%) тощо (Додатки А, Д, рис. 4). 

Анкетування працівників кадрових підрозділів продемонструвало, що 

найчастіше вони взаємодіють із такими суб’єктами права в процесі обміну 

інформацією:  медичними закладами (22,8%);  навчальними закладами 

(20,5%); приватними юридичними особами (18,1%);  банківськими та 

фінансовими установами (17,3%); житлово-експлуатаційними організаціями 

(15,0%);  громадськими організаціями (12,6%) та іншими (Додатки А, Д, рис. 

5).  (С. 46-51) 

Отже, можна зробити висновок, що адміністративно-правові відносини в 

сфері інформаційного забезпечення кадрової політики органів публічної 

адміністрації це інформаційні відносини державного управління та 

державного регулювання діяльності кадрових підрозділів органів публічної 

адміністрації як володільців та розпорядників кадрової інформації. 

На наш погляд, можна стверджувати, 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. 

Адміністративні правовідносини виникають з ініціативи будь-якої 

сторони. Однак згода або бажання другої сторони не є у всіх випадках 

обов’язковою умовою їх виникнення. Вони можуть виникати і всупереч 

бажанню іншої сторони або за її згодою. Ця ознака найяскравіше відрізняє 

такі відносини від цивільно-правових, де всі угоди відбуваються за згодою 

двох сторін.  

Через гнучкість та сутнісну природу інформації як предмету відносин у 

науці немає єдиного визначення поняття інформаційно-правових відносин. 

Наприклад, В.М.Брижко та О.М. Кальченко визначають інформаційно-

правові відносини як відносини, що виникають у всіх сферах життя і 
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діяльності людини, суспільства та держави при одержанні, використанні, 

поширенні та зберіганні інформації [27; с. 86]. І.Л.Бачило під інформаційно-

правовими відносинами розуміє суспільні відносини, які виникають в 

процесі інформаційної діяльності [18; с. 22]. Л.В. Туманова та А.А. Ситников 

трактують інформаційні відносини як суспільні відносини, які виникають 

відповідно до норм права і юридичних фактів при формуванні і використанні 

інформаційних ресурсів на основі створення, збору , обробки, накопичення, 

зберігання, пошуку, поширення і надання споживачу документованої  

інформації; створення і використання інформаційних технологій і засобів 

забезпечення; захисту інформації, прав суб’єктів, які беруть участь в 

інформаційних процесах та інформатизації [294; с. 101]. М.М. Рассолов 

визначає інформаційні правовідносини як відносини з приводу збору, 

обробки і використання правової та іншої інформації в суспільстві [278; с. 

22]. Такі науковці як М.Я. Швець, Р.А. Калюжний, В. Гавловський, 

В.С. Цимбалюк визначають ці відносини як суспільні відносини щодо 

інформації, яка є основним об’єктом регулювання інформаційного права 

[334; с. 88]. В.А. Копилов пропонує кілька визначень інформаційно-правових 

відносин. У динамічному контексті цей науковець визначає їх то як комплекс 

суспільних відносин, що виникають при реалізації інформаційних процесів, 

тобто при створенні, отриманні, обробці, накопиченні, зберіганні, пошуку, 

розповсюдженні та споживанні інформації, а також процесів створенні і 

застосування інформаційних систем, інформаційних технологій і засобів 

інформаційної безпеки [107; с. 68]; то як відокремлену однорідну групу 

суспільних відносин, які виникають в процесі обороту інформації в 

інформаційній сфері, в результаті здійснення інформаційних процесів в 

порядку реалізації кожним інформаційних прав та свобод, а також в порядку 

виконання обов’язків органами державної влади і місцевого самоврядування 

по забезпеченню гарантій інформаційних прав та свобод [109; с. 99]. На 

думку Яременко О.І. інформаційно-правові відносини є одним із видів 
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правових відносин, які мають ряд специфічних особливостей, внаслідок того, 

що їх основним об’єктом є інформація та похідні від неї категорії [346; с. 161].  

Узагальнивши наведені наукові позиції ми вважаємо за можливе 

визначити наступні ознаки інформаційно-правових відносин: 1) суб’єктами 

відносин є люди, суспільство та держава; 2) виникають, розвиваються та 

змінюються в процесі інформаційної діяльності тобто при одержанні, 

використанні, поширенні, зберіганні, зборі , обробці, накопиченні, пошуку, 

поширенні та споживанні інформації; 3) виникають відповідно до норм права 

і юридичних фактів; 4) основним  предметом відносин є інформація, як 

структурована так і не структурована,  додатковими предметами відносин 

виступають  інформаційні системи, інформаційні технології, засоби 

зберігання, забезпечення доступу до інформації та її захисту; 5) змістом 

відносин є інформаційні права та обов’язки.  

Компілюючи ці ознаки, вважаємо за можливе визначити інформаційно-

правові відносини як  врегульованих нормами права суспільних відносин між 

фізичними та юридичними особами приватного та публічного права в 

процесі їх інформаційної діяльності, що полягає у пошуку, одержанні, 

зберіганні, обміні, обробці, використанні даних, реалізуючи при цьому їх 

інформаційну правосуб’єктність для задоволення їх інформаційних потреб  

Як зазначає Яременко О.І., одним з найважливіших суб’єктів 

інформаційно-правових відносин є держава та її органи, правовий статус 

яких у інформаційній сфері потребує подальших наукових досліджень [346; 

с. 161]. На наш погляд, сучасний стан розвитку інформаційного суспільства в 

Україні потребує ширшого підходу до правового статусу представництва 

публічної влади в інформаційно-правових відносинах, ніж на рівні органів 

державної влади. З урахуванням про європейського вектору розвитку 

вітчизняного інформаційного законодавства, вважаємо за необхідне 

розглядати органи публічної адміністрації як суб’єктів інформаційно-

правових відносин. 
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Нормативне визначення поняття інформаційних відносин та роль в них 

органів публічної адміністрації містять деякі закони інформаційної сфери. 

Так, у Законі України «Про інформацію» до внесення змін від 13 січня 2011 

року у ст. 3 містилось визначення інформаційних відносин як відносини,  які 

виникають у всіх сферах життя і діяльності суспільства  і  держави при 

одержанні, використанні, поширенні та зберіганні інформації. Проте із 

прийняттям Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про 

інформацію» від 13 січня 2011 року стаття третя Закону України «Про 

інформацію» стала визначати основні напрями державної інформаційної 

політики, водночас стаття 4 цього закону визначила суб'єкти інформаційних 

відносин, а саме фізичні особи; юридичні особи; об'єднання громадян та 

суб'єкти владних повноважень, а об’єктом інформаційних відносин 

визначила інформацію [232; 192]. Стаття 1 Закону України «Про 

інформацію» суб'єктом владних повноважень визначає орган  державної  

влади,  орган місцевого самоврядування,  інший  суб'єкт,  що  здійснює  

владні управлінські функції відповідно до законодавства, у тому числі на 

виконання делегованих повноважень [192]. Закон України «Про доступ до 

публічної інформації» суб’єктами владних повноважень визнає органи 

державної влади, а також інші державні органи [199]. Зазначені законодавчі 

положення чітко закріпили статус суб’єктів владних повноважень як 

суб’єктів інформаційних відносин.  

Яременко О. І. зазначає, що існує проблема невідповідності поняття 

«суб’єкт владних повноважень» у адміністративно-процесуальному  та 

інформаційному законодавстві. П. 7 ч. 1 ст. 3 Кодексу адміністративного 

судочинства України передбачено, що суб’єкт владних повноважень – це 

орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи 

службова особа, інший суб’єкт при здійсненні ними владних управлінських 

функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих 

повноважень [91]. На практиці це призвело до того, що при розгляді 

інформаційних спорів адміністративними судами виникали проблеми щодо 

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%AF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9E$


54 
 

віднесення до їх складу посадових чи службових осіб. Як зазначається в 

постанові Пленуму Вищого адміністративного суду України від 30.09.13 р. 

№ 11, аналіз судової практики, у правозастосовній діяльності свідчить про те, 

що у судів виникали ускладнення при визначенні юрисдикції 

адміністративних судів щодо поширення їх компетенції на спори про 

оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників публічної інформації. 

Так, Законом України «Про доступ до публічної інформації» надано інше, 

ніж у Кодексі адміністративного судочинства України, визначення суб’єкта 

владних повноважень. Пленум прийшов до висновку, що в КАС України 

визначено всіх суб’єктів владних повноважень, тому сфера дії цієї норми 

повністю охоплює сферу дії норми, яка міститься в пункті 1 частини першої 

статті 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації», оскільки 

диспозиція норми в Законі містить менший перелік суб’єктів владних 

повноважень та не визначає інших суб’єктів, ніж визначені в КАС України 

[240]. На основі цього підходу Яременко О.І., в інформаційній сфері до 

суб’єктів державно-владних повноважень відносить: 1) органи законодавчої, 

виконавчої та судової влади; 2) Президента України, який не входить до 

жодної гілок влади, але має повноваження в кожній з них; 3) державні 

органи, які підпорядковані чи підзвітні органам законодавчої, виконавчої, 

судової влади та Президенту або виконують дотичні функції відносно цих 

органів; 4) органи місцевого самоврядування; 5) посадових та службових осіб 

цих органів [347, с. 17]. З наведеного можна зробити висновок, що 

узагальнено представником органів публічної влади як суб’єктів 

інформаційних відносин можна вважати органи публічної адміністрації. 

Термін «публічна адміністрація», зазначає Білозерська Т.О.,  вперше 

було використано в праві Європейського Союзу. Цей науковець наголошує 

на тому, що на підставі аналізу окремих нормативно-правових актів ЄС 

можна зробити висновок, що у європейському праві існує два визначення 

поняття «публічна адміністрація»: у вузькому та у широкому сенсі. У 

вузькому сенсі під «публічною адміністрацією» розуміються «регіональні 

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%AF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9E$
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органи, місцеві та інші органи публічної влади», «центральні уряди» та 

«публічна служба». Під органами публічної влади при цьому розуміється: 

«інституції регіонального, місцевого або іншого характеру, інші органи, 

діяльність яких регулюється нормами публічного права або діями держав-

членів; органи, наділені достатніми суверенними повноваженнями країни, які 

з формальної точки зору не є частиною адміністративного апарату держави-

члена, але структура та завдання якого визначені в законі (причому ці завдання 

належать сфері функціонування держави)». У широкому сенсі в європейському 

праві, акцентує Білозерська Т.О. до «публічної адміністрації», крім органів 

публічної влади, відносять ті органи, які не входять до неї організаційно, але 

виконують делеговані нею функції. Водночас, як зазначається у Резолюції щодо 

публічної (державної) відповідальності, під «публічною владою» (або органами 

публічної влади), слід розуміти: будь-яку установу публічного права (включаючи 

державу, регіональні та місцеві органи державної влади, незалежні публічні 

підприємства) та будь-яких фізичних осіб під час виконання ними повноважень 

офіційних органів [23, с. 11]. 

Представник вітчизняної науки В.Б. Авер’янов під терміном «публічна 

адміністрація» пропонує розуміти сукупність органів виконавчої влади та 

органів виконавчого самоврядування, підпорядкованих політичній владі, які 

забезпечують виконання закону та здійснюють інші публічно-управлінські 

функції [2, с.117]. Інший науковець, Кравцова Т.М., під поняттям «публічна 

адміністрація» пропонує розуміти систему органів державної виконавчої 

влади та виконавчих органів місцевого самоврядування, підприємства, 

установи, організації та інші суб’єкти, наділені адміністративно-

управлінськими функціями, які діють з метою забезпечення як інтересів 

держави, так і інтересів суспільства в цілому, а також сукупність цих 

адміністративно-управлінських дій та заходів, встановлених законом [118, с. 

523]. У словнику термінів і понять з державного управління визначено, що 

публічна адміністрація – це сукупність державних і недержавних суб’єктів 

публічної влади, ключовими структурними елементами якої є а) органи 
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виконавчої влади; б) виконавчі органи місцевого самоврядування [139, с.168–

169]. Таким чином, для виявлення основних напрямів сучасної кадрової 

політики органів публічної адміністрації є з’ясування чинних правових 

позицій щодо визначення кадрової політики в органах державної влади та 

органах місцевого самоврядування.  

Чинний Закон України «Про державну службу» не використовує термін 

«кадрова політика». Водночас Стратегія державної кадрової політики на 

2012-2020 роки зазначає, що одними з цілей реалізації державної кадрової 

політики за напрямом модернізації кадрових служб  є реорганізація кадрових 

служб у служби персоналу [247]. Враховуючи зазначене слід констатувати 

той факт, що ця ціль Стратегії знайшла свою реалізацію у Законі України 

«Про державну службу», оскільки новий Закон вже активно використовує 

саме терміни «персонал» та «служба управління персоналом», на заміну 

терміну «кадри». На відміну від Закону України «Про державну службу» 

Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» одним з 

принципів служби в органах місцевого самоврядування у ст. 4 визначає 

самостійність кадрової політики в територіальній громаді [245]. Проте і цей 

нормативно-правовий акт не містить визначення кадрова політика. 

Сучасне та змістовне визначення кадрової політики сформулювали 

Р.В. Севастьянов та С.А.Ткаченко. Так, на їх думку кадрова  полiтика – це 

cукупнicть принципiв, методiв, форм органiзацiйного механiзму з 

формування, вiдтворення, розвитку та викориcтання перcоналу, cтворення 

оптимальних умов працi, її мотивацiї та стимулювання [278].  

З наукової точки зору, кадрову полiтику можна розглядати як у 

загальному, так i бiльш конкретному сенсі. Як зазначає А.Я.Кибанов, кадрова 

політика  у широкому розумiннi  -  це cиcтема уcвiдомлених i певним чином 

cформованих правил i норм, що приводять людcький реcурc у вiдповiднicть з 

довгоcтроковою cтратегiєю пiдприємcтва. На думку цього науковця, 

призначення кадрової політики – своєчасно формулювати цілі відповідно до 

стратегії розвитку організації, порушувати проблеми і ставити завдання, 
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знаходити способи досягнення цілей. Кадрова політика є частиною політики 

організації і повинна повністю відповідати концепції її розвитку [308, с.155].  

Петрова А.О. зазначає, що кадрова політика включає таке коло проблем: 

аналіз інформації та планування необхідної кількості працівників, організація 

постійного підвищення ними своїй кваліфікації; відбір і розстановка 

працівників на відповідні посади зважаючи на їх особисті та професійні 

якості; переміщення працівників залежно від навантаження у структурних 

підрозділах; організація адміністрування роботи з кадрами; розвиток системи 

управління [167, с. 15]. 

Можна зробити висновок, що кадрова політика  і в органах державної 

влади та органах місцевого самоврядування є одним з ключових напрямів 

забезпечення їх ефективної діяльності. Наведені факти ілюструють, на наш 

погляд, дещо прогресивніший розвиток правового регулювання кадрової 

політики органів державної влади на відміну від органів місцевого 

самоврядування. Зазначене обґрунтовує необхідність внесення змін до 

законодавства, що регулює службу в органах місцевого самоврядування у 

напрямку розробки концепції удосконалення їх кадрової політики, особливо 

це питання набуває актуальності з урахуванням останніх тенденцій 

децентралізації. 

У розвинених країнах світу стимулювання розвитку інформаційного 

суспільства відбувається в напрямах співпраці органів публічної 

адміністрації  із зацікавленими сторонами, у тому числі недержаними 

організаціями, створення міжвідомчих органів з питань інформаційного 

суспільства, електронного урядування, електронної форми надання 

адміністративних послуг. В Україні на сьогодні відсутнє належне 

інституціональне забезпечення розвитку інформаційного суспільства. 

Розвиток інформаційно-аналітичного забезпечення органів публічної 

адміністрації, як один з важливих напрямів інформатизації суспільства, теж 

відбувається хаотично, без наявності чіткої виваженої державної стратегії в 

цій сфері. Адміністративно-правові та інформаційні відносини у сфері 
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інформаційного забезпечення кадрової політики органів публічної 

адміністрації тільки набувають належного правового регулювання. Наведені 

приклади інформаційно-правових відносин кадрових підрозділів органів 

публічної адміністрації з іншими органами публічної влади та суб’єктами 

приватного права свідчать про існування певного інформаційного 

середовища реалізації кадрової політики органів публічної адміністрації.  З 

урахуванням активізації напрямів інформатизації публічного управління та 

електронного урядування, необхідно прогнозувати збільшення частки 

електронних дистанційних форм обміну інформацією між кадровими  

підрозділами та іншими суб’єктами. 

Відповідальним за якість технічного та кадрового забезпечення 

інформаційно-аналітичної діяльності є кожен окремий орган влади, що, 

безумовно, не сприяє інтеграції інформаційно-аналітичної системи. 

Законодавча база в цій сфері не опрацьована належним чином, зокрема 

Концепція формування та функціонування інтегрованої інформаційно-

аналітичної системи органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування перебуває лише в стадії розробки. 

Враховуючи особливості кадрової політики органів публічної 

адміністрації можна виокремити наступні ознаки інформаційно-правових 

відносини у сфері кадрової політики органів публічної адміністрації: 

1) суб’єктами відносин є органи публічної адміністрації та інші суб’єкти, з 

якими перші взаємодіють (фізичні та юридичні особи); 2) функціонують  в 

процесі інформаційної діяльності органів публічної адміністрації; 

3) виникають відповідно до норм права; 4) основним  предметом відносин є 

інформація про формування, відтворення, розвиток та використання 

персоналу; 5) метою виникнення цих відносин є ефективне забезпечення 

виконання завдань суб’єкта публічної адміністрації.  

З урахуванням зазначених  вище ознак, пропонуємо розуміти 

інформаційно-правові відносини у сфері кадрової політики органів публічної 

адміністрації як урегульовані нормами права суспільних відносин органів 
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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, відтворення, розвиток та 

використання персоналу з метою ефективного забезпечення виконання 

завдань суб’єкта публічної адміністрації.  

 

1.3. Кадрова інформація, її поняття, ознаки та види в роботі 

кадрових підрозділів органів публічної адміністрації 

 

Формування та розвиток кадрового потенціалу органів публічної 

адміністрації в умовах активних про європейських реформ є одним з 

актуальних питань, що постають перед українським суспільством та 

державою. Як зазначають вітчизняні науковці, це пов'язано передусім із 

становленням інформаційного суспільства, потребами в інноваційно-

інвестиційному розвитку країни, розбудові новітньої економіки, що 

базується на знаннях, забезпечення всіх сфер життєдіяльності держави 

кваліфікованими, творчими кадрами, необхідними для реалізації 

національних інтересів у контексті розвитку України як демократичної, 

соціальної держави з розвинутою ринковою економікою [48, c. 5]. 

Прискорення процесів інформатизації, збільшення державних та 

недержавних баз даних, динаміка розвитку ринку праці, становлення системи 

електронного урядування, реформування служб кадрового забезпечення 

органів публічної адміністрації у служби управління персоналом проявляють 

значну кількість проблем кадрового забезпечення суб’єктів владних 

повноважень. Ю.В. Ковбасюк, К. О. Ващенко, Ю. П. Сурмін серед причин 

недоліків і проблем державної кадрової політики у сфері державної служби 

визначають також недостатнє аналітичне та інформаційно-технологічне 

супроводження процесів управління персоналом, відсутність єдиної 
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інформаційної бази щодо кадрової структури промисловості, а також системи 

кадрового обліку [48, c. 21, 25]. 

Активне врегулювання питань інформаційного забезпечення кадрової 

політики органів публічної адміністрації супроводжується такими 

нормативно правовими актами як : щорічне Послання Президента України до 

Верховної Ради України «Модернізація України - наш стратегічний вибір» 

(2011 р.) [148], Указ Президента України «Про Стратегію державної кадрової 

політики на 2012-2020 роки» від 1 лютого 2012 р. № 45 [247], Указ 

Президента України «Питання реформування Національної академії 

державного управління при Президентові України» від 9 грудня 2011 р. 

№ 1110 [168], Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого 

самоврядування» від 7 липня 2010 р. № 564 [214], Розпорядженні КМУ 

України від 13 грудня 2010 р. № 2250-р «Про схвалення Концепції розвитку 

електронного урядування в Україні» [250], інших законодавчо-нормативних 

актах [48]. Важливою тенденцією, що прослідковується у цих нормативно-

правових актах, є підвищення рівня інформаційної відкритості кадрової 

політики органів публічної адміністрації, що реалізується через створення 

прозорої системи добору кадрів, просуванні по службі на основі професійних 

знань, ділових навичок і службових здобутків, на підвищенні рівня 

соціального захисту,  розмежуванні професійної державної служби від 

політичної діяльності, запровадженні стандартів відкритості та прозорості, 

покращення умов доступу громадян до інформації про діяльність органів 

державної влади [148]. Як зазначено у Розпорядженні КМУ України від 13 

грудня 2010 р. № 2250-р «Про схвалення Концепції розвитку електронного 

урядування в Україні», електронне урядування є одним з інструментів 

розвитку інформаційного суспільства, впровадження якого сприятиме 

створенню умов для відкритого і прозорого державного управління. 

Головною складовою електронного урядування є електронний уряд - єдина 
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інфраструктура міжвідомчої автоматизованої інформаційної взаємодії 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування між собою, з 

громадянами і суб'єктами господарювання [250]. 

Основним ресурсом інформаційного забезпечення функціонування 

кадрових підрозділів чи органів управління персоналом суб’єктів владних 

повноважень є інформація. Чинне законодавство містить декілька визначень 

поняття інформація. Так у ст. 200 ЦК України вперше було надано 

визначення інформації як документованих або публічно оголошених 

відомостей про події та явища, що мали або мають місце у суспільстві, 

державі та навколишньому середовищі [316]. Аналогічне визначення 

міститься й у ст. 1 Закону України «Про інформацію»: «інформація це - 

документовані або публічно оголошувані відомості про події і явища в різних 

галузях та сферах життя суспільства» [232]. Ширше визначення поняття 

«інформація» надано в Законі України «Про захист економічної 

конкуренції»: «інформація – відомості в будь-якій формі й вигляді та 

збережені на будь-яких носіях (у тому числі листування, книги, помітки,  

ілюстрації  (карти, діаграми, органіграми, малюнки, схеми тощо), фотографії, 

голограми, кіно-, відео-, мікрофільми, звукові записи, бази даних 

комп'ютерних систем або повне чи часткове відтворення їх елементів), 

пояснення осіб та будь-які інші публічно оголошені чи документовані 

відомості» [229]. Концепція формування інформаційного простору СНД 

містить таке визначення: «інформація – відомості про осіб, предмети, факти, 

події, явища і процеси незалежно від форми їх подання» [104]. 

Різноманітність і багатогранність наведених вище визначень говорить про 

відсутність єдності думок законодавців щодо терміну «інформація».  

Аналогічна ситуація склалась і в наукових колах. При великій кількості 

наукових теорій, наприклад таких дослідників як М.С. Демкова, М.В. Фігель 

[47, с 12], В.М. Брижко, В.С. Цимбалюк, А.А Орехов, Р.А. Калюжний [28, c. 

28], І.В. Арістова [8, с. 8-20], Є.В. Петров  [166, с. 9], сьогодні немає 

усталеного і вичерпного тлумачення терміну «інформація» . Варто зазначити, 
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що історія вчення про інформацію налічує десятки теорій, що створювались 

протягом століть фахівцями в різних галузях науки. 

Сучасні науковці інформацію визначають по-різному: 1) відомості про 

навколишній світ і процеси, що в ньому відбуваються; 2) повідомлення про 

стан справ, про стан чого-небудь [107, с. 22]; 3) повідомлення про події, що 

відбуваються як у зовнішньому щодо системи середовищі, так і в самій 

системі [273, с. 69]; 4) будь-яке повідомлення або передачу відомостей про 

будь-що, яке заздалегідь не було відоме [7, с. 8].  

О.В. Кохановська інформацію визначає як: 1) відомості про будь-що, 

передані людьми; 2) різновид відбитку, нерозривно пов’язаний з процесами 

управління; 3) зменшення непевності вибору в результаті одержання 

відомостей; 4) сигнал, взятий у поєднанні всіх семіотичних характеристик: 

синтаксичної, семантичної і прагматичної; 4) аспект будь-яких процесів 

відображення [117, с. 105], відповідно виокремлює і її ознаки. На думку 

В.М. Брижка, В.С. Цимбалюка, А.А. Орехова та Р.А. Калюжного, 

інформацією називають: будь-які відомості про будь-які раніше не відомі 

події; змістовне описання об’єкта або явища; результат вибору; зміст 

сигналу, повідомлення; вимір різноманіття; відображення різноманіття; 

зменшувану невизначеність; вимір складності структур; вимір організації; 

результат відображення реальності у свідомості особи, виражений у її 

внутрішній мові; семантику або прагматику синтаксису мови надання даних; 

продукт наукового пізнання, засобів дослідження реальної дійсності 

[28, с. 180]. О.О. Кулініч під інформацією як об’єктом прав пропонує 

розуміти продукт (результат) інтелектуальної діяльності людей, що існує в 

об’єктивній формі у вигляді відомостей про навколишній світ у всій 

сукупності його явищ і процесів, із приводу якого виникає і здійснюється 

діяльність суб’єктів правовідносин [122, с. 7]. Шлома Г.О. визначає такі 

ознаки інформації як об’єкту відносин: 1) це сукупність відомостей; 

2) нематеріальна сутність; 3) цінність носія інформації визначає її зміст; 

3) одна і та ж інформація як об'єкт права може одночасно знаходитися у 
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необмеженого кола суб’єктів права; 4) багатоваріантність форм поширення 

інформації; 5) одночасна віртуальна доступність інформації необмеженому 

колу суб’єктів (користувачів), незалежно від їх геопросторового 

місцезнаходження; 6) інформація може бути скопійована і відтворена 

необмежену кількість разів; 7) створення, копіювання, публічне оголошення, 

поширення, накопичення, доступність використання інформації часто не 

потребує матеріальних витрат. Цей же науковець досліджуючи інформацію в 

органах внутрішніх справ, визначає наступні її особливості по-перше це 

відомості про діяльність органів внутрішніх справ, заплановані заходи, 

результати роботи, шляхи удосконалення боротьби із злочинністю, методи та 

засоби реалізації покладених завдань, тобто внутрішньовідомча інформація, що 

створюється працівниками міліції в процесі своєї службової діяльності; по-

друге, це відомості про осіб, предмети, події, процеси, що отримані ззовні 

системи органів внутрішніх справ; по-третє, ці відомості є власністю ОВС 

України чи знаходяться у їх законному користуванні; по-четверте, ці відомості 

необхідні для підтримки життєдіяльності системи ОВС України з метою 

ефективного виконання покладених на міліцію завдань. З урахуванням 

зазначених ознак Шлома Г.О. визначає інформацію, що використовується в 

діяльності ОВС України, як сукупність відомостей про діяльність органів 

внутрішніх справ, заплановані заходи, результати роботи, шляхи вдосконалення 

боротьби зі злочинністю, методи та засоби реалізації покладених завдань, а 

також відомості про осіб, предмети, події, процеси, що отримані ззовні системи 

органів внутрішніх справ і необхідні для їх ефективної правоохоронної 

діяльності [339, с. 343; 340, с. 312]. 

Визначення інформації, що адаптоване для використання в сфері 

управлінської діяльності надав О.В. Логінов. Він вважає, що під організаційно-

правовою інформацією в системі органів виконавчої влади слід розуміти 

відображене розмаїття статистичних, семантичних і прагматичних аспектів 

суспільних відносин, перетворених людьми з позицій усвідомлених ними 

потреб, інтересів і цілей, виражене зовні в специфічних формах [131,  с. 9]. 
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З урахуванням зазначеного, можна констатувати, що характерними 

ознаками інформації є: нематеріальна сутність; можливість бути 

скопійованою та відтвореною необмежену кількість разів; можливість 

одночасного знаходження у необмеженого кола осіб; багатоваріантність 

форм відображення. Зазначені ознаки є базовими для формулювання 

визначення інформації, що використовується кадровими підрозділами 

органів публічної адміністрації. На особливості кадрової інформації 

безпосередньо впливає зміст роботи з персоналом, кадрова політика та 

кадровий процес, що формує певні особливості кадрової інформації. 

Як зазначають Ю. В. Ковбасюк, К. О. Ващенко, Ю. П. Сурмін, робота з 

персоналом має включати: профорієнтацію, профвідбір, профпідготовку, 

професійну перепідготовку; розстановку і закріплення кадрів; удосконалення 

мотиваційного механізму їх діяльності; покращення умов і привабливості 

праці; профатестацію, стимулювання професійного зростання; роботу з 

резервом кадрів; контроль за діяльністю персоналу; систему інформування 

кадрів про завдання колективів; виховання кадрів. На думку цих науковців, 

кадровий процес являє собою сукупність заходів з підготовки, 

перепідготовки, добору, розстановки і виховання кадрів, адекватних вимогам 

загальнодержавної кадрової стратегії, корпоративної стратегії окремої 

організації [48]. Кадрова політика, на думку Петрової А.О., включає таке 

коло проблем: аналіз інформації та планування необхідної кількості 

працівників, організація постійного підвищення ними своєї кваліфікації; 

відбір і розстановка працівників на відповідні посади зважаючи на їх 

особисті та професійні якості; переміщення працівників залежно від 

навантаження у структурних підрозділах; організація адміністрування роботи 

з кадрами; розвиток системи управління [167, с.15].  

Типове положення про службу управління персоналом державного 

органу визначає основні завдання служби управління персоналом [298]. 

Зазначені ключові позиції змісту кадрової політики, кадрового процесу та 

роботи з персоналом, задачі, що стоять перед кадровими підрозділами  
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впливають і на ознаки інформації, яка при цьому використовується. 

Наприклад, наукове визначення кадрової інформації дає А.І. Турчинов, який 

під нею пропонує розуміти обумовлену законом і практикою діяльності 

апарату відомості про працівника федерального органу влади, органу влади 

суб’єкта Федерації або місцевого самоврядування людину або 

підготовлювану до вступу на службу, зібрані для забезпечення 

функціонування даного апарату, в тому числі й для роботи з персоналом: 

формування кадрового резерву, визначення контингенту тих службовців, які 

мають отримати додаткову освіту, проектування посад і т. д. [307] На наш 

погляд, це визначення не містить ключових ознак кадрової інформації, а 

висвітлює лише її фрагментарні характеристики. 

Певне уявлення про зміст кадрової інформації та її види дають 

дослідження кадрових документів, оскільки вони є матеріальними носіями 

інформації. Перелік кадрової документації закріплений у розділах 5 «Трудові 

відносини»» та 6 «Робота з кадрами» Переліку типових документів, що 

створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого 

самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням 

строків зберігання документів [164]. Ураховуючи зміст цього документу 

кадрову документацію можна поділити на такі види як: 1) набір і 

використання трудових ресурсів; 2) ринок праці, працевлаштування та 

допомога безробітним; 3) організація праці, продуктивність праці, трудова 

дисципліна; 4) технічне нормування, тарифікація, заробітна плата; 5) охорона 

праці; 6) приймання, розподіл, переміщення та облік кадрів; 7) підготовка 

кадрів, підвищення їх кваліфікації; 8) проведення атестації і встановлення 

кваліфікації; 9) присудження наукових ступенів, присвоєння вченого звання; 

10) нагородження, присвоєння почесних звань, присудження премій. На 

думку Ю. Палеха, до кадрової документації також можна віднести, 

документацію з соціального страхування та соціального захисту, а також 

документацію з житлово-побутових питань та профілактично-оздоровчої 

роботи [162, c. 127].. Ми вважаємо, що класифікація кадрових документів за 
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функціональними ознаками дає найкраще ілюструє особливості та види 

кадрової інформації. Отже, наведемо класифікацію кадрових документів, 

розроблену таким науковцем, як Ю. Палех, за функціями, що передбачені в 

посадових інструкціях працівників кадрових служб: 1) документація щодо 

прийому, переміщення та обліку кадрів, яка включає в себе: документацію з 

прийняття на роботу, переведення на іншу роботу, звільнення з роботи, з 

оформлення відпусток, з оформлення заохочень, з оформлення стягнень; 

2) документація щодо підготовки кадрів та підвищення їх кваліфікації: 

документація щодо підготовки кадрів, щодо підвищення кваліфікації кадрів; 

3) документація щодо атестації кадрів і робота з резервом кадрів: 

документація щодо атестації кадрів, щодо встановлення кваліфікації; 

4) документація щодо нагородження та присвоєння почесних звань; 

5) документація щодо набору і використання трудових ресурсів: щодо набору 

персоналу, щодо використання персоналу; 6) документація з організації праці 

та трудової дисципліни; 7) документація зі встановлення заробітної плати та 

охорони праці; 8) документація зі соціального страхування та соціального 

захисту працюючих; 9) документація з житлово-побутових питань та 

профілактично-оздоровчої роботи; 10) документація з організаційних основ 

управління [163, c. 179]. 

Враховуючи зазначене вище, на наш погляд, можна виділити такі ознаки 

кадрової інформації, що використовується органами публічної адміністрації: 

1) це відомості про набір і використання трудових ресурсів, ринок праці, 

працевлаштування, організацію праці, продуктивність праці, трудову 

дисципліну, технічне нормування, тарифікацію, заробітну плату, охорону 

праці, приймання, розподіл, переміщення та облік кадрів, підготовку кадрів, 

підвищення їх кваліфікації, проведення атестації і встановлення кваліфікації, 

присудження наукових ступенів, присвоєння вченого звання, нагородження, 

присвоєння почесних звань, присудження премій, призначення 

дисциплінарних стягнень, соціальне страхування, соціальний захист, 

профілактично-оздоровчу роботу; 2) обсяг, правовий режим,  матеріальні 
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носії, час збереження, коло користувачів, види обробки  кадрової інформації 

визначаються кадровою політикою органу публічної адміністрації та 

законодавством; 3) основним користувачем цих відомостей є служби 

управління персоналом, кадрові підрозділи органів публічної адміністрації; 

4) використовується для здійснення аналітичної і організаційної роботи з 

кадрового менеджменту, задоволення потреби у кваліфікованих кадрах та їх 

ефективного використання, прогнозування розвитку персоналу, заохочення, 

працівників до службової кар’єри, забезпечення їх безперервного навчання 

документального оформлення проходження державної служби, служби в 

органах місцевого самоврядування та трудових відносин. 

Об’єднавши виділені ознаки, вважаємо за можливе визначити кадрову 

інформацію органів публічної адміністрації як: обумовлену 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.  

На наш погляд, це визначення потребує законодавчого закріплення. Так, 

доцільним видається доповнення пунктом 35 статті 2 Проекту Трудового 

кодексу України [305] принципом вільного доступу працюючих до кадрової 

інформації про себе, а також запропонованим нами визначенням кадрової 

інформації (Додаток Г). 

Класифікації видів інформації за різними критеріями є предметом 

дослідження багатьох науковців, але ґрунтовними в цьому напрямі ми 

можемо визнати праці І.В. Арістової  [8, с. 284–289], О.В. Логінова  
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[131, с. 11] та ін.. [142, с. 54; 122, с. 8]. Класифікацію інформації, яка 

використовується в ОВС, надав М.В. Ковалів: 1) за юридичними 

властивостями: а) має юридичне значення; не має юридичного значення; 2) за 

строками: а) щоденна; б) декадна; в) місячна; г) квартальна; д) піврічна; е) 

річна; 3) за місцем виникнення: а) внутрішня; б) зовнішня; 4) за змістом: а) 

звітно-статистична; б) оперативно-службова; в) оперативно-довідкова; 5) за 

методом отримання: а) гласна; б) негласна; 6) за ступенем таємності: а) 

таємна (обмеженого користування); б) нетаємна (відкритого користування); 

7) за характером впливу: а) керуюча; б) інформувальна [86, с. 129–130]. Хоча 

зазначені класифікації достатньою мірою не приділяють уваги такому 

критерію поділу інформації на види як ступінь обмеження доступу до неї. 

З тематичної і функціональної точки зору, на думку  М. Шкільова,  

інформація у сфері державного та муніципального управління буває 

організаційно-розпорядчою, нормативно-правової, планово-фінансовою, 

соціально-економічною, індикативною тощо За рівнем агрегування – 

первинною, структурованою, статистичною, аналітичною та ін. За правовим 

режимом доступу інформація може бути відкритою і обмеженого доступу. 

Документована інформація обмеженого доступу поділяється на інформацію, 

що належить до державної таємниці, та конфіденційну. Конфіденційна 

інформація – це документована інформація, доступ до якої обмежується 

відповідно до законодавства РФ. До категорії конфіденційної інформації, 

зазначає Шкільов М., належать персональні дані про громадян, що 

включаються до складу федеральних інформаційних ресурсів, інформаційних 

ресурсів спільного ведення, інформаційних ресурсів суб’єктів РФ, 

інформаційних ресурсів місцевого самоврядування , а також одержувані й ті, 

що збираються недержавними організаціями. Таким чином, персональні дані 

– це відомості про факти, події і обставини життя громадянина, що 

дозволяють його ідентифікувати [337]. 

Оскільки уся кадрова інформація має документальний вираз у зв’язку із 

її важливістю як для органів публічної адміністрації так і для працівників, на 

http://www.securitylab.ru/blog/personal/north/
http://www.securitylab.ru/blog/personal/north/
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наш погляд необхідно враховувати класифікацію кадрових документів, яка 

впливатиме на класифікацію видів кадрової інформації. Так, Палеха Ю.І. 

визначає наступні види кадрових документів: 1) за номіналом (назвою): 

заява, довідка, подання, автобіографія, протокол, рапорт, службовий лист, 

наказ, пояснювальна чи доповідна записка, запрошення, звіт, характеристика 

тощо; 2) за місцем укладення: внутрішні, зовнішні (вхідні та вихідні); 3) за 

технологією реєстрування: вихідні облікові та похідні (повторні) облікові; 4) 

за юридичною силою: справжні, не чинні, підроблені; 5) за технікою 

відтворення:рукописні  та відтворені механічним способом; 6) За способом 

документування: знакові та зображальні; 7) за ступенем відкритості: 

конфіденційні та секретні; за призначенням: оригінали, дублікати, копії; 8) за 

джерелами виникнення: первинні та вторинні; за характером знакових 

засобів: текстові та нетекстові; 9) за формою подання: індивідуальні та 

уніфіковані; за призначенням та сприйняттям: машино читанні та ті, що 

читаються людьми; 10) за строками зберігання: постійного, тривалого (понад 

10 років) і тимчасового зберігання (до 10 років); 11) за доступом до 

документа: ті, документи, що містять відкриту (загальнодоступну 

інформацію) та документи з обмеженим доступом (для службового 

користування); 12) за терміном виконання: звичайні (безстрокові), термінові, 

дуже термінові [163]. 

Відповідно до державного класифікатора управлінської документації 

(ДК 010-98) Палеха Ю.І. виокремлює:  

1) організаційні кадрові документи: статут, штатний розпис, 

структура і штатна чисельність, регламент; положення про кадрову службу, 

положення про проходження атестації, положення про зарахування до 

резерву, положення про конкурсний відбір, положення про нагородження; 

колективний договір, колективна угода; посадові інструкції, інструкції по 

роботі з заявами громадян, інструкції по заповненню подання щодо 

призначення пенсій та допомог; правила внутрішнього розпорядку, правила 
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роботи зі скаргами працівників, правила роботи з конфіденційною 

інформацією, регламенти. 

2) Розпорядчі кадрові документи: накази та розпорядження з 

особового складу; рішення колегіальних органів; вказівки заступника 

керівника з персоналу тощо;  

3) Інформаційно-довідкові кадрові документи: службові та 

рекомендаційні листи, пропозиції; довідки, доповідні та пояснювальні 

записки; списки працівників установи; графіки відпусток; подання про 

призначення, переміщення або заохочення; плани робіт, огляди, відгуки 

тощо. 

4) Первинно-облікова кадрова документація: з обліку особового 

складу; з обліку використаного робочого часу; з підрахунку заробітної плати; 

щодо проведення службової атестації кадрів; які відображають рівень освіти, 

присвоєння ступенів, звань, категорій тощо; щодо роботи з резервом кадрів; з 

призначення пенсій та допомог; з нагороджень, присудження державних 

премій тощо. 

5) Звітно-статистична документація: звіт з праці; звіт про 

використання робочого часу;  звіт про стан умов праці, пільги та компенсації 

за роботу у несприятливих умовах; звіт про стан заборгованості із виплат 

заробітної плати; відомості про наявність вакансій; інформація про 

вивільнення працівників тощо; 

6) Особова документація: документи особової справи, особовий 

листок з обліку кадрів; автобіографія; заява працівника про прийняття на 

роботу, звільнення чи переміщення; атестаційний лист, подання про 

призначення на посаду; документи про нагородження, присвоєння почесних 

звань, ступеня, рангу; 

7) Особисті документи: паспорт, трудова книжка, військовий 

квиток, диплом, свідоцтво про освіту, атестат, посвідчення особи, документи 

про сімейний стан, стаж роботи, спеціальність, наукове звання, перепустка, 
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довідка, що підтверджує місце роботи, посаду, заробітну плату, сертифікат 

про курсову підготовку тощо [163]. 

Як видно із зазначеного вище кадрове забезпечення діяльності органів 

публічної адміністрації супроводжується накопиченням значного масиву 

персональних даних, кандидатів на посади, чинних працівників та звільнених 

осіб. Ці дані накопичуються у кадрових документах та зберігаються тривалий 

час, у зв’язку із чим персональні дані посідають особливо важливе місце у 

системі інформаційного забезпечення діяльності кадрових підрозділів 

органів публічної адміністрації. 

За результатами анкетування найчастіше працівники кадрових 

підрозділів використовують кадрову інформацію, що містить відомості про: 

посадові права та обов’язки (30,7%); внутрішній трудовий розпорядок 

(28,3%); штатний розпис, структура і штатна чисельність (24,4%); обліку 

використаного робочого часу (20,5%); переміщення по службі (18,1%); облік 

особового складу (17,3%); біографію працівника (15,0%); рівень освіти, 

присвоєння ступенів, звань, категорій (14,2%); конкурсний відбір (12,6%);  

призначення пенсій та допомоги (11,8%);  кадрову звітність (11%); 

нагородження та дисциплінарні покарання (7,8%); підвищення кваліфікації 

(7,8%) тощо (Додатки А. Д. рис. 6) 

Законними підставами, які зобов’язують органи публічної адміністрації 

як роботодавця володіти певними персональними даними найманих 

працівників є такі: ст. 24 Кодексу законів про працю України (КЗпП України) 

[92]; пп. 2-4 постанови Кабінету Міністрів України «Про трудові книжки 

працівників» від 27 квітня 1993 року № 301 [255]; пп. 1.3 та 1.4 Інструкції 

про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом 

Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства 

соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58 [72]; 

Інструкція щодо заповнення Особової картки державного службовця, 

затверджена Наказом Національного агентства України з питань державної 
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служби від 05 серпня 2016 р. №156 [75]; ст. 37 «Особова справа державного 

службовця» Закону України «Про державну службу» [197] тощо. 

Найбільший обсяг персональних даних працівників містять такі дві 

групи кадрових документів, що відповідно до державного класифікатора 

управлінської документації (ДК 010-98) [49] Палеха Ю.І. визначає як: 

особова документація та особисті документи. Особова документація містить  

документи особової справи, особовий листок з обліку кадрів; автобіографію; 

заяву працівника про прийняття на роботу, звільнення чи переміщення; 

атестаційний лист, подання про призначення на посаду; документи про 

нагородження, присвоєння почесних звань, ступеня, рангу. До особистих 

документів відносять трудову книжку, військовий квиток, диплом, свідоцтво 

про освіту, атестат, посвідчення особи, документи про сімейний стан, стаж 

роботи, спеціальність, наукове звання, перепустку, довідку, що підтверджує 

місце роботи, посаду, заробітну плату, сертифікат про курсову підготовку 

тощо [163]. 

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про захист персональних даних» 

[230] персональні дані визначаються як відомості чи сукупність відомостей 

про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно 

ідентифікована. Законодавець закріплює ідентичність двох понять 

«персональні дані» в Законі України «Про захист персональних даних» та 

«інформація про фізичну особу» в Законі України «Про інформацію» [232].У 

другому абзаці ст. 11 Закону України «Про інформацію», опосередковано 

зазначено, що персональні дані можуть бути як конфіденційні так і мати 

відкритий характер, тобто не бути інформацією з обмеженим доступом. У ч. 

2 ст. 5 Закону України «Про захист персональних даних», до 27.03.2014 р. 

було зазначено, що персональні дані, крім знеособлених персональних даних, 

за режимом доступу є інформацією з обмеженим доступом. Внесеними 

змінами Законом України від 27.03.2014 року це формулювання було 

замінене іншим, а саме тепер Персональні дані можуть бути віднесені до 

конфіденційної інформації про особу законом або відповідною особою. 
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Проте незмінним залишається те, що не є конфіденційною інформацією 

персональні дані, що стосуються здійснення особою, яка займає посаду, 

пов’язану з виконанням функцій держави або органів місцевого 

самоврядування, посадових або службових повноважень [191].  

У Законі України «Про захист персональних даних» чітко не вказано 

зміст відомостей, що складають персональні дані, проте Законом України 

«Про інформацію» до конфіденційної інформації про фізичну особу 

віднесено дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні 

переконання, стан здоров’я, а також адреса, дата і місце народження [232]. 

Конституційний Суд України Рішенням від 30 жовтня 1997 року № 5-зп 

відніс до конфіденційної інформації про фізичну особу, ще й відомості про її 

майновий стан та інші персональні дані [271], а рішенням від 20 січня 2012 

року № 2-рп/2012, даючи офіційне тлумачення частин першої, другої статті 

32 Конституції України пояснив, що до інформація про особисте та сімейне 

життя особи (персональні дані про неї) входять відомості про національність, 

освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров'я, і т. д. [272]. 

Таким чином,  Конституційний Суд України вважає, що перелік даних про 

особу, які визнаються як конфіденційна інформація, не є вичерпним. І тільки 

як зазначено у ст. 5 Закону України «Про захист персональних даних», 

законом може бути заборонено віднесення інших відомостей, що є 

персональними даними, до інформації з обмеженим доступом. 

Відомості про працівників, відображені в кадрових документах, зокрема 

про вік, дату і місце народження, місце проживання, ідентифікаційний номер, 

соціальний статус, пільги відповідно до закону (одинокі матері, жінки з 

дітьми віком до трьох років, «чорнобильці», неповнолітні, пенсіонери тощо), 

які він подав при укладенні трудового договору, обробляються володільцем 

бази персональних даних на підставі статті 24 Кодексу законів про працю 

України виключно для здійснення повноважень володільця бази 

персональних даних у сфері правовідносин, які виникли в нього з 

працівником на підставі трудового договору (контракту) і з точки зору 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_1997_10_30/an/45/KS97005.html#45
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_02_01/an/93/Z960254K.html#93
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_02_01/an/93/Z960254K.html#93
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Закону України «Про захист персональних даних» вважаються 

персональними даними, які у своїй сукупності складають базу персональних 

даних або її частину. 

Таким чином, інформація про найманих працівників є базою 

персональних даних, оскільки, особові справи, трудові книжки, копії 

паспортів, документів про освіту зберігаються та обробляються 

роботодавцем. Крім того, документація підприємств, установ та організацій в 

електронній формі та/або у формі картотек, що містить певним чином 

структуровані персональні дані найманих працівників також вважається 

базою персональних даних або її частиною [80]. 

Користувачами особової документації можуть бути юридичні і фізичні 

особи, які звертаються до її власника за отриманням необхідних даних без 

права передання та розголошення. До таких користувачів відносяться органи 

статистики, податкові інспекції, правоохоронні органи та органи безпеки, 

відділи місцевих держадміністрацій, військкомати, страхові агенції, 

туристичні фірми та організації рекреаційної сфери. Ними також можуть 

бути співробітники функціональних підрозділів установи, яким ці дані 

необхідні для виконання службових обов’язків (бухгалтерія, плановий відділ, 

спецслужба) [163, c. 129]. Кадрові підрозділи органів публічної адміністрації 

повинні вживати заходів до забезпечення режиму доступу до персональних 

даних працівників органів публічної адміністрації шляхом укладення 

відповідних інформаційних угод чи оформлення розписок про 

нерозголошення відповідної інформації. 

Пропонуємо доповнити ст. 24 КЗпП України визначенням поняття 

персональні дані працівників, переліком відкритих у доступі персональних 

даних та переліком персональних даних, які органом публічної адміністрації 

можуть бути віднесені до інформації з обмеженим доступом, а статті  7 

Закони України «Про державну службу» та «Про службу в органах місцевого 

самоврядування » доповнити переліком персональних даних працівників, 
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доступ до яких не може бути обмеженим та перелік, підстави і порядок 

віднесення їх персональних даних до інформації з обмеженим доступом [92]. 

Велика кількість  персональних даних міститься в особових справах 

персоналу органів публічної адміністрації.   

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

суддівського досьє розміщується на веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії 

суддів України та має містити (ст. 85): копії всіх заяв судді, пов’язаних з його 

кар’єрою, та доданих до них документів; копії всіх рішень, прийнятих щодо 

судді Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою 

правосуддя, Вищою радою юстиції, органами суддівського самоврядування, 

Президентом України або іншими органами, які приймали відповідні 

рішення; інформацію про результати участі судді у конкурсах на зайняття 

посади судді; інформацію про результати проходження в Національній школі 

суддів України спеціальної підготовки кандидата на посаду судді, підготовки 

судді упродовж перебування на посаді судді; інформацію про результати 

кваліфікаційного оцінювання судді та регулярної оцінки судді упродовж 

перебування на посаді; інформацію про здійснення викладацької діяльності;  

інформацію про зайняття суддею адміністративних посад з копіями 

відповідних рішень; інформацію про обрання (призначення) судді до органів 

суддівського самоврядування, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, 

Вищої ради правосуддя, Вищої ради юстиції;  інформацію про ефективність 

здійснення судочинства суддею; інформацію про дисциплінарну 

відповідальність судді, зокрема; інформацію щодо дотримання суддею 

правил професійної етики; інформацію про  відповідність витрат і майна 

судді та членів його сім’ї, а також близьких осіб задекларованим доходам, у 

тому числі копії відповідних декларацій, поданих суддею відповідно до 

законодавства у сфері запобігання корупції; інформацію щодо відповідності 

судді критерію доброчесності, зокрема, відповідність витрат і майна судді та 

членів його сім’ї задекларованим доходам, у тому числі копії відповідних 

декларацій, поданих суддею відповідно до цього Закону та законодавства у 
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сфері запобігання корупції;  декларації родинних зв’язків судді та декларації 

доброчесності судді; результати тестувань щодо відповідності судді 

критеріям кваліфікаційного оцінювання (у разі їх проведення);  результати 

застосування інших засобів встановлення відповідності судді критеріям 

кваліфікаційного оцінювання (у разі їх застосування);  висновок Громадської 

ради доброчесності (у разі його наявності); інші відомості та дані, на підставі 

яких може встановлюватися відповідність судді критеріям кваліфікаційного 

оцінювання, а також будь-яку іншу інформацію щодо судді, визнану 

рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України такою, що підлягає 

включенню до суддівського досьє; інформацію щодо відповідності кандидата 

на посаду судді критерію професійної етики; 3) матеріали проведення 

спеціальної перевірки та іншу інформацію щодо відповідності кандидата на 

посаду судді критерію доброчесності, зокрема, відповідність витрат і майна 

кандидата на посаду судді та членів його сім’ї задекларованим доходам, у 

тому числі копії декларацій, поданих відповідно до цього Закону та 

законодавства у сфері запобігання корупції;  іншу інформацію; 4) з досьє 

кандидата на посаду судді : документи, подані кандидатом на посаду судді; 

інформацію щодо відповідності кандидата на посаду судді критерію 

професійної етики; матеріали проведення спеціальної перевірки та іншу 

інформацію щодо відповідності кандидата на посаду судді критерію 

доброчесності, зокрема, відповідність витрат і майна кандидата на посаду 

судді та членів його сім’ї задекларованим доходам, у тому числі копії 

декларацій, поданих відповідно до цього Закону та законодавства у сфері 

запобігання корупції; іншу інформацію (ст. 85) [249]. 

Відповідно до ст. 79 Закону України «Про Національну поліцію»  

«Особові справи поліцейських», зазначено, що проходження служби 

поліцейським відображається в його особовій справі. До особової справи 

вноситься автобіографічна інформація поліцейського та членів його сім’ї, 

інформація про проходження служби, трудову діяльність та інша інформація, 

що характеризує професійні, освітні та особисті якості особи, місце її 
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проживання, а також інша необхідна інформація, визначена законом та 

іншими нормативно-правовими актами. Порядок формування та ведення 

особових справ поліцейських визначає Міністр внутрішніх справ України 

[236].  У цьому порядку зазначено, що  особова справа поліцейського 

складається з п’яти частин, у яких зберігаються: 1) у першій частині – 

послужний список; 2) у другій частині: документи, що підтверджують 

проходження первинної професійної підготовки та післядипломної освіти; 

подання про присвоєння спеціальних звань поліції, у тому числі в порядку 

заохочення, нагородні листи; рапорт поліцейського та подання про 

призначення на посади, переміщення по службі та звільнення зі служби в 

поліції; атестаційні листи і характеристики; 3) у третій частині: заява про 

прийняття на службу; автобіографія; анкета; документи про проходження 

медичного та психофізіологічного обстеження, перевірку рівня фізичної 

підготовки; результати проходження професійно-психологічного відбору; 

контракт про проходження служби в поліції; рішення щодо прийняття на 

службу в поліції; зобов’язання щодо дотримання обмежень, пов’язаних зі 

службою в поліції; текст Присяги із власноручним підписом поліцейського, 

який її склав; 4) у четвертій частині (архівні матеріали) – витяги з наказів, 

копії рішень поліцейських комісій, висновки за матеріалами службових 

перевірок (розслідувань), документи про підтвердження окремих періодів 

проходження служби, копія розрахунку стажу служби на пенсію, довідки про 

стан здоров’я, поранення, копії атестата і дипломів про освіту з додатками до 

них, свідоцтв про народження, укладення (розірвання) шлюбу, документів 

про встановлення спеціального статусу, інша інформація, визначена законом 

та іншими нормативно-правовими актами, що має значення для 

характеристики особи та проходження нею служби; 5) у п’ятій частині 

(матеріали спеціальної перевірки) – матеріали спеціальної перевірки, 

перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади» та 

декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0828-16/paran13#n13
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0828-16/paran13#n13
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/580-19/paran679#n679
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1682-18
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Військові або скорочені військові особові справи на офіцерів запасу та 

військовослужбовців долучаються до особової справи поліцейського, про що 

здійснюється відповідний запис у спеціальній графі особової справи [184].  

Відповідно до ст.6 «Облік заохочень і дисциплінарних стягнень» 

Дисциплінарного статуту органів внутрішніх справ України до особових 

справ також заносяться відомості про про заохочення та дисциплінарні 

стягнення, застосовані до осіб рядового і начальницького складу, заносяться 

в місячний  строк до особових  справ цих осіб із зазначенням таких даних: 1) 

хто, коли та на якій підставі застосував заохочення або наклав дисциплінарне 

стягнення; 2) номер і дата наказу про заохочення або накладення 

дисциплінарного стягнення, відмітка про ознайомлення з наказом та 

інформація про те, чи не оскаржувався наказ про накладення 

дисциплінарного стягнення (а в разі оскарження – яке рішення прийнято, ким 

і коли); 3) номер і дата наказу про зняття дисциплінарного стягнення або 

відмітка про закінчення строку його дії [198].  

Персональні дані працівників відіграють важливу роль у внутрішніх 

інформаційних відносинах кадрових підрозділів. Як зазначають 

Гребеньок І.В. та Бондар І.В. у процесі проведення кадрової політики 

великого значення набуває так зване «internal communication», тобто 

«спілкування всередині(організації)» або «внутрішні комунікації». Внутрішні 

комунікації – це сукупність теоретичних принципів та їх практичного 

втілення, спрямованих на створення сприятливого підґрунтя для 

міжособистісного спілкування працівників підприємства з метою підвищення 

результативності праці  в цілому. Вдало побудовані внутрішні комунікації 

сприяють кращому циркулюванню інформації на підприємстві, підвищують 

згуртованість колективу, спрощують процес праці в широкому розумінні. 

Зважаючи на те, що інформація є першочерговою для будь-якої діяльності, 

спілкування є повністю соціальним її різновидом. Таким чином, внутрішні 

комунікації можна визначити як цілісність трьох наступних компонентів: 1)  

інформація, що розповсюджується по вертикалі «зверху вниз» від 
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керівництва до підлеглих; 2) інформація, що розповсюджується по вертикалі 

«знизу вверх» від підлеглих до керівництва; 3) інформація, що 

розповсюджується по горизонталі.  Головними задачами при впровадженні 

або покращенні системи «internalcommunication» мають стати наступні: 1) 

розповсюдження необхідної інформації на належному рівні; 2) взаємний 

обмін даними та за рахунок цього більш висока поінформованість кожного з 

працівників; 3) сприяння командній роботі [42]. 

Водночас набуває в останній час актуальності зовнішні інформаційній 

відносини кадрових підрозділів органів публічної адміністрації. Так, в 

останні роки законотворча активність Верховної ради України дозволила 

значно оновити нормативно-правові акти, що регулюють діяльність суб’єктів 

владних повноважень. Більшість новел вітчизняного законодавства мають 

реформістський характер, що відобразилось і на інформаційних відносинах у 

сфері кадрового забезпечення органів публічної адміністрації. Так оновлене 

законодавство одним з пріоритетних засад у сфері інформаційно-правових 

відносин суб’єктів владних повноважень з іншими юридичними та 

фізичними особами, визначає забезпечення вільного доступу до публічної 

інформації цих органів. Зазначене обумовлює розширення кола публічної 

кадрової інформації, що використовується у під час пошуку, одержання, 

зберігання, обробки, використання інформації про формування, вiдтворення, 

розвиток та роботу перcоналу.  

До публічної інформації належить інформація, яка була отримана або 

створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх 

обов’язків, передбачених як матеріальним, так і процесуальним 

законодавством, тобто на визначення інформації публічною не впливає те, 

при виконанні яких саме обов’язків суб’єктом владних повноважень вона 

отримана та яким законодавством ці обов’язки визначені [129].  

Основним нормативно-правовим актом національного законодавства, 

яким передбачено право осіб на доступ до публічної інформації, є 

Конституція України. До спеціального законодавства, котрим врегульовано 
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вказані відносини, належить Закон України «Про доступ до публічної 

інформації» [191]. Аналіз частини першої статті 1 Закону свідчить, що 

законодавець, даючи визначення терміну «публічна інформація», не 

конкретизував сферу діяльності суб'єкта владних повноважень або коло його 

обов’язків, у процесі виконання яких може бути отримана або створена 

запитувана інформація [191]. Наголос робиться лише на тому, що публічна 

інформація повинна створюватися в процесі виконання суб’єктом владних 

повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством. 

Водночас із визначення публічної інформації, наведеного в частині 

першій статті 1 вказаного Закону, неможливо встановити, при виконанні 

яких саме функцій (владних управлінських чи владних процесуальних) 

суб’єктом владних повноважень вона (публічна інформація) була отримана, а 

тим більше з’ясувати, яким законодавством (матеріальним чи 

процесуальним) ці обов’язки регулюються [191]. 

Законодавець, розробляючи законопроект «Про доступ до публічної 

інформації», обґрунтував необхідність прийняття відповідного Закону 

відсутністю ефективних правових механізмів реалізації закріпленого у статті 

34 Конституції України права кожного на доступ до інформації [99], зокрема  

публічної інформації, – тієї, що знаходиться у володінні суб’єктів владних 

повноважень, та інформації, що становить суспільний інтерес [99]. 

9 квітня 2015 року Верховною Радою України прийнято Закон 

України за №319-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

доступу до публічної інформації у формі відкритих даних», яким вносяться 

зміни до низки законів щодо доступу до публічної інформації у формі 

відкритих даних. Публічна інформація у формі відкритих даних – це 

публічна інформація у форматі, що дозволяє її автоматизоване оброблення 

електронними засобами, вільний та безоплатний доступ до неї, а також її 

подальше використання. Розпорядники інформації зобов’язані надавати 

публічну інформацію у формі відкритих даних на запит, оприлюднювати і 

регулярно оновлювати її на єдиному державному веб-порталі відкритих 
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даних та на своїх веб-сайтах. Публічна інформація у формі відкритих даних є 

дозволеною для її подальшого вільного використання та поширення [190]. У 

сфері кадрової політики суб’єктів владних повноважень відкритість 

публічної інформації обмежується режимом персональних даних та 

інформації з обмеженим доступом. 

Загалом відповідно до Порядку функціонування веб-сайтів органів 

виконавчої влади при формуванні інформаційної структури веб-сайту органу 

виконавчої влади слід користуватися одним з таких принципів: на  сайті  

повинні бути представлені дві суттєво різні групи  об'єктів, а саме інформація  

відповідно  до  компетенції   органу виконавчої влади та інформація власне 

про орган виконавчої влади [178]. До другої групи належить кадрова 

публічна інформація. 

Порядком оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність 

органів виконавчої влади визначається коло інформації для публічного 

оголошення [180].  Таким чином, із зазначеного обов’язковому публічному 

оголошенню підлягає така кадрова інформація: 1) для міністерства, іншого 

центрального органу виконавчої влади : структура та керівництво органу; 

прізвища, імена та по батькові керівників; основні функції структурних 

підрозділів, а також прізвища, імена, по батькові, номери телефонів, адреси 

електронної пошти їх керівників; відомості про наявні вакансії; 2) для Ради 

міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та 

Севастопольської міської держадміністрації: структура та керівництво 

органу; прізвища, імена та по батькові керівників; основні функції 

структурних підрозділів, а також прізвища, імена, по батькові, номери 

телефонів, адреси електронної пошти їх керівників; відомості про наявні 

вакансії; 3) для Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, 

Київська та Севастопольська міські держадміністрації додатково розміщують 

інформацію про районні, районні у містах Києві та Севастополі 

держадміністрації: структура та керівництво органу; місцезнаходження 

органу і підпорядкованих йому управлінь, відділів та інших структурних 
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підрозділів (поштові адреси, номери телефонів, факсів); основні завдання 

структурних підрозділів органу, а також прізвища, імена, по батькові, номери 

телефонів, адреси електронної пошти їх керівників; розпорядок роботи 

керівництва і працівників органу [180]. 

Аналізуючи чинні нормативно-правові акти, що визначають правовий 

статус органів публічної адміністрації з’ясовуємо, що основною їх публічною 

кадровою інформацією, що має висвітлюватись у загальнодоступних 

джерелах є : відомості про оголошення конкурсу на посади, умови конкурсу 

та його результати; відомості з фінансових декларацій працівників органів 

владних повноважень; 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. 

При висвітленні діяльності суб’єктів публічної адміністрації 

законодавство вимагає опублікування різної кадрової інформації. Так 

Законом України «Про судоустрій і статус суддів» вимагається публічно 

оголошувати таку інформацію: 1) рішення Вищої  кваліфікаційної комісії 

суддів України про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді, 

що  розміщується відповідна інформація на своєму офіційному веб-сайті і 

веб-порталі судової влади та публікується  у визначених нею друкованих 

засобах масової інформації (ст. 79); 2)  про процес кваліфікаційного 

оцінювання  (ст. 84); 3) з суддівського досьє, яка розміщується на веб-сайті 

Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та має містити (ст. 85): копії 

всіх заяв судді, пов’язаних з його кар’єрою, та доданих до них документів; 

копії всіх рішень, прийнятих щодо судді Вищою кваліфікаційною комісією 

суддів України, Вищою радою правосуддя, Вищою радою юстиції, органами 

суддівського самоврядування, Президентом України або іншими органами, 

які приймали відповідні рішення; інформацію про результати участі судді у 

конкурсах на зайняття посади судді; інформацію про результати 

проходження в Національній школі суддів України спеціальної підготовки 
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кандидата на посаду судді, підготовки судді упродовж перебування на посаді 

судді; інформацію про результати кваліфікаційного оцінювання судді та 

регулярної оцінки судді упродовж перебування на посаді; інформацію про 

здійснення викладацької діяльності;  інформацію про зайняття суддею 

адміністративних посад з копіями відповідних рішень; інформацію про 

обрання (призначення) судді до органів суддівського самоврядування, Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради правосуддя, Вищої ради 

юстиції;  інформацію про ефективність здійснення судочинства суддею;  

інформацію про дисциплінарну відповідальність судді, зокрема;  інформацію 

щодо дотримання суддею правил професійної етики; інформацію про  

відповідність витрат і майна судді та членів його сім’ї, а також близьких осіб 

задекларованим доходам, у тому числі копії відповідних декларацій, поданих 

суддею відповідно до законодавства у сфері запобігання корупції; 

інформацію щодо відповідності судді критерію доброчесності, зокрема, 

відповідність витрат і майна судді та членів його сім’ї задекларованим 

доходам, у тому числі копії відповідних декларацій, поданих суддею 

відповідно до цього Закону та законодавства у сфері запобігання корупції;  

декларації родинних зв’язків судді та декларації доброчесності судді; 

результати тестувань щодо відповідності судді критеріям кваліфікаційного 

оцінювання (у разі їх проведення);  результати застосування інших засобів 

встановлення відповідності судді критеріям кваліфікаційного оцінювання (у 

разі їх застосування);  висновок Громадської ради доброчесності (у разі його 

наявності); інші відомості та дані, на підставі яких може встановлюватися 

відповідність судді критеріям кваліфікаційного оцінювання, а також будь-яку 

іншу інформацію щодо судді, визнану рішенням Вищої кваліфікаційної 

комісії суддів України такою, що підлягає включенню до суддівського досьє; 

інформацію щодо відповідності кандидата на посаду судді критерію 

професійної етики; 3) матеріали проведення спеціальної перевірки та іншу 

інформацію щодо відповідності кандидата на посаду судді критерію 

доброчесності, зокрема, відповідність витрат і майна кандидата на посаду 
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судді та членів його сім’ї задекларованим доходам, у тому числі копії 

декларацій, поданих відповідно до цього Закону та законодавства у сфері 

запобігання корупції;  іншу інформацію; 4) з досьє кандидата на посаду судді 

: документи, подані кандидатом на посаду судді; інформацію щодо 

відповідності кандидата на посаду судді критерію професійної етики; 

матеріали проведення спеціальної перевірки та іншу інформацію щодо 

відповідності кандидата на посаду судді критерію доброчесності, зокрема, 

відповідність витрат і майна кандидата на посаду судді та членів його сім’ї 

задекларованим доходам, у тому числі копії декларацій, поданих відповідно 

до цього Закону та законодавства у сфері запобігання корупції;  іншу 

інформацію (ст.85) [249]. 

Відповідно до наказу Державної судової адміністрації України від 

17.02.2014 року №30 сайти судів підлягають приведенню у відповідність до 

затвердженої наказом Структури веб-порталу «Судова влада».  

На офіційній веб-сторінці суду має бути розміщена інформація про: 

компетенцію та нормативно-правові засади діяльності суду; 

місцезнаходження суду; керівництво суду із зазначенням телефонних 

номерів та електронних адрес; списки суддів; структуру суду; розклад роботи 

суду, графік приймання громадян; Правила внутрішнього трудового 

розпорядку;  вакансії в апараті суду; зразки заяв про видачу копій судових 

рішень, дозволів на побачення з особами, які утримуються під вартою та 

рахуються за судом; порядок сплати судового збору, пільги щодо його сплати; 

платіжні реквізити для сплати судового збору, адміністративних штрафів та 

внесення застави;  порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або 

друк документів, які надаються запитувачем інформації в суді; перелік 

затверджених наказом голови суду документів, що містять службову 

інформацію;  список осіб, відповідальних за забезпечення доступу до інформації, 

з зазначенням контактних телефонів;  положення про порядок організації 

доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні суду; список справ, 
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призначених до розгляду;  базові показники ефективності діяльності суду; інша 

інформація, що розміщується за рішенням керівництва суду. 

Приведенню у відповідність до наказу ДСА України від 17.02.2014 року 

№30 підлягають також головна сторінка веб-порталу «Судова влада 

України», структури веб-сторінок ДСА України та її територіальних 

управлінь [237]. Серед зазначеного, обов’язковому оприлюдненню підлягає 

така кадрова інформація як: керівництво суду із зазначенням телефонних 

номерів та електронних адрес; списки суддів; структура суду; розклад роботи 

суду; Правила внутрішнього трудового розпорядку; вакансії в апараті суду. 

Конкурсні питання відбору працівників на публічну службу є предметом 

публічного висвітлення і в процесі набору працівників до Національної 

поліції. Так, інформація (оголошення) про вакантні посади в поліції і про 

проведення конкурсу оприлюднюється відповідно до цього Закону України 

«Про національну поліцію» і Типового порядку проведення конкурсу на 

офіційному веб-порталі центрального органу управління поліції, 

відповідного територіального органу (закладу, установи) поліції [299].  В 

оголошенні про проведення конкурсу зазначаються: 1) місцезнаходження 

поліцейської комісії, яка проводить конкурс; 2) назва вакантної посади;  3) 

стислий зміст службових обов’язків; 4) умови грошового забезпечення; 5) 

вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня, напряму підготовки 

(спеціальності), досвіду роботи, у тому числі в поліції, та інші вимоги до 

рівня професійної компетентності кандидата на посаду відповідно до 

кваліфікаційних вимог до цієї посади, а також вимог до осіб, що 

приймаються на службу в поліції; 6) інформація щодо строковості чи 

безстроковості призначення на посаду; 7) перелік документів, необхідних для 

участі в конкурсі, та строк їх подання; 8) дата і місце проведення конкурсу; 9) 

прізвище, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає 

додаткову інформацію з питань проведення конкурсу (ст. 53). Відповідно до 

Закону України «Про Національну поліцію» підлягають також 
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оприлюдненню такі кадрові відомості як:  Інформація про переможців 

конкурсу (ст. 55). 

Сучасні тенденції прозорості кадрового відбору працівників до 

правоохоронних органів вплинули і на обсяги та зміст публічної кадрової 

інформації органів прокуратури. Так, відповідно до Закону України «Про 

прокуратуру», публічною є наступна кадрова інформація: 1) Інформація про 

дату, час та місце проведення конкурсу, кандидатів, які подали заяву про 

участь у конкурсі, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Генеральної 

прокуратури України не пізніше ніж за 24 години до початку конкурсу. 2) 

Конкурс на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій 

антикорупційній прокуратурі проводиться публічно, з вільним доступом 

представників засобів масової інформації, журналістів на засідання 

конкурсної комісії та із забезпеченням трансляції у режимі реального часу 

відео- та аудіоінформації із засідань конкурсної комісії в мережі Інтернет. 

Інформація про час та місце проведення засідання конкурсної комісії 

оприлюднюється на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України 

не пізніше ніж за 24 години до початку засідання (ст. 8-1. Особливості 

організації і діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури);3) 

Інформація про результати кваліфікаційного іспиту та місце кандидата на 

посаду прокурора в рейтингу є загальнодоступною і розміщується на 

офіційному веб-сайті Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (ст. 

Стаття 31. Кваліфікаційний іспит); 4) про проведення конкурсу на зайняття 

вакантної посади прокурора (крім посади Генерального прокурора України) 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів розміщує відповідну 

інформацію на своєму офіційному веб-сайті не пізніше ніж за 10 днів до 

проведення конкурсу (Стаття 34. Проведення конкурсу на зайняття вакантної 

посади); 5)   Інформація про оголошення конкурсу, умови, строки, час та 

місце його проведення, про кандидатів, які подали заяву про участь в 

конкурсі, та результати конкурсу оприлюднюється на офіційному веб-сайті 

Генеральної прокуратури України. (Перехідні положення); 6) усі накази 
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Генерального прокурора України оприлюднюються державною мовою на 

офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України з додержанням 

вимог режиму таємності (у тому числі з кадрових питань). (Стаття 

9. Повноваження Генерального прокурора України. 

Відповідно до Інструкції про порядок забезпечення доступу до публічної 

інформації у Генеральній прокуратурі України публічною кадровою 

інформацією, що оприлюднюється Головним управлінням кадрів та 

забезпечення діяльності органів прокуратури є Інформація про організаційну 

структуру органів прокуратури, Інформація про загальні правила роботи 

Генеральної прокуратури, правила внутрішнього трудового розпорядку, 

розклад роботи; прізвища, імена та по батькові керівників Генеральної 

прокуратури, її самостійних структурних підрозділів, прокурорів обласного 

рівня (крім випадків, коли ці відомості належать до інформації з обмеженим 

доступом); вакантні посади державних службовців, порядок та умови 

проходження конкурсу на їх заміщення оприлюднюються [71]. 

У зв’язку із тим, що усі накази Генерального прокурора України є 

публічними документами, було з’ясовано наступні види кадрової публічної 

інформації, що у цих наказах міститься: Про утворення конкурсної комісії 

державної служби Генеральної  прокуратури України [258]; Про 

затвердження персонального складу тендерного комітету Генеральної 

прокуратури України [206], Про затвердження складу експертної комісії 

Генеральної прокуратури України [219]; Про створення робочої групи з 

організації проведення відкритого конкурсу на зайняття посад прокурорів 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури [246]; Про утворення комісії з 

питань присвоєння (підвищення) або зниження кваліфікаційних класів водіям 

Генеральної прокуратури України [257]; Про утворення дисциплінарної 

комісії з розгляду дисциплінарних справ Генеральної прокуратури України 

[256]; Про затвердження складу науково-методичної ради [220]; Порядок 

проведення стажування осіб, які не мають досвіду роботи в органах 
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прокуратури України [181]; Склад робочої групи з питань реформування 

органів прокуратури (Громадської ради з питань реформ) [289]. 

Таким чином, нами було 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.  

Узагальнивши проаналізоване законодавство у сфері обігу публічної 

кадрової інформації здійснено 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 публічної адміністрації: відомості, зазначені в декларації про майно, 

доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру керівника, його 
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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.  

 

1.4. Правовий статус кадрового підрозділу органу публічної адміністрації 

та його інформаційна діяльність 

 

Кадрові підрозділи є ключовим суб’єктом у роботі з персоналом органів 

публічної адміністрації. Оперативність та якість роботи кадрових підрозділів 

обумовлюють ефективність відбору та розстановки персоналу органів 

публічної адміністрації, а в результаті ефективність виконання поставлених 

перед ними завдань. Для визначення місця інформаційної діяльності 

кадрових підрозділів в процесі реалізації кадрової політики органів публічної 

адміністрації  розглянемо наукові підходи щодо правового статусу  цього 

підрозділу. 

З аналізу наукових концепцій зрозуміло, що термін «статус» означає 

певне місце суб’єкта правовідносин серед інших суб’єктів, що окреслюється 

наявністю певних елементів. До таких елементів, як правило, відносяться  

обсяг прав, обов’язків, компетенції суб’єктів. Термін «правовий статус» 

вживається науковцями здебільшого коли мова йде про статус фізичної 

особи до таких категорій «людина», «громадянин», «іноземець», «особа без 

громадянства», «державний службовець». Що ж до державних органів, то 

відносно них вживається термін «компетенція». Фактично зазначений термін 

у даному контексті є тотожним термінові «правовий статус» [295, с.348].  

Необхідно зауважити, що в правовій науці немає єдиного підходу  щодо 

змісту поняття «компетенція»: її визначають і як сукупність юридично 

встановлених повноважень, прав та обов’язків певного державного органу 
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(органу місцевого самоврядування) або посадової особи, які визначають його 

місце в системі державних органів, або як певну сукупність прав та 

обов’язків, або сукупність прав та владних повноважень.  

Б. Лазарев пропонує більш загальне визначення компетенції. Він 

зазначає, що компетенція окреслює коло та зміст правового впливу, який 

може здійснюватися складними адміністративними системами на ті чи інші 

об’єкти управління [123, с. 15]. На думку ж Г. Атаманчука, поняття 

«компетенція» і «повноваження» є тотожними [11, с. 121]. На підставі 

аналізу різних поглядів щодо визначення терміну «компетенція»,  

Т.Є. Кагановська констатує, що майже всі науковці визнають, що 

компетенція є певним елементом правового статусу будь-якого державного 

органу [78].  

Правовий статус кадрових підрозділів органів публічної адміністрації з 

окремих його елементів. На жаль, в юридичній науці немає єдності щодо 

визначення структури правового статусу державних органів, та віднесення чи 

не віднесення до нього окремих елементів. Зокрема, І. Бачило до елементів 

правового статусу відносить правомочність, відповідальність, права і 

обов’язки [17, с. 56]. Ю. Битяк до структурних елементів правового статусу 

включає права та обов’язки, гарантії цих прав і відповідальність за 

невиконання обов’язків [21, с. 43].   

Кагановська Т.Є.  констатує, що елементами правового статусу кадрових 

підрозділів є мета, завдання, функції, структура, обов’язки, права та 

відповідальність. Мета – це уявна і бажана майбутня подія чи стан, 

здійснення яких є проміжним причинним кроком на шляху до мети, що є 

своєрідним уявленням результату нашої дії [310, с. 187]. Метою є майбутній 

результат, досягнення якого прагне суб’єкт. На нашу думку, метою 

діяльності кадрових підрозділів органів державного управління є формування 

високопрофесійних кадрів органів державного управління та забезпечення 

стабільності їхніх службово-трудових відносин. Визначене є загальною 

метою всіх кадрових підрозділів. Для кожного окремого підрозділу 
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державного апарату загальна мета має бути доповнена спеціальною метою, 

яка б відображала напрямок діяльності державного органу. Для реалізації 

мети діяльності кадрових підрозділів органів державного управління на них 

покладено цілий ряд завдань та функцій.  

Відповідно до п.3 Типового положення про кадрову службу органу 

виконавчої влади, що діяв до 22 липня 2016 року коли його було визнано 

таким, що втратив чинність [194], основними завданням кадрової служби 

були такі: 1) реалізація державної політики у сфері державної служби та з 

питань кадрової роботи; 2) здійснення аналітичної та організаційної роботи з 

кадрового менеджменту;  3) задоволення потреби в кваліфікованих кадрах та 

їх ефективне використання; 4) прогнозування розвитку персоналу, 

заохочення працівників до службової кар’єри, забезпечення їх безперервного 

навчання;  5) документальне оформлення проходження державної служби та 

трудових відносин [185].  

Відповідно до чинного Типового положення про службу управління 

персоналом державного органу, затвердженого Наказом 

Національного агентства України з питань державної служби  03.03.2016  

№ 47 [222], у державному органі залежно від чисельності персоналу 

утворюється самостійний структурний підрозділ або вводиться посада 

спеціаліста з питань персоналу. У державному органі, чисельність якого 

становить менше 10 осіб, обов’язки служби управління персоналом можуть 

бути покладені на одного з державних службовців цього органу. Чисельність 

служби управління персоналом визначається з розрахунку до 20 осіб на 

одного спеціаліста служби управління персоналом. Служба управління 

персоналом прямо підпорядковується керівнику державної служби в 

державному органі. Положення про службу управління персоналом 

розробляється на основі цього Типового положення та затверджується 

керівником державного органу. Служба управління персоналом має свою 

печатку. Основними завданнями служби управління персоналом є: 

1) реалізація державної політики з питань управління персоналом у 
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державному органі; 2) забезпечення здійснення керівником державної 

служби своїх повноважень з питань управління персоналом; 3) забезпечення 

організаційного розвитку державного органу; 4) добір персоналу державного 

органу; 5) прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до 

службової кар’єри, підвищення рівня їх професійної компетентності; 6) 

здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту; 7) 

організаційно-методичне керівництво та контроль за роботою з персоналом у 

підпорядкованих територіальних органах; 8) документальне оформлення 

вступу на державну службу, її проходження та припинення. 

Служба управління персоналом відповідно до покладених на неї 

завдань: 1) організовує роботу щодо розробки структури державного органу; 

2) розробляє і бере участь у розробленні проектів нормативно-правових 

актів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та 

державної служби; 3) вносить пропозиції керівнику державної служби з 

питань удосконалення управління персоналом та кадрового менеджменту; 4) 

здійснює аналітично-консультативне забезпечення роботи керівника 

державної служби з питань управління персоналом; 5) контролює 

розроблення посадових інструкцій державних службовців державного 

органу, які затверджує керівник державної служби, а також переглядає їх на 

відповідність встановленим законодавством вимогам; 6) проводить роботу 

щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, 

формування корпоративної культури у колективі, розв’язання конфліктних 

ситуацій; 7) вивчає потребу в персоналі на вакантні посади в державному 

органі та вносить відповідні пропозиції керівнику державної служби; 8) у 

випадках, передбачених законодавством, приймає документи від кандидатів 

на посаду категорії «А», перевіряє на відповідність встановленим законом 

вимогам, передає до Комісії з питань вищого корпусу державної служби та 

повідомляє кандидатів про результати такої перевірки; 9) приймає документи 

від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» 

та «В», проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на 
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відповідність встановленим законом вимогам, повідомляє кандидатів про 

результати такої перевірки та подає їх на розгляд конкурсної комісії, 

здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору; 10) розробляє 

спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної 

служби категорій «Б» і «В»; 11) надсилає кандидатам на зайняття вакантних 

посад державної служби категорій «Б» та «В» письмові повідомлення про 

результати конкурсу; 12) за дорученням керівника державної служби 

перевіряє дотримання вимог законодавства про працю та державну службу, 

правил внутрішнього службового розпорядку в державному органі; 13) разом 

з іншими структурними підрозділами державного органу: організовує роботу 

щодо розробки положень про структурні підрозділи; опрацьовує штатний 

розпис державного органу; спільно з бухгалтерською службою організовує 

роботу щодо мотивації персоналу державного органу; забезпечує планування 

службової кар’єри, планомірне заміщення посад державної служби 

підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності 

та стимулює просування по службі з урахуванням професійної 

компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків; 

організовує роботу щодо стажування державних службовців та молоді; 

14) організовує проведення внутрішніх навчань державних службовців 

апарату державного органу; 15) здійснює планування професійного навчання 

державних службовців державного органу; 16) узагальнює потреби 

державних службовців у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і 

вносить відповідні пропозиції керівнику державної служби; 17) разом із 

державним службовцем складає індивідуальну програму підвищення рівня 

професійної компетентності за результатами оцінювання його службової 

діяльності; 18) веде встановлену звітно-облікову документацію, готує 

державну статистичну звітність з кадрових питань; 19) аналізує кількісний та 

якісний склад державних службовців; 20) надає консультативну допомогу з 

питань управління персоналом керівникам структурних підрозділів 

державного органу; 21) обчислює стаж роботи та державної служби; 
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22) здійснює контроль за додержанням законодавства про державну службу, 

про працю та станом управління персоналом у територіальних органах, а 

також контроль за додержанням законодавства про працю на підприємствах, 

в установах і організаціях, що належать до сфери її управління (далі – 

підпорядковані організації); 23) розглядає пропозиції та готує документи 

щодо заохочення та нагородження персоналу державними нагородами, 

відомчими заохочувальними відзнаками, веде відповідний облік; 

24) організовує складення Присяги державного службовця особою, яка 

вперше вступає на державну службу, оформляє документи про присвоєння 

відповідних рангів державним службовцям; 25) ознайомлює державних 

службовців з правилами внутрішнього службового розпорядку державного 

органу, посадовими інструкціями та іншими документами з проставленням 

ними підписів та дати ознайомлення; 26) оформляє і видає державному 

службовцю службове посвідчення; 27) забезпечує підготовку матеріалів 

щодо призначення на посади та звільнення персоналу державного органу; 

28) здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років; 29) 

формує графік відпусток персоналу державного органу, готує проекти актів 

щодо надання відпусток персоналу, контролює їх подання та веде облік; 

30) здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням 

трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників 

державного органу; 31) оформляє і видає довідки з місця роботи працівника; 

32) опрацьовує листки тимчасової непрацездатності; 33) у межах компетенції 

готує розпорядчі документи про відрядження персоналу державного органу; 

34) готує у межах компетенції документи щодо призначення пенсій 

персоналу державного органу; 35) забезпечує видачу у встановленому 

порядку звільненій особі копії акта про звільнення, належно оформленої 

трудової книжки; 36) у межах компетенції проводить разом з іншими 

структурними підрозділами роботу щодо укладання, продовження строку дії, 

розірвання контрактів з керівниками державних підприємств, установ і 

організацій, що належать до сфери управління державного органу, а також 
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бере участь у здійсненні заходів з перевірки виконання умов контрактів у 

порядку, встановленому законодавством; 37) здійснює організаційні заходи 

щодо своєчасного подання державними службовцями відомостей про майно, 

доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік до 

служби управління персоналу, якщо ці функції не покладені на інші 

підрозділи; 38) забезпечує організацію проведення спеціальної перевірки 

щодо осіб, які претендують на зайняття посад в державному органі, якщо ці 

функції не покладені на інші підрозділи; 39) забезпечує організацію 

проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, 

передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про 

очищення влади», готує довідку про її результати, якщо ці функції не 

покладено на інший підрозділ; 40) здійснює облік військовозобов’язаних і 

призовників та бронювання військовозобов’язаних в державному органі, 

забезпечує контроль за станом військового обліку військовозобов’язаних і 

призовників в підпорядкованих організаціях, якщо ці функції не покладено 

на інший підрозділ; 41) розглядає звернення громадян, підприємств, установ 

та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, 

запити на інформацію з питань управління персоналом; 42) проводить іншу 

роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та державну 

службу [222]. 

Служба управління персоналом має право: 1) спільно з іншими 

структурними підрозділами перевіряти і контролювати дотримання правил 

внутрішнього службового розпорядку, вимог законодавства про працю та 

державну службу в державному органі та здійснювати контроль за 

додержанням законодавства про працю у підпорядкованих організаціях; 

2) взаємодіяти зі структурними підрозділами державного органу, 

підпорядкованими організаціями, державними органами та органами 

місцевого самоврядування з питань, що належать до її компетенції; 

3) одержувати у встановленому законодавством порядку від посадових осіб 

та іншого персоналу державного органу та підпорядкованих організацій 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/paran13#n13
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/paran14#n14
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інформацію, матеріали та пояснення (у тому числі письмові), необхідні для 

здійснення покладених на неї завдань; 4) за погодженням з керівником 

державної служби брати участь у конференціях, семінарах, нарадах та інших 

заходах з питань управління персоналом та організаційного розвитку; 5) на 

обробку персональних даних фізичних осіб відповідно до законодавства з 

питань захисту персональних даних для виконання покладених на неї 

повноважень; 6) за дорученням керівника державної служби представляти 

державний орган в інших органах державної влади, органах місцевого 

самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що 

належать до її компетенції. Покладення на службу управління персоналом 

завдань, не передбачених цим Типовим положенням, і таких, що не 

стосуються питань управління персоналом, організаційного розвитку та 

державної служби, не допускається [222].  

Аналіз положень про відділи кадрової роботи та з питань державної 

служби апарату обласних державних адміністрацій показує, що вони 

повністю дублювали Типове положення про кадрову службу органу 

виконавчої влади. Зараз ці положення знаходяться на переробці відповідно 

до нового положення про службу управління персоналом державного органу.  

Із завданнями кадрових підрозділів тісно пов’язаний такий елемент 

правового статусу як функції. Слово «функція» у перекладі з латинської 

означає виконання, здійснення, коло діяльності [310, с.498]. Слід зазначити, 

що кожній науці притаманне власне визначення поняття «функція». Зокрема, 

філософія визначає дане поняття як спосіб діяння речі або елемента системи, 

що спрямований на досягнення певного ефекту. Природничі науки 

визначають функцію як специфічну діяльність органу і організму; суспільні 

науки – основним напрямом опанування і вираження знання. В юридичній 

науці під функціями розуміють характеристику та особливості 

функціонування держави і права, а також їх дослідження як особливих 

суспільних інститутів.  
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Аналіз переліку функцій кадрової служби, що міститься у зазначеному 

вище Типовому положенні, на думку Кагановської Т.Є., занадто 

деталізований. Вона вважає, що найбільше деталізується виконання саме 

функції документального забезпечення кадрової роботи у сфері державної 

служби [79, c. 159].  

Найбільш стисло функції кадрових підрозділів визначає Кагановська Т.Є.: 

здійснення аналітичної і організаційної роботи з кадрового менеджменту; 

задоволення потреби у кваліфікованих кадрах та їх ефективне використання; 

прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової 

кар’єри, забезпечення їх безперервного навчання; документальне оформлення 

проходження державної служби та трудових відносин [79, c. 159].  

Завдання та функції кадрових підрозділів обумовлюють їхню 

організаційно-функціональну структуру. Структура кадрових підрозділів 

характеризується розподілом цілей та завдань між структурними 

підрозділами кадрового апарату та їх працівниками. Організаційно-

функціональна структура містить у собі окремі структурні підрозділи. 

Кадрові підрозділи органів державної влади складаються з цілого ряду 

структурних підрозділів (управлінь, відділів) та взаємодіють між собою у 

певному порядку.  

Кагановська Т.Є. пропонує структуру  повноцінного кадрового 

підрозділу, який має містити у собі кілька секторів з чітким поділом функцій: 

1) сектор обліку й аналізу, кадрового діловодства, до компетенції якого 

входить розробка кадрового плану, посадових інструкцій, облік кадрів, 

створення бази даних про співробітників, формування й ведення особистих 

справ співробітників тощо; 2) сектор підбору фахівців, що займається 

комплектуванням штату, кадровим плануванням, пошуком і відбором 

персоналу, оцінює професійну придатність здобувачів, оформлює прийом на 

роботу тощо; 3) сектор потенціалу, що відповідає за навчання нового 

працівника, вводить його в посаду, організовує навчання, підвищення 

кваліфікації, планує його кар’єру; 4) сектор мотивації, що здійснює 
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дослідження індивідуальної й групової мотивації, проводить атестацію, 

розробляє системи стимулювання персоналу, преміювання тощо;  5) сектор 

соціальної політики, що створює сприятливий психологічний клімат у 

колективі, заохочує індивідуальну й групову ініціативу, створює умови для 

творчості й розвитку.  

Слід зазначити, що кадрові підрозділи не лише мають власну 

структуру, але й входять до більшої, цілісної системи управління персоналом 

державної служби в Україні. До останніх змін у сфері державної служби 

систему органів управління державною службою утворювали: 

Координаційна рада з питань державної служби при Президентові України як 

його консультативно-дорадчий орган [171; 234], Кабінет Міністрів України, 

Головне управління державної служби України [175], кадрова служба органів 

державної влади. У 2014 році було створено Національне агентство з питань 

державної служби [177]. 

Національне агентство України з питань державної служби (Нацдержслужба) 

є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується i 

координується Кабінетом Мiнiстрiв України та який забезпечує формування 

та реалізує державну політику у сфері державної служби, здійснює 

функціональне управління державною службою. 

Основними завданнями Нацдержслужби є: 1) забезпечення формування і 

реалізація державної політики у сфері державної служби; 2) участь у 

формуванні державної політики у сфері служби в органах місцевого 

самоврядування; 3) здійснення функціонального управління державною 

службою. У законодавстві передбачений широкий спектр завдань 

Нацдержслужби [177]. 

Безпосереднє управління державною службою здійснюють органи 

державної влади через створені ними кадрові служби, які підпорядковуються 

керівнику органу і функціонально та методично – Головному управлінню 

державної служби в Україні. Для забезпечення здійснення державної 
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кадрової політики потрібні організаційно-правові утворення, що 

забезпечують реальне досягнення цілей роботи з персоналом.  

Досліджуючи дане питання, не можна оминути й питання щодо кількісної 

чисельності кадрових підрозділів. Здебільшого проблема кількісного складу 

кадрової служби досліджується шляхом зіставлення кількості кадрового 

персоналу із загальною чисельністю персоналу. Законодавець визначає, що у 

міністерстві, іншому центральному та місцевому органі виконавчої влади 

залежно від чисельності працівників апарату, підпорядкованих органів, 

підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління, а 

також від обсягу, характеру та складності кадрової роботи утворюється 

відповідний структурний підрозділ – департамент, управління, відділ, сектор, 

служба кадрів або вводиться посада спеціаліста з цих питань [185].  

Відповідно до Типового положення про службу управління персоналом 

державного органу у державному органі, чисельність якого становить менше 

10 осіб, обов’язки служби управління персоналом можуть бути покладені на 

одного з державних службовців цього органу. Чисельність служби 

управління персоналом визначається з розрахунку до 20 осіб на одного 

спеціаліста служби управління персоналом [298]. Таким чином, визначення 

чисельності працівників цього підрозділу здійснюється вже не стільки 

кількістю персоналу органу виконавчої влади, скільки чисельністю 

персоналу підпорядкованих установ та організацій. Нині існують 

різноманітні погляди щодо визначення кількісної характеристики 

працівників кадрових підрозділів відповідно до кількості персоналу. 

Більшість авторів, спираючись на зарубіжний досвід, пропонують 

оптимальну кількість кадрового персоналу для середніх і великих організацій 

в межах приблизно 1–1,2 % від зальної чисельності колективу [56, с. 30]. У 

радянський період у кадрових службах (відділи кадрів, відділи технічного 

навчання тощо) було задіяно від 0,3 до 0,8 % від зальної кількості 

працюючих у народному господарстві, що в середньому становило 0,7 % 

[55]. Численні спроби вирахувати «оптимальне співвідношення» між 
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загальною чисельністю співробітників компанії і розміром відділу людських 

ресурсів до сьогодні не увінчалися успіхом. Різні дослідники дають вельми 

різнорідні результати щодо того, на скільки співробітників організації 

припадає один спеціаліст з персоналу – ця цифра коливається від 30 до 2000. 

Водночас чітко простежується така тенденція: кількість співробітників 

організації на одного працівника відділу людських ресурсів збільшується по 

мірі її розвитку і вдосконалення. Молоді організації потребують більше уваги 

з боку спеціалістів з управління персоналом, ніж зрілі» [336, с. 55].  

Як вже зазначалося, під компетенцією розуміється сукупність прав та 

обов’язків певного органу чи посадової особи. Існування закріплених обов’язків 

забезпечує саме існування й реалізацію прав. Права та обов’язки є невід’ємними 

одне від одного, вони взаємообумовлені й не можуть існувати окремо одне від 

одного. Право завжди повинне кореспондуватися чиємусь обов’язку. Обов’язки 

кадрових підрозділів є найважливішою складовою їхнього правового статусу. В 

процесі нормотворчості лише після їхнього закріплення починається формування 

юридичної конструкції правового статусу.  

Аналіз нормативно-правових актів, що регулюють діяльність підрозділів 

по роботі з персоналом органів публічної адміністрації, дозволяє дійти 

висновку щодо недостатньої визначеності їх прав та обов’язків у сфері 

інформаційного забезпечення кадрової політики відповідного суб’єкта 

публічної адміністрації. 

Загальними обов’язками кадрових підрозділів органів державного 

управління, зазначає Кагановська Т.Є., є такі: здійснення відбору, 

розстановки працівників; створення резерву персоналу для висунення на 

вищі посади; організація підготовки працівників; забезпечення дотримання 

ними дисципліни і законності; проведення роботи щодо забезпечення 

соціального захисту працівників органів державного управління; 

забезпечення повного, об’єктивного та всебічного дослідження обставин 

надзвичайних подій, проведення службових розслідувань; забезпечення 

підготовки доповідних записок, інформацій, довідок, вказівок з питань 
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роботи з персоналом; проведення виховної роботи з персоналом органів 

державного управління [79].  

Ще одним елементом правового статусу кадрових підрозділів органів 

державного управління є юридична відповідальність, яка інтегрує всі інші 

елементи правового статусу і встановлює існування відхилень у процесі їх 

реалізації. Під час аналізу поняття «відповідальність» виявляються різні 

підходи адміністративістів, фахівців інших галузей права – трудового, 

кримінального, митного, податкового тощо. Зокрема, Ю. Старілов зазначає, 

що відповідальність державних службовців настає за порушення законності й 

службової дисципліни, невиконання або неналежне виконання ними своїх 

посадових обов’язків, і в такому випадку вони можуть нести дисциплінарну, 

адміністративну, кримінальну й матеріальну відповідальність [283, с.72].  

Вважаємо, що щодо державних службовців можна визначити юридичну 

відповідальність як заходи примусового характеру, які передбачаються 

законом й іншими нормативно-правовими актами як реакція держави на 

здійснення державним службовцем правопорушення.  

Статус державного службовця – цілком функціональне явище, 

спрямоване, з одного боку, на конструктивну реалізацію загальнодержавного 

інтересу, а з іншого боку – на обмеження й навіть нейтралізацію 

неприйнятних для статусу державного службовця вчинків, стремлінь та 

інтересів. Найбільш ефективною формою такої «нейтралізації» є юридична 

відповідальність у вигляді конкретних санкцій до порушника правових норм, 

принципів і правил, встановлених на державній службі.  

Метою діяльності кадрових підрозділів органів державного управління є 

формування високопрофесійного кадрового корпусу державних органів, 

забезпечення стабільності службово-трудових відносин державних 

службовців та оптимальної збалансованості їхньої чисельності. Досягнення 

цієї мети не можливе без якісної системної інформаційної роботи. 

Кадрова інформація використовується підрозділами по роботі з персоналом 

у всіх напрямках їх роботи, що Кагановською Т.Є. визначаються наступним 
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чином: здійснення аналітичної і організаційної роботи з кадрового менеджменту; 

задоволення потреби у кваліфікованих кадрах та їх ефективне використання; 

прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової 

кар’єри, забезпечення їх безперервного навчання; документальне оформлення 

проходження державної служби та трудових відносин [79, c. 159]. 

Для конкретизації поняття інформаційна діяльність підрозділів по роботі 

з персоналом розглянемо наявні наукові позиції з цього питання. Так, 

наприклад, О.В. Синєокий визначає інформаційну діяльність як сукупність 

інформаційних дій, технічних засобів,організаційних умов і модернізаційних 

заходів, що ґрунтуються на ефективному використанні високих технологій, 

метою чого є оптимальне задоволення інформаційних потреб громадян і 

юридичних осіб, а також реалізація інформаційних функцій і завдань 

держави [226, с. 49–50]. А.І. Марущак пропонує під інформаційною 

діяльністю розуміти сукупність дій, спрямованих на задоволення 

інформаційних потреб громадян, юридичних осіб і держави» [141]. Слід 

констатувати факт відсутності одностайної позиції науковців щодо поняття 

інформаційної діяльності. За таких умов слід гідно оцінити визначення 

інформаційної діяльності органів публічної влади, сформульоване 

Танчинець М.М., а саме, на його думку, це сукупність дій щодо створення, 

збирання, одержання, зберігання, використання, поширення, охорони та 

захисту інформації, що реалізуються органами державної влади, органами 

місцевого самоврядування, іншими суб’єктами, що здійснюють владні 

управлінські функції в межах визначеної законодавством компетенції, у тому 

числі на виконання делегованих повноважень, спрямованих на задоволення 

як власних інформаційних потреб, так і інформаційних потреб сторонніх 

суб’єктів [290, с. 35].  

Чинний Закон України «Про інформацію» не містить визначення 

поняття інформаційної діяльності, проте законодавцем закріплюється перелік 

її видів. Відповідно до ст. 9 Закону України «Про інформацію» основними 

видами інформаційної діяльності є створення, збирання, одержання, 
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зберігання, використання, поширення, охорона та захист інформації [232]. У 

попередній редакції  Закону України «Про інформацію» від 06.01.2011 р. у 

ст. 14 «Основні види інформаційної діяльності» містилось визначення цих 

видів інформаційної діяльності. Так, одержання інформації визначалось 

законодавцем як набуття, придбання,  накопичення відповідно до чинного  

законодавства України документованої або публічно оголошуваної 

інформації громадянами, юридичними особами або державою; використання 

інформації – як задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних 

осіб і держави; поширення інформації – як розповсюдження, обнародування, 

реалізація у встановленому законом порядку документованої або публічно 

оголошуваної інформації; захист інформації – як комплекс правових, 

організаційних, інформаційно-телекомунікаційних засобів і заходів, 

спрямованих на запобігання неправомірним діянням щодо інформації; 

зберігання  інформації – як забезпечення належного стану інформації та її 

матеріальних носіїв [232]. З усього переліку видів інформаційної діяльності у 

чинному Законі України «Про інформацію» міститься лише визначення 

захисту інформації. На думку Танчинець М.М. саме сукупність усіх 

вищеназваних дій стосовно інформації й становить зміст інформаційної 

діяльності [290, c. 34]. 

З урахуванням зазначених визначень інформаційної діяльності слід, на 

наш погляд, виділити такі важливі ознаки цього поняття: 1) це є сукупність 

дій 2) її змістом є створення, збирання, одержання, зберігання, використання, 

поширення, охорони та захисту інформації; 3) здійснюється усіма суб’єктами 

інформаційного права; 4) об’єктом на який спрямований вплив виступає 

інформація; 5) проявляється в сукупності правових, адміністративних, 

організаційних, технічних та інших заходів; 6) метою є оптимальне 

задоволення як власних інформаційних потреб, так і інформаційних потреб 

сторонніх суб’єктів. 

Досліджуючи функції, права та обов’язки  підрозділів по роботі з 

персоналом органів публічної адміністрації на прикладі Типового положення 
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про службу управління персоналом державного органу, необхідно зазначити, 

що у чистому вигляді окремі види інформаційної діяльності підрозділів по 

роботі з персоналом при реалізації їх функцій виділити не можливо, оскільки 

завжди присутні декілька видів інформаційної діяльності за тим чи іншим 

напрямом. Водночас, умовно визначивши провідні види інформаційної 

діяльності підрозділу по роботі з персоналом у певному напрямку діяльності 

ми  розподілили його повноваження за цим критерієм. Так, проаналізувавши 

напрями роботи служби управління персоналом, можна вважати, що 

прикладами інформаційної діяльності підрозділу по роботі з персоналом у 

вигляді 1) створення інформації є розробка проектів нормативно-правових 

актів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та 

державної служби; розробка спеціальних вимог до осіб, які претендують на 

зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В»; розробка положень 

про структурні підрозділи; опрацювання штатного розпису державного 

органу; оформлення документів про присвоєння відповідних рангів 

державним службовцям; оформлення державному службовцю службового 

посвідчення; підготовка матеріалів щодо призначення на посади та 

звільнення персоналу державного органу; формування графіку відпусток 

персоналу державного органу, підготовка проектів актів щодо надання 

відпусток персоналу; оформлення і видача довідок з місця роботи 

працівника; підготовка розпорядчих документів про відрядження персоналу 

державного органу; підготовка документів щодо призначення пенсій 

персоналу державного органу тощо; 2) збиранням інформації є вивчення 

потреби в персоналі на вакантні посади в державному органі; прийняття 

документів від кандидатів на посаду категорії «А», перевірка на відповідність 

встановленим законом вимогам; прийняття документів від кандидатів на 

зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В», 

проведення  перевірки документів, поданих кандидатами, на відповідність 

встановленим законом вимогам; перевірка за дорученням керівника 

державної служби дотримання вимог законодавства про працю та державну 
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службу, правил внутрішнього службового розпорядку в державному органі; 

узагальнення потреби державних службовців у підготовці, спеціалізації та 

підвищенні кваліфікації; проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які 

претендують на зайняття посад в державному органі, якщо ці функції не 

покладені на інші підрозділи; 3) одержання інформації відбувається, 

наприклад, при отриманні пропозицій щодо заохочення та нагородження 

персоналу державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками; 

здійснення організаційних заходів щодо своєчасного подання державними 

службовцями відомостей про майно, доходи, витрати і зобов’язання 

фінансового характеру за минулий рік до служби управління персоналу; 

4) зберігання інформації реалізується через   заповнення, облік і зберіганням 

трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників 

державного органу; 5) використання інформації здійснюється через 

аналітично-консультативне забезпечення роботи керівника державної служби 

з питань управління персоналом; ведення встановленої звітно-облікової 

документації, підготовку державної статистичної звітності з кадрових 

питань; аналізу кількості та якості складу державних службовців; 

6) поширення інформації здійснюється наприклад при надсиланні 

кандидатам на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та 

«В» письмових повідомлень про результати конкурсу; ознайомлення 

державних службовців з правилами внутрішнього службового розпорядку 

державного органу, посадовими інструкціями та іншими документами; 

переданні до Комісії з питань вищого корпусу державної служби та 

повідомлення кандидатів про результати перевірки [222].  

За результатами анкетування було з’ясовано, що на думку працівників 

кадрових підрозділів найчастіше підрозділи по роботи із персоналом  органів 

публічної адміністрації здійснюють такі види діяльності : збирання 

інформації (37%); використання інформації (21,3%); створення інформації 

(14,9%); одержання інформації (13,4%); зберігання інформації (11,8%); тощо 

(Додаток А, Д, рис. 7).  



106 
 

Слід звернути увагу про відсутність нормативного визначення 

повноважень підрозділу з управління персоналом щодо охорони та захисту 

інформації. Відповідно до Типового положення про службу управління 

персоналом державного органу служба управління персоналом має право на 

обробку персональних даних фізичних осіб відповідно до законодавства з 

питань захисту персональних даних для виконання покладених на неї 

повноважень. Підрозділи по роботі з персоналом використовують значний 

масив персональних даних працівників. Так, у ст. 37  «Особова справа 

державного службовця» Закону України «Про державну службу» визначено 

зміст особової картки державного службовця, основну частину відомостей 

якої становлять персональні дані: 1) прізвище, ім’я, по батькові; 2) дата і 

місце народження; 3) сімейний стан; 4) освіта і спеціальність; 5) результати 

конкурсу; 6) реквізити акта про призначення на посаду; 7) дата і місце 

(державний орган) складення Присяги державного службовця; 8) відомості 

про проходження державної служби в державному органі (посада, категорія 

посади та ранг державного службовця, відомості про професійне навчання, 

стажування, відрядження за кордон, переведення в цьому державному 

органі); 9) відомості про оцінювання результатів службової діяльності; 

10) вид і строки надання відпустки; 11) інформація про заохочення; 

12) інформація про дисциплінарні стягнення та їх зняття; 13) підстава 

звільнення з посади державної служби з посиланням на статтю, частину та 

пункт цього або іншого закону України [197]. Зазначені серед цього переліку 

персональні дані підлягають захисту відповідно до Закону України «Про 

захист персональних даних» [230].  

Також кадрові підрозділи органів публічної адміністрації 

використовують службову інформацію та в деяких випадках і державну 

таємницю, правила обігу якої визначаються Законом України «Про доступ до 

публічної інформації» та Законом України «Про державну таємницю». 

Зазначене обумовлює необхідність внесення змін до законодавства, що 

регулює діяльність підрозділів по роботі з персоналом. На наш погляд, 
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Типове положення про службу управління персоналом державного органу, 

необхідно доповнити повноваженнями щодо охорони та захисту кадрової 

інформації.  

Підрозділи по роботі з персоналом взаємодіють як з усіма структурними 

підрозділами державного органу, підпорядкованими організаціями, 

державними органами та органами місцевого самоврядування з питань, що 

належать до її компетенції, так із іншими юридичними та фізичними 

особами.  Підрозділи по роботі з персоналом в рамках цієї взаємодії можуть 

одержувати у встановленому законодавством порядку від посадових осіб та 

іншого персоналу державного органу та підпорядкованих організацій 

інформацію, матеріали та пояснення, необхідні для здійснення покладених на 

них завдань, а також за дорученням керівника державної служби 

представляти державний орган в інших органах державної влади, органах 

місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з 

питань, що належать до їх компетенції [222]. 

Досліджуючи інформаційну діяльність підрозділів по роботі з 

персоналом органів публічної адміністрації необхідно визначити її місце в 

системі загальної інформаційної діяльності. Розглянемо позиції науковців 

щодо видів інформаційної діяльності. Так, І.Л. Бачило визначає такі види 

інформаційної діяльності за характером: 1) інформаційна діяльність 

загального характеру – така інформаційна діяльність, що пов’язана з 

інформаційним забезпеченням усіх ділянок роботи органу, організації, 

службовця, працівника будь-якої професії і приватної особи; 2) спеціальна 

інформаційна діяльність – інформаційна діяльність, що здійснюється 

органами, організаціями та професійно орієнтованими працівниками, які 

вирішують завдання у сфері масової інформації та інформатизації, 

забезпечують консультативну, експертну та аналітичну роботу для 

необмеженого кола користувачів; 3) спеціалізована інформаційна діяльність 

– діяльність, у результаті якої вирішуються завдання з формування та 

використання державних інформаційних ресурсів, технологій і комунікацій, 
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необхідних для виконання державних і міжнародних програм в галузі 

розвитку інформаційної індустрії та інфраструктури, здійснення інновацій на 

основі інформаційних технологій, забезпечення інформаційної безпеки 

суспільства, держави, особи [18]. К.І. Бєляков розробив комплексну 

класифікацію, на основі поєднання таких критеріїв, як соціальна 

спрямованість, функції інформаційних ресурсів та технологій, а також 

правомірність чи неправомірність інформаційної діяльності (соціально-

корисна та соціально-шкідлива). Відповідно до цієї класифікації ним 

пропонується виділяти такі види інформаційної діяльності: 1) державна 

інформаційна діяльність, суб’єктами якої є органи державної влади, їх 

службові та посадові особи, інші держави та міжнародні організації; 

2) комерційна (недержавна) інформаційна діяльність, суб’єктами якої 

виступають фізичні та юридичні особи, громадські об’єднання, суб’єкти 

владних повноважень, інші держави, їх громадяни та юридичні особи, 

міжнародні організації та особи без громадянства; 3) приватна інформаційна 

діяльність, суб’єктами якої є фізичні особи, громадяни інших держав та 

особи без громадянства; 4) неправомірна інформаційна діяльність, що 

визначається як соціально шкідлива інформаційна діяльність у державному 

чи недержавному секторі соціального забезпечення або приватні дії в 

інформаційній сфері, які здійснюються з порушенням чинного національного 

законодавства чи норм міжнародного права, завдають матеріальної чи 

моральної шкоди фізичним та юридичним особам або порушують їх права, та 

спричиняє притягнення до юридичної відповідальності винних осіб [110, с. 

67–68]. Танчинець М.М. запропонував розглядати види інформаційної 

діяльності органів публічної влади залежно від її спрямованості: 

інформаційна діяльність органів публічної влади як сукупність дій, 

пов’язаних із задоволенням інформаційних потреб сторонніх суб’єктів та 

інформаційна діяльність органів публічної влади як сукупність дій, 

пов’язаних із задоволенням власних інформаційних потреб [290, c. 34–35]. 
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З урахуванням критеріїв цих класифікацій інформаційну діяльність 

підрозділів по роботі з персоналом можна характеризувати як інформаційну 

діяльність загального характеру. З урахуванням того, що ми досліджуємо 

інформаційну діяльність підрозділу по роботі з персоналом органів публічної 

адміністрації, що не обмежуються державними органами,то вважаємо, що 

така діяльність є не тільки  державною інформаційною діяльністю, а взагалі 

публічною інформаційною діяльністю. Оскільки діяльність підрозділів по 

роботі з персоналом органів публічної адміністрації відбувається відповідно 

до законодавства, то така діяльність є правомірною. З урахуванням правового 

статусу підрозділів по роботі з персоналом органів публічної адміністрації 

можна зробити висновок, що вона спрямована на задоволення власних 

інформаційних потреб органу публічної влади. 

Таким чином інформаційну діяльність підрозділів по роботів з 

персоналом органів публічної адміністрації можна охарактеризувати як 

правомірну публічну інформаційну діяльність загального характеру, 

спрямовану, в основному, на задоволення власних інформаційних потреб 

органу публічної адміністрації.  

До ознак інформаційної діяльності кадрових підрозділів органів 

публічної адміністрації можна, на наш погляд, віднести такі: 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.  

З урахуванням зазначеного вище, пропонуємо інформаційну діяльність 

підрозділів по роботі з персоналом органів публічної адміністрації, 

визначити як сукупність дій зі створення, збирання, одержання, зберігання, 

використання, поширення, охорони та захисту кадрової інформації, що 
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здійснюється у формі правових, адміністративних, організаційних, технічних 

та інших заходів підрозділів по роботі з персоналом, спрямованих на 

оптимальне задоволення інформаційних потреб органу публічної 

адміністрації в сфері його кадрової політики.  

Виявленим недоліком правового регулювання інформаційної діяльності 

підрозділів по роботі з персоналом органів публічної адміністрації була 

відсутність законодавчого положення про необхідність здійснення цим 

підрозділом охорони та захисту інформації з обмеженим доступом, а саме 

персональних даних та службової інформації, а також відсутність типових 

положень про підрозділи по роботі з персоналом органів місцевого 

самоврядування. У зв’язку із цим, вважаємо за потрібне Типове положення 

про службу управління персоналом державного органу, доповнити 

завданнями цих підрозділів  щодо охорони та захисту кадрової інформації з 

обмеженим доступом, а також рекомендувати органам місцевого 

самоврядування при реалізації їх кадрової політики керуватись зазначеним 

вище положенням, з перспективою прийняття відповідного типового 

положення для органів місцевого самоврядування.  

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Кадрову політику органу публічної адміністрації пропонуємо 

розуміти як нормативно визначену cукупнicть принципiв, методiв, форм 

органiзацiйного механiзму з формування, вiдтворення, розвитку та 

викориcтання перcоналу, cтворення оптимальних умов працi, її мотивацiї та 

стимулювання з метою забезпечення ефективного виконання завдань 

суб’єкта публічної адміністрації.  

2. Визначено адміністративно-правові відносини в сфері інформаційного 

забезпечення кадрової політики органів публічної адміністрації як 

інформаційні відносини державного управління та державного регулювання 
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діяльності кадрових підрозділів органів публічної адміністрації як 

володільців та розпорядників кадрової інформації. 

3. Ознаками інформаційно-правових відносини у сфері кадрової 

політики органів публічної адміністрації пропонуємо вважати наступні 

положення: 1) суб’єктами відносин є органи публічної адміністрації та інші 

суб’єкти, з якими перші взаємодіють (фізичні та юридичні особи); 

2) функціонують  в процесі інформаційної діяльності органів публічної 

адміністрації; 3) виникають відповідно до норм права; 4) основним  

предметом відносин є інформація про формування, відтворення, розвиток та 

використання персоналу; 5) метою виникнення цих відносин є ефективне 

забезпечення виконання завдань суб’єкта публічної адміністрації.  

4. Пропонуємо розуміти інформаційно-правові відносини у сфері 

кадрової політики органів публічної адміністрації як врегульовані нормами 

права суспільні відносини органів публічної адміністрації з іншими 

юридичними та фізичними особами, в процесі їх інформаційної діяльності, 

що полягає у пошуку, одержанні, зберіганні, обробці, використанні 

інформації про формування, вiдтворення, розвиток та викориcтання 

перcоналу з метою ефективного забезпечення виконання завдань суб’єкта 

публічної адміністрації.  

5. Механізм інформаційного забезпечення кадрової політики суб’єкта 

публічної адміністрації включає декілька етапів: проведення аналізу кадрової  

інформації; постійне оновлення та удосконалення кадрових баз даних; 

планування заходів з інформатизації кадрової роботи; постійний моніторинг 

ефективності розстановки працівників на відповідні посади; інформаційне 

супроводження підвищення кваліфікації, переміщення працівників тощо.  

6. Визначено ознаки кадрової інформації, що використовується 

органами публічної адміністрації: 1) це відомості про набір і використання 

трудових ресурсів, ринок праці, працевлаштування, організацію праці, 

продуктивність праці, трудову дисципліну, технічне нормування, 

тарифікацію, заробітну плату, охорону праці, приймання, розподіл, 
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переміщення та облік кадрів, підготовку кадрів, підвищення їх кваліфікації, 

проведення атестації і встановлення кваліфікації, присудження наукових 

ступенів, присвоєння вченого звання, нагородження, присвоєння почесних 

звань, присудження премій, призначення дисциплінарних стягнень, соціальне 

страхування, соціальний захист, профілактично-оздоровчу роботу; 2) обсяг, 

правовий режим,  матеріальні носії, час збереження, коло користувачів, види 

обробки  кадрової інформації визначаються кадровою політикою органу 

публічної адміністрації та законодавством; 3) основним користувачем цих 

відомостей є служби управління персоналом, кадрові підрозділи органів 

публічної адміністрації; 4) використовується для здійснення аналітичної і 

організаційної роботи з кадрового менеджменту, задоволення потреби у 

кваліфікованих кадрах та їх ефективного використання, прогнозування 

розвитку персоналу, заохочення, працівників до службової кар’єри, 

забезпечення їх безперервного навчання документального оформлення 

проходження державної служби, служби в органах місцевого самоврядування 

та трудових відносин. 

7. Сформульовано визначення кадрової інформацію органів публічної 

адміністрації як: обумовленої кадровою політикою органу публічної 

адміністрації сукупності 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.  
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РОЗДIЛ 2. ЗМІСТ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАДРОВОЇ 

ПОЛІТИКИ ОРГАНУ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ТА ШЛЯХИ 

ВДОСКОНАЛЕННЯ ЙОГО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

 

2.1. Система інформаційного забезпечення кадрової політики органу 

публічної адміністрації 

 

Важливим елементом розвитку української державності є створення 

професійного штату державних службовців та службовців органів місцевого 

самоврядування, що має ефективно та стабільно  функціонувати на користь 

усього українського суспільства. Умовою результативності проведення 

сучасних реформ є їх відповідне кадрове забезпечення, активізація, 

нарощування та конструктивне використання кадрового потенціалу в 

центральних органах та регіонах. Олуйко В.М. зазначає, що 

загальнокультурна, професійна та комунікативна освіченість державного 

службовця, вимагає постійної державної уваги, неперервності і послідовності 

в системі його навчання, розвитку сучасних технологій і удосконалення 

методологічних підходів до навчання та інформаційного забезпечення 

[158, c. 16]. Ефективна та якісна система інформаційного забезпечення 

органів державної влади є невід'ємною складовою професійного 

функціонування системи державного управління. Впровадження та всебічне 

використання сучасних інформаційних технологій в управлінській діяльності 

забезпечує інформаційно-аналітичну підтримку прийняття управлінських 

рішень на всіх рівнях, супроводжує інформаційну підтримку соціально-

економічного розвитку держави і її окремих регіонів, забезпечує 

інформаційні потреби державних службовців та інших категорій громадян, 

створює умови для об'єктивного формування громадської думки щодо 

діяльності органів влади, а також послуг, які вони надають [87, c. 5]. 

Інформаційне забезпечення є невід’ємною частиною кадрової політики 

органів публічної адміністрації, а якісна кадрової інформація дозволяє 
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максимально ефективно використовувати  кадровий потенціал цих суб’єктів 

адміністративного права.  

На державному рівні процес відтворення й нарощування якісного 

кадрового потенціалу держави і його розвитку  є проблемним. На думку 

таких науковців  як Ю.В. Ковбасюк, К.О. Ващенко, Ю.П. Сурмін, 

негативними факторами, що виходять на перший план є: не сприятливі 

соціально-економічні умови формування трудового потенціалу до 

досягнення людиною працездатного віку; проблеми соціально-економічної 

захищеності працівників; недосконалість законодавства в соціально-трудовій 

сфері; значний відплив економічно активного, професійно підготовленого 

населення за межі України; зруйнованість системи спадковості передачі 

трудових навичок і досвіду; неадекватна нинішнім умовам система 

державного управління у цій сфері та ін. [48, c. 5–6]. Олуйко В.М. вважає,  

що сучасна державна кадрова політика в регіонах України обумовлюється 

рядом специфічних причин: по-перше, посиленням в умовах 

адміністративної реформи відцентрових процесів децентралізації владних 

повноважень на користь місцевих органів влади і зростанням ролі 

службовців у здійсненні соціально-економічних перетворень; по-друге, 

серйозними прорахунками в кадровій політиці в регіонах, послабленням 

контролю і вимогливості до управлінських кадрів, відставанням розвитку 

правового забезпечення й боротьби зі зловживанням працівників апарату 

державного управління, що призвело до значної втрати авторитету 

управлінських органів і їх кадрів; по-третє, недосконалістю державної 

кадрової політики на регіональному рівні, недостатністю її теоретичної 

розробки в науковій літературі з урахуванням її комплексності і 

багатогранності; по-четверте, необхідністю всебічного вивчення і 

запровадження вже існуючого вітчизняного та зарубіжного досвіду 

формування і реалізації державної кадрової політики в регіонах України [158, 

c. 5]. На наш погляд, об’єднуючим фактором не достатньо ефективної 

кадрової роботи органів публічної адміністрації як в центрі так і в регіонах є 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9E%D0%BB%D1%83%D0%B9%D0%BA%D0%BE%20%D0%92.%D0%9C.$
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застаріла, громіздка, забюрократизована, фрагментарна система 

інформаційного забезпечення кадрової політики цих органів. 

Питання правового регулювання, систему, зміст інформаційного 

забезпечення діяльності суб’єктів владних повноважень та процесів 

управління досліджували такі науковці як Балабанова Л.В., Бараш Є.Ю, 

Бондаренко Є.Д., Титоренко Г. А., Калюжний Р.А., Катеринчук І.П., Коваль 

Р.А., Лушер В.В., Макушев П.В., Олійченко І.М., Петренко С. М., Пугач 

А.О. , Степанов В.Ю. , Шевченко Є.О. та інші. Проте, питання 

інформаційного забезпечення кадрової політики органів публічної 

адміністрації окремо науковцями не розглядались. 

Метою підрозділу є формулювання авторського поняття системи 

інформаційного забезпечення кадрової політики органу публічної 

адміністрації на основі дослідження наукових підходів до ознак, змісту, 

елементів систем інформаційного забезпечення суб’єктів публічного права, 

виявлення сучасної концепції інформаційно-аналітичного забезпечення та 

розробка шляхів удосконалення правового регулювання інформаційного 

забезпечення кадрової політики органів публічної адміністрації.  

Сучасні стратегічні нормативно-правові акти, що визначають напрями 

реформування державної служби та служби в органах місцевого 

самоврядування в Україні, враховують зазначені вище фактори, що 

впливають на кадровий потенціал органів публічної адміністрації та 

приділяють значну увагу удосконаленню діяльності кадрових підрозділів цих 

органів. Так, Стратегія державної кадрової політики на 2012–2020 роки 

зазначає, що одними з цілей реалізації державної кадрової політики за 

напрямом модернізації кадрових служб є реорганізація кадрових служб у 

служби персоналу [247]. Стратегія реформування державної служби та 

служби в органах місцевого самоврядування в Україні на період до 2017 року 

однією з проблем, що потребує розв’язання визначає кардинальне оновлення 

змісту діяльності кадрових служб державних органів та органів місцевого 

самоврядування, посилення їх ролі в управлінні персоналом відповідного 

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$
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органу, а одним з критеріїв успішності реалізації цієї стратегії визначає 

трансформацію кадрових служб у служби управління персоналом шляхом 

оволодіння працівниками служб персоналу державних органів та органів 

місцевого самоврядування сучасними технологіями та практичними 

інструментами управління людськими ресурсами [292]. Онишків Н.Е. та 

Шпак Д.О. зазначають, що кадрова політика, здійснювана в центральних 

органах виконавчої влади, має орієнтуватися на ті основні вимоги до 

державних службовців, які зумовлені функціонуванням у 

високотехнологічному інформаційному суспільстві, – практичний результат, 

діловитість, оперативність, ініціативність, уміння мислити і діяти економічно 

[159, c. 214]. Таким чином, сучасні технології управління людськими 

ресурсами засновані на якісному їх інформаційному забезпечення. 

Рівень інформаційного забезпечення системи державної влади, 

наголошує І.М. Олійченко, є однією з найважливіших характеристик 

держави, яка істотно впливає на всі процеси соціально-економічного 

розвитку суспільства [157]. Як зазначає Макушев П.В., інформаційне 

забезпечення кожної державної служби є важливим елементом її 

функціонування [138, c. 333]. Таким чином, з урахуванням зазначених вище 

сучасних умов є нагальна потреба у побудові ефективної системи 

інформаційного забезпечення кадрової політики органів публічної 

адміністрації, яка призначена зберегти усі найкращі традиції  підрозділів по 

роботі з кадрами та запровадити передові інформаційні технології управління 

персоналом. 

У попередньому розділі нами було визначено основні види кадрової 

інформації, що використовуються підрозділами по роботі з персоналом 

органів публічної адміністрації. У процесі дослідження правового 

регулювання адміністративних та інформаційних відносин, що виникають в 

роботі підрозділами по роботі з персоналом органів публічної адміністрації 

виявлено тісний зв'язок правил обігу кадрової інформації та системи 

інформаційного забезпечення органів публічної адміністрації в Україні. Про 
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це свідчить фрагментарне включення правил обігу кадрової інформації у 

нормативно-правові акти, що регламентують загальний порядок обігу 

інформації в органах публічної адміністрації.   

Механізм інформаційного забезпечення кадрової політики органів публічної 

адміністрації повинен відповідати цілям такої системи. Розглянемо різні наукові 

підходи щодо змісту та елементів системи інформаційного забезпечення, її 

співвідношення із механізмом інформаційного забезпечення тощо. 

Досліджуючи інформаційне забезпечення органів прокуратури, 

Лушер В.В. визначив цілі такої системи, а саме : 1) налагодження 

різноманітних інформаційних потоків в межах органів прокуратури різних 

рівнів, так і зовні, які в цілому утворюють інформаційні системи органів 

прокуратури різного функціонального призначення; 2) організації 

документообігу; систем класифікації і кодування правової інформації, 

зберігання інформаційних масивів (файлів), що зберігаються на машинних 

носіях; 3) організації роботи зі збирання, реєстрації, передавання, захисту, 

дослідження, оцінки інформаційних потоків та інформації, що надходять до 

органів прокуратури [136, c. 340]. Наведені напрями дії системи 

інформаційного забезпечення діяльності органів прокуратури, на наш погляд, 

з урахуванням особливостей діяльності кадрових підрозділів органів 

публічної адміністрації можуть застосовуватись і при визначенні цілей 

системи інформаційного забезпечення кадрової політики органів публічної 

адміністрації. Наприклад такими цілями можуть бути : 1) налагодження 

різноманітних потоків кадрової інформації в межах органу публічної 

адміністрації між кадровими підрозділами та іншими підрозділами; 2) 

організації кадрового документообігу; систем класифікації і кодування 

кадрової інформації, зберігання масивів кадрової інформації на машинних та 

паперових носіях; 3) організації роботи зі збирання, реєстрації, передавання, 

захисту, дослідження, оцінки кадрової інформації як в середині органу 

публічної адміністрації так і тієї, що надходить ззовні.   
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Як зазначає С.М. Луценко, оперативний аналіз інформації, органами 

влади центрального, регіонального і місцевого рівнів сприяє своєчасному 

прийняттю управлінських рішень [133], а у випадку системи інформаційного 

забезпечення кадрової політики органу публічної адміністрації це рішення 

щодо ефективного використання кадрового забезпечення органу публічної 

адміністрації. Вважаємо обґрунтованим, що правильна організація механізму 

інформаційного забезпечення кадрової політики органу публічної 

адміністрації  із відповідною  системою інформаційного забезпечення є 

гарантією ефективної роботи вітчизняних органів публічної алди та органів 

місцевого самоврядування.  

І.М. Олійченко наголошує, що рівень інформаційного забезпечення 

системи державної влади, є однією з найважливіших характеристик держави, 

яка істотно впливає на всі процеси соціально-економічного розвитку 

суспільства. Багаторічний досвід роботи з удосконалення державного 

управління підтверджує, що інформаційне забезпечення слід розглядати як 

один із стратегічних напрямів підвищення ефективності його діяльності на 

всіх рівнях: державному, галузевому, регіональному, міжнародному [157]. Як 

зазначає В.Є. Загородній правильна організація роботи прокурора та висока 

результативність, багато в чому визначаються та досягаються на практиці 

своєчасним надходженням та наявністю в прокуратурі інформації що містить 

певні оперативні, звітні відомості про порушення законодавства в тій чи 

іншій сфері. У зв’язку з цим, кожному прокуророві необхідно пам’ятати, що 

правильне планування роботи не можливо без достатнього інформаційного 

забезпечення та аналітичної обробки одержаних матеріалів [62, с. 277]. На 

наш погляд ці висловлювання та засади є актуальними і для інформаційного 

забезпечення кадрової політики органу публічної адміністрації.  

Інтенсивний розвиток інформаційних технологій, прискорення обміну 

інформації, реформи органів публічної влади та органів місцевого 

самоврядування, євро інтеграційні процеси обумовили необхідність 

дослідження стану системи інформаційного забезпечення органів публічної 
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адміністрації та проблем правового регулювання обігу кадрової інформації у 

їх інформаційній сфері. 

Для розуміння змісту та зв’язку таких понять як інформаційне 

забезпечення кадрової політики органів публічної адміністрації, її системи та 

відповідного механізму необхідно з’ясувати зміст терміну  «забезпечення». У 

словниках термін «забезпечення» тлумачиться у схожих значеннях, але вони 

мають певні розбіжності. Наприклад, у новому тлумачному словнику 

української мови він розглядається у двох значеннях: 1) надання чи 

створення матеріальних засобів; 2) гарантування чогось [154, с. 684]. У 

великому тлумачному словнику термін «забезпечення» пояснюється через 

дієслово «забезпечувати», яке вживається у декількох значеннях: 

«створювати надійні умови для здійснення чого-небудь»; «гарантувати 

щось»; «захищати, охороняти кого-небудь, що-небудь від небезпеки» [31, 

с. 280–281]. Майже аналогічним чином термін забезпечення визначається у 

словнику української мови і означає постачати щось у достатній кількості, 

задовольняти певні потреби, створювати умови для здійснення чого-небудь, 

гарантувати щось, захищати, охороняти кого-небудь, що-небудь від 

небезпеки [282, с. 19]. Отже, вважаємо, що зазначені тлумачення поняття 

«забезпечення» дозволяють розглядати його як вид діяльності, систему 

заходів, спрямованих на покращення чи удосконалення чогось конкретного. 

Маємо думку, що наведені останні значення терміну «забезпечення», досить 

чітко передають концептуальний зміст системи інформаційного забезпечення 

кадрової політики органу публічної адміністрації.  

Лушер В.В. зазначає, що наукою адміністративного права, широко 

використовується термін: «адміністративно-правове забезпечення», 

«механізм адміністративно-правового забезпечення», «забезпечення прав і 

свобод громадян», «забезпечення громадської безпеки» тощо [136, с. 338]. 

Сучасні дослідження інформаційного забезпечення різних суб’єктів, 

інститутів та явищ проводили такі науковці, як Бараш Є.Ю., Бондаренко 

Є.Д., Балабанова Л.В., Калюжний Р.А., Калашник Н.С., Петренко С.М. , 
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Луценко С.М. , Лушер В.В., Коваль Р.А., Пугач А.О., Титоренко Г.А., 

Черноіваненко А.В. та ін.  

Термін «забезпечення» може використовуватись в різних галузях 

правового регулювання, і від того мати деякі особливості. Проте для 

дослідження питань інформаційного забезпечення діяльності органів 

прокуратури цікавими є результати пошуків науковців саме щодо підходів до 

змісту поняття інформаційне забезпечення. Так, P.A. Калюжний, 

досліджуючи інформаційне забезпеченням системи управління пропонує 

розуміти  його як поєднання усієї інформації, що використовується, 

специфічних засобів і методів її опрацювання, а також діяльність фахівців 

щодо ефективного використання даних, відомостей, знань в організації 

управління конкретною системою [77, с. 8]. Вивчаючи інформаційне 

забезпечення управління С.М. Петренко, вважає, що ним є сукупність 

реалізованих рішень щодо обсягів інформації, її якісного та кількісного 

складу, розміщення і форм організації, метою є своєчасне надання необхідної 

і достатньої інформації для прийняття управлінських рішень, що 

забезпечують ефективну діяльність як підприємства в цілому, так і його 

структурних підрозділів [165, с.20]. О.К. Юдін  та В.М. Богуш, досліджуючи   

забезпечення інформаційної безпеки, визначають його як сукупність заходів, 

призначених для досягнення стану захищеності потреб особистостей, 

суспільства і держави в інформації [344, с. 52]. 

JI.B. Балабанова пропонує інформаційне забезпечення як незалежне 

поняття розуміти як  сукупність дій з надання необхідної для управлінської 

діяльності інформації в зазначене місце на основі певних процедур із 

заданою періодичністю [12, с. 9]; А.B. Черноіваненко - як забезпечення 

системи управління сукупністю уявлень, понять, даних та як діяльність, що 

пов’язана із засобами збирання, реєстрації, передачі, зберігання, 

опрацювання та представлення інформації [317]; Г.А. Титоренко -  як 

найважливіший елемент інформаційних систем і інформаційних технологій, 

призначений для відображення інформації, що характеризує стан керованого 
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об’єкта і який є основою для ухвалення управлінських рішень», і  включає в 

себе сукупність єдиної системи показників, потоків інформації – варіантів 

організації документообігу; систем класифікації і кодування економічної 

інформації, уніфіковану систему документації і різні інформаційні масиви 

(файли), що зберігаються в машині і на машинних носіях та мають різний 

ступінь організації [69]; Є.Д. Бондаренко – як процес задоволення потреб в 

інформації, заснованої на застосуванні спеціальних засобів і методів її 

одержання, опрацювання, накопичення і видачі в зручному для використання 

виді, а структура цього забезпечення включає інформаційний фонд та 

спеціальні прийоми і методи інформаційного забезпечення тобто, це явище 

одночасно представляє собою, по-перше, певну організаційну діяльність 

одержання, опрацювання, накопичення і видачі інформації, по-друге, 

прийоми та методи її здійснення, по-третє, певні матеріальні об’єкти - 

інформаційний фонд [26]; І.О. Ієрусалимов визначає його як  дію, а також 

зберігання, виконання чого-небудь, що служить гарантією того чи іншого 

процесу [70, с. 12].  

Інформаційно-аналітичне забезпечення, зазначає Коваль Р.А., – це 

процес створення оптимальних умов задля задоволення інформаційних 

потреб та реалізації посадових обов'язків органів державної влади   на основі 

формування та використання інформаційних ресурсів, метою якого є 

створення умов для прийняття ефективних державних управлінських рішень 

[88]. А.О. Пугач визначив елементи інформаційно-аналітичної системи 

органів державної влади, а саме бази даних необхідної інформації, системи 

зв’язку та передачі даних, системи обробки даних, автоматизовані робочі 

місця державних службовців, автоматизовані інформаційні підсистеми, 

обчислювальна техніка, системне і спеціальне програмне забезпечення, 

колективи відповідних спеціалістів [265]. Досліджуючи інформаційне 

забезпечення державної кримінально-виконавчої служби, Бараш Є.Ю. 

визначає основні його ознаки, а саме: за своєю сутністю воно виступає як 

процес обробки, одержання, опрацювання, накопичення та використання 
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управлінської інформації про різні аспекти функціонування служби; за 

періодичністю воно представляє собою непереривний процес обробки та 

використання інформації; за характером існування становить частину 

управлінської діяльності служби; за формою реалізації, здійснюється за 

допомогою притаманних цьому виду засобів і методів; за наслідками 

здійснення інформаційного забезпечення пов’язане із формуванням певних 

інформаційних фондів, документів, нормативної бази; за метою 

функціонування спрямоване на забезпечення належного функціонування 

системи, наприклад, автоматизованої системи управління; за основним 

призначенням як інструмент ефективного управління знаходить свою 

реалізацію під час аналізу, планування і підготовки ефективних 

управлінських рішень [15, c. 35–36]. 

П.В. Макушев, досліджуючи інформаційне забезпечення діяльності 

державної виконавчої служби, визначає її як частину управлінської 

діяльності з аналізу, планування і підготовки управлінських рішень, яка 

представляє собою непереривний процес обробки та використання 

інформації про стан функціонування системи державної виконавчої служби, 

яка здійснюється за допомогою інформаційних засобів та методів, 

призводить до формуванням інформаційних фондів, та спрямована на 

забезпечення належного функціонування системи державної виконавчої 

служби України [137, c. 335]. 

В результаті проведеного аналізу можна стверджувати про наявні 

підстави для узагальнення запропонованих зазначеними вище науковцями 

основних ознак, притаманних інформаційному забезпеченню: 1) реалізується 

певними способами та методами; 2) охоплює усі виді інформаційної 

діяльності щодо створення, передання, зміни, зберігання, перетворення, 

оновлення інформації; 3) його зміст складає сукупність інформації; 4) 

сукупність реалізованих рішень щодо обсягів інформації, її якісного та 

кількісного складу, розміщення і форм організації; 5) сукупність дій з 

надання необхідної для управлінської діяльності кадрової інформації в 
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зазначене місце на основі певних процедур із заданою періодичністю; 6) 

діяльність, що пов’язана із засобами збирання, фіксації, реєстрації, передачі, 

зберігання, опрацювання та представлення інформації; 7) оперативна система 

обігу інформації; 8) призначене для використання працівниками підрозділів 

по роботі з персоналом; 9) відображає стан керованого об’єкта і є основою 

для ухвалення управлінських рішень; 6) мета – своєчасне надання необхідної 

і достатньої інформації для розроблення та прийняття рішень [77, с. 10; 165 , 

с. 20; 12, с. 10; 69, c. 67; 134; 135]. Таким чином були визначені загальні 

ознаки, притаманні інформаційному забезпеченню. 

Для з’ясування цілей інформаційного забезпечення кадрової політики 

органів публічної адміністрації, розглянемо думку Є. Шевченко, який 

визначив цільову складову інформаційного забезпечення прокуратури , що на 

його думку спрямована на підтримання: а) актуальності інформації, яка 

відображає реальний стан справ у відповідних сферах прокурорської 

діяльності за визначений період; б) об’єктивності даних, які відображають 

достовірність стану справ; в) повноти відбиття явищ таким чином, що дає 

можливість визначитися щодо пріоритетних напрямів прокурорської 

діяльності; г) погодженості та інформаційної єдності показників, завдяки 

чому первинні дані не суперечать зведеним та похідним; д) можливості 

виконання таких функцій управлінського процесу, як облік та аналіз, 

прогнозування та планування, координація та контроль [335, с.119–122].  Ще 

одним науковцем, що розглядав питання цільового призначенні 

інформаційного забезпечення є  І.П. Катеринчук, який визначив призначення 

інформаційне забезпечення діяльності правоохоронних органів у 

наступному: 1)  необхідність оперувати інформаційними ресурсами для 

прийняття рішень як на загальнодержавному, так і на місцевому рівні; 

2) потреба правоохоронних органів у розвитку та вдосконаленні їх 

діяльності; 3) вимоги щодо доступу до публічної інформації, розпорядниками 

якої є правоохоронні органи; 4) потребами забезпечувального характеру, 

пов’язаними із кадровим, фінансово-економічним, господарським та іншими 
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видами забезпечення щоденної діяльності правоохоронних органів. 

І.П. Катеринчук дуже чітко формулює мету інформаційного забезпечення 

діяльності правоохоронних органів, а саме забезпечення високоефективної 

роботи як самих вказаних органів, так і кожного їх працівника, забезпечення 

зворотного зв’язку між ними та суспільством для сумісного вирішення 

існуючих у правоохоронній сфері проблем, а також інформування широких 

кіл громадськості про особливості правоохоронної діяльності, підвищення 

поваги до неї у суспільства [83, с. 17]. 

Враховуючи наведену інформацію можна зробити висновок, що зміст 

інформаційного забезпечення діяльності будь-яких суб’єктів ще не набув 

конкретних форм в межах правової науки, а розуміння його змісту і далі у 

наукових колах трактується не однозначно. Правознавці описують різні 

ознаки такого багатогранного явища як інформаційне забезпечення. 

Водночас, спостерігається більша конкретизація цього поняття при 

застосуванні його наприклад до сфері державного управління. При розгляді 

інформаційного забезпечення органів прокуратори, поняття інформаційного 

забезпечення управління не може повністю описувати усі явища 

інформаційного середовища, що формуються навколо органів прокуратури у 

процесі виконання ними визначених законодавством завдань [115, c. 125]. 

Лушер В.В. зробив узагальнення стосовно того, що інформаційне 

забезпечення науковцями розглядається як діяльність (сукупність певних дій, 

управлінських рішень), яка реалізується певними способами та методами, що 

спрямовані на збирання, реєстрацію, передачу, зберігання, опрацювання, 

аналіз, поширення та обробку інформації. Така діяльність охоплює 

надходження, рух та перетворення інформації, методи її зберігання та 

передавання. Інформаційне забезпечення в органах прокуратури включає в 

себе, зазначає Лушер В.В., роботу з інформаційними ресурсами, 

інформаційним програмним забезпеченням, а також з аналізом інформації 

(інформаційно-аналітичну роботу) [136, с. 340].  

На наш погляд, серед досліджених понять інформаційного 

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$
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забезпечення найбільш наближеним до інформаційних потреб органів 

публічної адміністрації є поняття запропоноване В.В. Лушером. Так, цей 

науковець під інформаційним забезпеченням органів прокуратури України 

пропонує розуміти комплекс нормативно-правових, організаційно-

управлінських, науково-технічних та інших заходів поєднання усієї 

інформації, що використовується в органах прокуратури, специфічних 

засобів і методів її оброблення, використання, дослідження, зберігання та 

захисту [136, с. 340]. Наведене В.В. Лушером визначення інформаційного 

забезпечення прокуратури, може бути покладено в основу узагальненого 

визначення інформаційного забезпечення органу публічної адміністрації, 

відтак, на наш погляд, і інформаційного забезпечення кадрової політики 

органу публічної адміністрації. Ми вважаємо, що визначення інформаційного 

забезпечення органу публічної адміністрації, як і його кадрової політики має 

бути запроваджено у вітчизняне законодавство. Для системності внесення 

таких змін до законодавства, на наш погляд, потребує попередньої розробки 

концепція інформаційного забезпечення кадрової політики органу публічної 

адміністрації (Додаток В). У зазначеній концепції також пропонуємо 

закріпити визначення інформаційного забезпеченням кадрової політики 

органу публічної адміністрації як комплексу нормативно-правових, 

організаційно-управлінських, науково-технічних та інших заходів поєднання 

усієї кадрової інформації, що використовується в органі публічної 

адміністрації, специфічних засобів і методів її оброблення, використання, 

дослідження, зберігання та захисту з метою ефективного кадрового 

забезпечення цього суб’єкта  

Аналізуючи наведені вище визначення інформаційного забезпечення 

суб’єктів публічної влади, на наш погляд, його можна розглядати як інститут 

інформаційного права, що переживає етап свого становлення. На 

підтвердження цього припущення наведемо позицію О.А. Баранова. Цей 

науковець під інститутом інформаційного права пропонує розуміти 

обмежену, стійку групу правових норм, що регулюють певний різновид 
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суспільних відносин, що мають спільну функціональну спрямованість 

[14, c. 39]. Серед наведеної Барановим О. класифікації інститутів 

інформаційного права , на наш погляд інститут інформаційного забезпечення 

діяльності будь-якого суб’єкта, слід зарахувати до окремої групи.  

Вважаємо, що інформаційне забезпечення кадрової політики органу 

публічної адміністрації як інститут інформаційного права, що формується, 

має ознаки: 1) його зміст становить комплекс правових норм, організаційних 

та технічних заходів; 2) визначає сукупність усієї кадрової інформації, її якісний, 

кількісний склад та режим доступу; 3) регламентує інформаційну діяльність 

кадрових підрозділів органів публічної адміністрації; 4) призначене для 

задоволення інформаційних потреб у сфері кадрового забезпечення органу 

публічної адміністрації; 5) мета такого забезпечення своєчасне надання кадрової 

інформації для прийняття ефективних кадрових рішень.  

Ураховуючи наведені вище аргументи, вважаємо, що інформаційне 

забезпечення кадрової політики органів публічної адміністрації можна 

визначити як комплекс правових норм, організаційних та технічних заходів, 

що визначають: систему, кількісний та якісний склад усього масиву кадрової 

інформації, яка компілюється органами публічної адміністрації для 

задоволення своїх інформаційних потреб, а також інформаційну діяльність 

працівників підрозділів по роботі з персоналом, спрямовану на забезпечення 

своєчасного надходження необхідної, достатньої, актуальної, об’єктивної, 

повної, кадрової інформації для розроблення та прийняття кадрових рішень, 

проведення їх аналізу, прогнозування, планування, координації, контролю та 

виконання з метою якісного кадрового забезпечення.  

Удосконалення правового регулювання інформаційного забезпечення 

кадрової політики органів публічної адміністрації потребує чітких 

орієнтирів, які необхідно виявити у чинному законодавстві України. 

Реалізація цієї пропозиції ускладнюється відсутністю у Законах України 

«Про державну службу» та «Про службу в органах місцевого 

самоврядування» статті, яка б узагальнювала основні засади системи 
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інформаційного забезпечення кадрової політики органів публічної 

адміністрації [197, 245]. Положення щодо інформаційного забезпечення у 

Законі України «Про державну службу» фрагментарно, для позначення засад 

інформаційного забезпечення кадрової політики при несенні державної 

служби в органах публічної влади: 1) п. 3. ч. 2 ст. 17 «Керівник державної 

служби в державному органі» відповідно до якого керівник державної 

служби забезпечує своєчасне оприлюднення та передачу центральному 

органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

політику у сфері державної служби, інформації про вакантні посади 

державної служби з метою формування єдиного переліку вакантних посад 

державної служби, який оприлюднюється; 2) п. 2 ч. 3 ст. ст. 22. «Конкурс на 

зайняття вакантної посади державної служби» зазначає, що Порядок 

проведення конкурсу визначає також вимоги щодо оприлюднення інформації 

про вакантну посаду державної служби та оголошення про проведення 

конкурсу; 3) ч. 1 та ч. 3 ст. 23. «Оприлюднення інформації про вакантну 

посаду державної служби та оголошення про проведення конкурсу» 

визначають, що  інформація про вакантну посаду державної служби 

оприлюднюється на офіційних веб-сайтах державного органу, в якому 

проводиться конкурс, та центрального органу виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної 

служби, відповідно до цього Закону і Порядку проведення конкурсу, а також, 

що центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері державної служби, здійснює перевірку 

наказу (розпорядження) про оголошення конкурсу та його умови на 

відповідність вимогам законодавства з питань державної служби і в разі 

відсутності зауважень узагальнює подану інформацію та не пізніше 

наступного робочого дня з дня їх надходження розміщує її на своєму 

офіційному веб-сайті; ч. 4 вказує на те, що в оприлюдненому оголошенні про 

проведення конкурсу зазначаються: 1) найменування і місцезнаходження 

державного органу; 2) назва посади; 3) посадові обов’язки; 4) умови оплати 



128 
 

праці; 5) вимоги до професійної компетентності кандидата на посаду; 

6) інформація щодо строковості чи безстроковості призначення на посаду; 

7) вичерпний перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк 

їх подання; 8) дата і місце проведення конкурсу; 9) прізвище, номер телефону 

та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань 

проведення конкурсу. Також цією статтею визначено, що строк подання 

документів для участі в конкурсі не може становити менше 15 та більше 30 

календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу. 

Результати конкурсу оприлюднюються не пізніше 45 календарних днів з дня 

оприлюднення інформації про проведення такого конкурсу; 4) ч. 2 ст. 28 

«Оформлення та оприлюднення результатів конкурсу»: Інформація про 

переможця конкурсу оприлюднюється на офіційних веб-сайтах центрального 

органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

політику у сфері державної служби, та державного органу, в якому 

проводився конкурс, не пізніше наступного робочого дня після підписання 

протоколу засідання конкурсної комісії відповідно до Порядку проведення 

конкурсу; За результатами конкурсу на зайняття вакантних посад державної 

служби категорії «А»  на офіційному веб-сайті центрального органу 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику 

у сфері державної служби, оприлюднюється інформація про переможця 

конкурсу та другого за результатами конкурсу кандидата на зайняття 

вакантної посади, запропонованих Комісією суб’єкту призначення; 5) ст. 29 

«Відкладене право другого за результатами конкурсу кандидата на зайняття 

вакантної посади державної служби» вказує, що інформація про те, що 

відповідна посада стала вакантною, повідомляється другому за результатами 

конкурсу кандидату протягом п’яти календарних днів; 6) за ч. 3 ст. 31 

«Порядок призначення на посаду державної служби» рішення про 

призначення на посаду державної служби приймається після закінчення 

строку оскарження результатів конкурсу, а в разі оскарження результатів 

конкурсу - після прийняття рішення за скаргою суб’єктом розгляду скарги 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/889-19/print1457025861029157#n80
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(органом, уповноваженим на розгляд скарги), але не пізніше 30 календарних 

днів після оприлюднення інформації про переможця конкурсу, якщо інше не 

передбачено законом; 7) ст. 37 «Особова справа державного службовця», де 

зазначено, що Стосовно кожного державного службовця ведеться особова 

справа, складовою якої є особова картка встановленого зразка, в якій 

зазначаються:  прізвище, ім’я, по батькові; дата і місце народження; сімейний 

стан;  освіта і спеціальність; результати конкурсу; реквізити акта про 

призначення на посаду; дата і місце (державний орган) складення Присяги 

державного службовця; відомості про проходження державної служби в 

державному органі (посада, категорія посади та ранг державного службовця, 

відомості про професійне навчання, стажування, відрядження за кордон, 

переведення в цьому державному органі); відомості про оцінювання 

результатів службової діяльності; вид і строки надання відпустки; інформація 

про заохочення; інформація про дисциплінарні стягнення та їх зняття;  

підстава звільнення з посади державної служби з посиланням на статтю, 

частину та пункт цього або іншого закону України; ведення особової справи 

державного службовця розпочинається одночасно з його вступом на 

державну службу; 8) ч. 1 та 2 ст.45 «Публічний звіт керівника органу 

виконавчої влади» зазначають, що керівники органів виконавчої влади 

щорічно виступають з публічним звітом про підсумки діяльності 

відповідного державного органу за участю представників громадських рад, 

громадських об’єднань, організацій роботодавців, професійних спілок, 

некомерційних організацій, експертів відповідних галузей та засобів масової 

інформації; інформація про проведення публічного звіту керівника органу 

виконавчої влади розміщується не пізніш як за тиждень до звіту та після 

нього на офіційному веб-сайті відповідного органу виконавчої влади та в 

засобах масової інформації; 9) п. 10 ч. 2 ст. 65 «Підстави для притягнення 

державного службовця до дисциплінарної відповідальності»: 

дисциплінарним проступком є подання під час вступу на державну службу 

недостовірної інформації про обставини, що перешкоджають реалізації права 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1200-16/paran13#n13
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на державну службу, а також неподання необхідної інформації про такі 

обставини, що виникли під час проходження служби; 10) ч. 3 ст. 69 

«Дисциплінарна комісія з розгляду дисциплінарних справ та її 

повноваження» членам дисциплінарної комісії забороняється передавати і 

розголошувати інформацію, отриману під час здійснення дисциплінарного 

провадження; 11) ч. 6, 10 ст. 71 «Проведення службового розслідування» 

особи, які проводять службове розслідування, несуть персональну 

відповідальність за неповноту і необ’єктивність його висновків та за 

розголошення інформації щодо службового розслідування;  у разі якщо 

службове розслідування стосується інформації з обмеженим доступом, 

розслідування проводиться з урахуванням положень законів України  і  за 

відповідними правилами діловодства;  12) ст. 73. «Дисциплінарна справа» з 

метою збору інформації про обставини, які стали підставою для порушення 

дисциплінарного провадження, для визначення дисциплінарною комісією 

ступеня вини, характеру і тяжкості цього дисциплінарного проступку 

Комісією, дисциплінарною комісією формується дисциплінарна справа, яка 

повинна містити: 1) дату і місце її формування; 2) підстави для відкриття 

дисциплінарного провадження; 3) характеристику державного службовця, 

складену його безпосереднім керівником, та інші відомості, що 

характеризують державного службовця; 4) відомості щодо наявності чи 

відсутності дисциплінарних стягнень; 5) інформаційну довідку з 

викладенням обставин щодо вчинення державним службовцем 

дисциплінарного проступку; 6) пояснення державного службовця щодо 

обставин, які стали підставою для порушення дисциплінарного провадження; 

7) пояснення безпосереднього керівника державного службовця з приводу 

обставин, які стали підставою для порушення дисциплінарного провадження; 

8) пояснення інших осіб, яким відомі обставини, які стали підставою для 

порушення дисциплінарного провадження; 9) належним чином завірені копії 

документів і матеріалів, що підтверджують та/або спростовують факт 

вчинення дисциплінарного проступку; 10) відомості про причини і умови, що 
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призвели до вчинення проступку, вжиті або запропоновані заходи для їх 

усунення чи обставини, на підставі яких з державного службовця знімають 

звинувачення; 11) висновок за результатами службового розслідування (у 

разі його проведення); 12) висновок про наявність чи відсутність у діях 

державного службовця дисциплінарного проступку та підстав для його 

притягнення до дисциплінарної відповідальності; 13) опис матеріалів, які 

містяться в дисциплінарній справі; Порядок обліку та роботи з 

дисциплінарними справами встановлюється центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику 

у сфері державної служби [197]. Таким чином основними напрямами 

інформаційного забезпечення кадрової політики визначені у Закону України 

«Про державну службу» є: 1) проведення конкурсного відбору; 2) ведення 

особових справ державних службовців; 3) звітність, у тому числі з кадрових 

питань; 4) підстави та порядок притягнення до дисциплінарної 

відповідальності; 5) дотримання режиму інформації з обмеженим доступом. 

У Законі України «Про службу в органах місцевого самоврядування» 

містяться такі засади інформаційного забезпечення кадрової політики органів 

місцевого самоврядування: 1) відповідно до ст. 6 «Державна політика щодо 

служби в органах місцевого самоврядування» Державна політика щодо 

служби в  органах  місцевого самоврядування здійснюється також за таким 

напрямом як інформаційне забезпечення служби в органах місцевого 

самоврядування; 2) у ст. 8 «Основні обов’язки посадових осіб місцевого 

самоврядування» зазначено, що одним із основних обов’язків посадових осіб 

місцевого самоврядування є: збереження державної таємниці, інформації про 

громадян, що стала їм відома у зв’язку з виконанням службових обов'язків, а 

також іншої інформації, яка згідно із законом не підлягає розголошенню; 

3) відповідно до ст. 9 «Основні права посадових осіб місцевого 

самоврядування посадова особа місцевого самоврядування» має право 

отримувати в порядку, встановленому законодавством, від відповідних 

органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0456-16/paran12#n12
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0456-16/paran12#n12
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органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, 

незалежно від їх підпорядкування та форм власності, об’єднань  громадян, 

окремих осіб матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх 

службових обов’язків, а також у порядку і в межах, встановлених законом, 

отримувати інформацію щодо матеріалів своєї особової справи та 

ознайомлюватися з іншими документами,  що стосуються проходження нею 

служби в органах місцевого самоврядування, отримувати від керівників 

органу місцевого самоврядування відповідні пояснення та давати особисті 

пояснення [245]. Таким чином основними напрямами визначення засад 

інформаційного забезпечення кадрової політики, визначені у Законі України 

««Про службу в органах місцевого самоврядування»» є: 1) визначення 

відповідного принципу; 2)  дотримання режиму інформації з обмеженим 

доступом; 3) право посадових осіб місцевого самоврядування на отримання  

відповідної інформації.  

На наш погляд, Закони України «Про державну службу» та «Про службу 

в органах місцевого самоврядування» повинні бути доповненя колмпелксом 

правових норм, які б визначали засади інформаційного забезпечення кадрової 

політики органів публічної адміністрації за такими напрямами: 1) визначення 

відповідного принципу; 2)  дотримання режиму інформації з обмеженим 

доступом; 3) право посадових осіб органів публічної адміністрації на 

отримання  відповідної інформації; 4) проведення конкурсного відбору; 5) 

ведення особових справ службовців органів публічної адмінітсрації; 6) 

звітність з кадрових питань; 7) підстави та порядок притягнення до 

дисциплінарної відповідальності. 

Серед зазначеного правового регулювання системи інформаційного 

забезпечення кадрової політики органів публічної адміністрації на рівні 

зазначених вище законів можна назвати наступні недоліки: 1) не 

визначеність правового статусу баз даних органів публічної адміністрації, що 

містять кадрову інформацію; 2) не визначено компетенцію кадрових 

підрозділів органів публічної адміністрації у сфері інформаційно-аналітичної 
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діяльності; 3) не регламентоване право доступу кадрових підрозділів органів 

публічної адміністрації до інформаційних ресурсів інших органів публічної 

влади; 4) не визначені організаційно-правові та технічні засоби фіксації 

факту отримання кадрової інформації конкретним працівником кадрового 

підрозділу органу публічної адміністрації; 6) не регламентована нормативна 

база що регулює порядок обігу кадрової інформації з обмеженим доступом; 

7) не зазначено загальне правило відповідальності працівників кадрових 

підрозділів органів публічної адміністрації за порушення правил обігу 

кадрової інформації з обмеженим доступом.  

Усунути наведені недоліки правового регулювання системи 

інформаційного забезпечення кадрової політики органів публічної 

адміністрації можна, на наш погляд, шляхом запровадження адаптованих під 

Закони України «Про державну службу» та «Службу в органах місцевого 

самоврядування» окремих норм Закону України «Про національну поліцію», 

який на наш погляд, на даний час є найбільш прогресивним вітчизняним 

законом у сфері інформаційного забезпечення діяльності органу публічної 

адміністрації  [236]. 

З урахуванням наведеного, вважаємо, що удосконаленню системи 

інформаційного забезпечення кадрової політики органів публічної 

адміністрації Закону України «Про державну службу»  статтею 4-1 

«Інформаційне забезпечення кадрової політики державних органів», у якій 

необхідно визначити основні засади правового регулювання відповідного 

напряму.  І відповідно Закон України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування» запропоновано допоснити аналогічною нормою у ст. 6-1 

«Інформаційне забезпечення кадрової політики органів місцевого 

самоврядування» (Додаток Г). 

Сучасні дослідження інформаційного забезпечення суб’єктів владних 

повноважень проводили різні науковці. Так, P.A. Калюжний, досліджуючи 

інформаційне забезпеченням системи управління пропонує розуміти  його як 

поєднання усієї інформації, що використовується, специфічних засобів і 
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методів її опрацювання, а також діяльність фахівців щодо ефективного 

використання даних, відомостей, знань в організації управління конкретною 

системою [77, c. 9]. Вивчаючи інформаційне забезпечення управління 

С.М. Петренко, вважає, що ним є сукупність реалізованих рішень щодо 

обсягів інформації, її якісного та кількісного складу, розміщення і форм 

організації, метою є своєчасне надання необхідної і достатньої інформації 

для прийняття управлінських рішень, що забезпечують ефективну діяльність 

як підприємства в цілому, так і його структурних підрозділів [165, с.20]. 

Безпосередньо інформаційне забезпечення як незалежне поняття 

JI.B. Балабанова пропонує розуміти як  сукупність дій з надання необхідної 

для управлінської діяльності інформації в зазначене місце на основі певних 

процедур із заданою періодичністю [12, с. 9]; Г.А. Титоренко -  як 

найважливіший елемент інформаційних систем і інформаційних технологій, 

призначений для відображення інформації, що характеризує стан керованого 

об’єкта і який є основою для ухвалення управлінських рішень», і  включає в 

себе сукупність єдиної системи показників, потоків інформації - варіантів 

організації документообігу; систем класифікації і кодування економічної 

інформації, уніфіковану систему документації і різні інформаційні масиви 

(файли), що зберігаються в машині і на машинних носіях та мають різний 

ступінь організації [69]; Є.Д. Бондаренко – як процес задоволення потреб в 

інформації, заснованої на застосуванні спеціальних засобів і методів її 

одержання, опрацювання, накопичення і видачі в зручному для використання 

виді, а структура цього забезпечення включає інформаційний фонд та 

спеціальні прийоми і методи інформаційного забезпечення [26];  

І.О. Ієрусалимов визначає його як  дію, а також зберігання, виконання чого-

небудь, що служить гарантією того чи іншого процесу [26, с. 12].;  

П.В. Макушев визначає її як частину управлінської діяльності з аналізу, 

планування і підготовки управлінських рішень, яка представляє собою 

непереривний процес обробки та використання інформації про стан 

функціонування системи державної виконавчої служби, яка здійснюється за 
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допомогою інформаційних засобів та методів, призводить до формуванням 

інформаційних фондів, та спрямована на забезпечення належного 

функціонування системи державної виконавчої служби України [137, c. 335]. 

В.В. Лушером під інформаційним забезпеченням органів прокуратури 

України пропонується розуміти комплекс нормативно-правових, 

організаційно-управлінських, науково-технічних та інших заходів поєднання 

усієї інформації, що використовується в органах прокуратури, специфічних 

засобів і методів її оброблення, використання, дослідження, зберігання та 

захисту [136, с. 340]. Така діяльність охоплює надходження, рух та 

перетворення інформації, методи її зберігання та передавання. Інформаційне 

забезпечення в органах прокуратури включає в себе, зазначає Лушер В.В., 

роботу з інформаційними ресурсами, інформаційним програмним 

забезпеченням, а також з аналізом інформації (інформаційно-аналітичну 

роботу) [136, с. 340]. Система інформаційного забезпечення фінансового 

менеджменту характеризує сукупність інформаційних ресурсів, що 

відображають внутрішнє та зовнішнє середовище підприємства і є 

необхідною умовою для прийняття ефективних фінансово-господарських 

рішень на кожному етапі управління фінансовою діяльністю підприємства 

[160, с. 49]. З наведеного можна зробити висновок, що зміст та система 

інформаційного забезпечення як багатостороннього явища ще не 

конкретизувався у рамках правової науки. 

Цільова складова системи інформаційного забезпечення, за 

результатами дослідження Є. Шевченко, спрямована на підтримання: 

а) актуальності інформації, яка відображає реальний стан справ у відповідних 

сферах діяльності за визначений період; б) об’єктивності даних, які 

відображають достовірність стану справ; в) повноти відбиття явищ таким 

чином, що дає можливість визначитися щодо пріоритетних напрямів 

діяльності; г) погодженості та інформаційної єдності показників, завдяки 

чому первинні дані не суперечать зведеним та похідним; д) можливості 

виконання таких функцій управлінського процесу, як облік та аналіз, 
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прогнозування та планування, координація та контроль [335, с. 119–122].  

Дослідження інформаційного забезпечення діяльності правоохоронних 

органів І.П. Катеринчука, дозволило визначити йому по-суті призначення 

такого забезпечення: 1)  необхідність оперувати інформаційними ресурсами 

для прийняття рішень як на загальнодержавному, так і на місцевому рівні; 

2) потреба правоохоронних органів у розвитку та вдосконаленні їх 

діяльності; 3) вимоги щодо доступу до публічної інформації, розпорядниками 

якої є правоохоронні органи; 4) потребами забезпечувального характеру, 

пов’язаними із кадровим, фінансово-економічним, господарським та іншими 

видами забезпечення щоденної діяльності правоохоронних органів. 

І.П. Катеринчук дуже чітко формулює мету інформаційного забезпечення 

діяльності правоохоронних органів, а саме забезпечення високоефективної 

роботи як самих вказаних органів, так і кожного їх працівника, забезпечення 

зворотного зв’язку між ними та суспільством для сумісного вирішення 

існуючих у правоохоронній сфері проблем, а також інформування широких 

кіл громадськості про особливості правоохоронної діяльності, підвищення 

поваги до неї у суспільства [83, с. 17]. 

Пов’язаним поняттям із інформаційним забезпеченням є інформаційно-

аналітичне забезпечення. Як вказував Лушер В.В., інформаційне 

забезпечення включає в себе  інформаційно-аналітичну роботу [136, с. 340].  

Особливості, що відрізняють інформаційно-аналітичне забезпечення від 

інформаційного забезпечення розкриваються у відповідних визначеннях 

науковців. Так, інформаційно-аналітичне забезпечення Коваль Р.А. пропонує 

визначати як процес створення оптимальних умов задля задоволення 

інформаційних потреб та реалізації посадових обов'язків органів державної 

влади   на основі формування та використання інформаційних ресурсів, 

метою якого є створення умов для прийняття ефективних державних 

управлінських рішень [88]. Бараш Є.Ю. визначає такі  основні ознаки 

інформаційно-аналітичного забезпечення Державної кримінально-виконавчої 

служби а саме: за своєю сутністю воно виступає як процес обробки, 
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одержання, опрацювання, накопичення та використання управлінської 

інформації про різні аспекти функціонування служби; за періодичністю воно 

представляє собою непереривний процес обробки та використання 

інформації; за характером існування становить частину управлінської 

діяльності служби;  за формою реалізації, здійснюється за допомогою 

притаманних цьому виду засобів і методів; за наслідками здійснення 

інформаційного забезпечення пов’язане із формуванням певних 

інформаційних фондів, документів, нормативної бази; за метою 

функціонування спрямоване на забезпечення належного функціонування 

системи, наприклад, автоматизованої системи управління; за основним 

призначенням як інструмент ефективного управління знаходить свою 

реалізацію під час аналізу, планування і підготовки ефективних 

управлінських рішень [15, c. 35-36]. Пугач А.О.  визначив елементи 

інформаційно-аналітичної системи органів державної влади, а саме бази 

даних необхідної інформації, системи зв’язку та передачі даних, системи 

обробки даних, автоматизовані робочі місця державних службовців, 

автоматизовані інформаційні підсистеми, обчислювальна техніка, системне і 

спеціальне програмне забезпечення, колективи відповідних спеціалістів 

[265]. Степанов В. Ю. визначив систему інформаційно-аналітичного 

забезпечення інформаційної політики держави як складну, інтегровану, 

багаторівневу, ієрархічно організовану систему, призначену для підтримки 

ефективного управління життєдіяльності держави на основі комплексів 

організаційно-адміністративних і економіко- математичних методів, а також 

сучасних інформаційних технологій [285]. Коваль Р.А., зазначає, що 

елементами інформаційно-аналітичної системи органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування повинні бути бази даних необхідної 

інформації, системи зв’язку та передачі даних, системи обробки даних, 

автоматизовані робочі місця державних службовців. Первинними 

елементами інформаційно-аналітичної системи є периферійні об’єктно-

спеціалізовані автоматизовані інформаційні підсистеми, елементами кожної з 

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://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%20%D0%A0.%D0%90.$
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яких є комплекси технічних засобів, до яких входить обчислювальна техніка, 

системне і спеціальне програмне забезпечення, колективи відповідних 

спеціалістів [88, c. 18].  Основним призначенням системи інформаційного 

забезпечення та інформаційно-аналітичної системи є задоволення 

інформаційних потреб відповідно суб’єкту, в процесі збору, накопичення, 

використання інформації. На наш погляд, для з’ясування змісту системи 

інформаційного забезпечення кадрової політики необхідно враховувати 

наукові позиції щодо змісту інформаційно-аналітичної системи. 

У попередніх наукових роботах ми визначили кадрову політику органу 

публічної адміністрації як нормативно визначену cукупнicть принципiв, 

методiв, форм органiзацiйного механiзму з формування, вiдтворення, 

розвитку та викориcтання перcоналу, cтворення оптимальних умов працi, її 

мотивацiї та стимулювання з метою забезпечення ефективного виконання 

завдань суб’єкта публічної адміністрації. Механізм реалізації кадрової 

політики суб’єкта публічної адміністрації, на наш погляд, включає 

проведення аналізу кадрової  інформації, планування необхідної кількості 

працівників, організацію постійного підвищення ними своїй кваліфікації; 

відбір і розстановку працівників на відповідні посади; переміщення 

працівників залежно від навантаження у структурних підрозділах; порядок 

заохочення працівників за зразкове виконання службових обов'язків; тощо 

[331]. З урахуванням наведених висновків вважаємо необхідним звернути 

увагу науковців на потребу в розробці концепції інформаційного 

забезпечення кадрової політики органів публічної адміністрації. 

За результатами розглянутих досліджень вважаємо за можливе 

сформулювати основні ознаки, притаманні системі інформаційного 

забезпечення кадрової політики органів публічної адміністрації: 1) це 

складна, інтегрована, багаторівнева, ієрархічно організована система; 2) її 

зміст складає комплекс нормативно-правових (інструктивні документи, 

нормативна база, індивідуальних актів), організаційно-управлінських 

(регламенти, графіки, плани, розклади), науково-технічних (інформаційні 
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фонди, інформаційні ресурси, бази даних, інформаційне програмне 

забезпечення, обчислювальна техніка, системне і спеціальне програмне 

забезпечення, системи зв’язку та передачі даних, системи обробки даних, 

автоматизоване робоче місця працівника підрозділу по роботі з персоналом) 

засобів та заходів, 3) реалізується у непереривному процесі обробки, 

одержання, опрацювання, накопичення, створення та використання кадрової 

інформації; 4) спрямована на створення оптимальних умови задля 

задоволення інформаційних потреб  підрозділів по робіт з персоналом та 

ефективної реалізації кадрової політики органів публічної адміністрації; 

5) реалізується під час аналізу, планування, підготовки та реалізації 

ефективних управлінських рішень у сфері кадрової політики. 

З урахуванням зазначеного, вважаємо за можливе сформулювати 

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 задля задоволення інформаційних потреб  підрозділів по робіт з 

персоналом та ефективної реалізації кадрової політики органів публічної 

адміністрації.  

На сьогодні рівень інформаційно-аналітичної діяльності органів 

державної влади, впевнений Пугач А., є незадовільним, це зумовлено низкою 

факторів, зокрема: невпорядкованістю інформаційних відносин, що 

простежуються у взаєминах органів державної влади при організації 

інформаційної взаємодії; відсутністю локальної мережі між місцевими 

органами державної виконавчої влади України, єдиного інформаційно-

телекомутаційного вузла обміну і обробки інформації; недостатнім 

оснащенням місцевих органів виконавчої влади програмно-технічними 

засобами та нераціональним їх використанням, низьким рівнем фахівців з 

інформаційно-комп'ютерного забезпечення у районних структурах місцевих 

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%9F%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%87%20%D0%90$
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органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; відсутністю 

аналітичної бази, систематизованого і вичерпного інформаційного фонду з 

потужним довідковим апаратом, мереж телекомунікацій, що дають змогу 

використовувати фонди зовнішніх організацій [265]. Підтримуємо 

пропозицію Пугача А. про необхідність прийняття Закону України «Про 

інформаційне забезпечення органів державної влади», що дасть змогу 

створити законодавчу базу інформаційного забезпечення органів державної 

влади України та ефективно використовувати наявні інформаційні ресурси, 

визначити права та обов'язки як органів державної влади, так і фізичних та 

юридичних осіб у цій галузі [265]. Проте вважаємо, що більш сучасним буде 

пропозиція про прийняття Закону України «Про інформаційне забезпечення 

органів публічної адміністрації», одним із розділів якого передбачити 

інформаційне забезпечення кадрової політики органів публічної 

адміністрації, а також у цьому законі, на наш погляд, також слід виписати і 

правові засади інформаційного забезпечення підрозділів по роботі з 

персоналом органів державної влади. На наш погляд, для обґрунтованості 

відповідних положень у новому законі попередньо є потреба у розробці та 

прийнятті Концепції інформаційного забезпечення кадрової політики органів 

публічної адміністрації. У цій концепції пропонуємо закріпити 

запропоноване визначення системи інформаційного забезпечення кадрової 

політики органів публічної адміністрації. Цей документ відобразить сучасний 

стан та проблеми у галузі інформаційного забезпечення підрозділів по роботі 

з персоналом органів публічної адміністрації, з урахуванням наявних 

концепцій та сучасних реформ окремих органів публічної адміністрації 

визначить цілі нової системи інформаційного забезпечення кадрової політики 

органів публічної адміністрації та шляхи  їх досягнення. 
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2.2. Поняття, зміст та елементи механізму інформаційного забезпечення 

кадрової політики органів публічної адміністрації 

 

У попередньому підрозділі ми визначили зв'язок системи 

інформаційного забезпечення кадрової політики органу публічної 

адміністрації із механізмом інформаційного забезпечення кадрової політики 

органу публічної адміністрації. Проте розкрити зміст останнього поняття та 

сформулювати власну авторську концепцію механізму інформаційного 

забезпечення кадрової політики органу публічної адміністрації дозволить 

лише аналіз інших наукових підходів до цього питання.   

Так, у тлумачному словнику термін «механізм» визначається як: 

1) внутрішня будова, система чого-небудь, 2) сукупність станів і процесів, з 

яких складається певне явище [31, с. 523]. У адміністративних наукових 

концепціях найчастіше досліджується правовий механізм. Я.В. Греца, 

вивчаючи  правовий механізм реалізації та захисту прав і законних інтересів 

суб’єктів податкових відносин, наполягає на тому, що це є сукупність 

правових засобів, за допомогою яких кожним суб’єктом здійснюється його 

правові можливості, усуваються ті негативні умови, що можуть завдати 

шкоди практичному втіленню можливостей, відновлюється правове 

становище у випадку порушення суб’єктивного права [43, с. 9]. Досліджуючи 

процесуально-правовий механізму формування і прийняття рішень в ОВС 

Д.В. Слинько  визначає його як сукупність матеріально-юридичних та 

процедурно-юридичних встановлень, за допомогою яких забезпечується 

розробка змісту, зовнішнього вигляду, послідовності прийняття рішень в 

ОВС для вирішення юридичних справ у межах їх компетенції [281, с. 10]. 

Аналізуючи державно-правовий механізм митної політики, Б.А. Кормич,  

визначає її як сукупність державних інституцій, задіяних у процесі 

формування і впровадження митної політики, їх ролей та відносин, що 

підпорядковані чіткій ієрархії правових норм та принципів [111, с. 17]. Більш 

системно та узагальнено до характеристики механізму в сфері права 
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підходить О.В. Негодченко, який розрізняє 1) механізм правового 

регулювання, 2) механізм реалізації прав і свобод та 3) механізм 

забезпечення реалізації прав і свобод людини [152, c. 16]. Цей науковець під 

механізмом забезпечення прав і свобод розуміє систему способів і факторів, 

що забезпечують необхідні умови реалізації та захисту всіх основних прав і 

свобод людини [152, c. 9];   під механізмом організаційно-правового 

забезпечення прав і свобод людини визначає систему взаємопов’язаних 

елементів: правових засобів, організаційних форм та методів діяльності 

відповідних державних органів, спрямована на створення необхідних умов 

для реалізації  прав і свобод людини, їх безпосередню охорону та захист 

[152, c. 16].  

Продовжуючи розгляд наукових підходів поняття «механізм», наведемо 

думку Б.А. Кормича, який під державно-правовим механізмом інформаційної 

безпеки визначає макрокомплекс органічних мікросистем, що адаптуються 

до зовнішнього середовища і унормовуються ієрархією правових норм та 

принципів [112, c. 10]. Механізм забезпечення прав і свобод особи 

К.Г. Волинка визначає як єдине, цілісне і якісно самостійне явище правової 

системи, що є комплексом взаємозв'язаних і взаємодіючих юридичних 

передумов, нормативних засобів та загальносоціальних умов, які створюють 

належні юридичні і фактичні можливості для повноцінного здійснення 

кожним своїх прав і свобод [35, c. 3-4]. 

Для з’ясування зв’язку таких понять як правовий механізм і правовий 

режим важливим видається думка В.І. Олефіра, який  здійснював 

порівняльно-правовий аналіз визначень поняття «правовий механізм» і на цій 

підставі дійшов висновку, що механізм протидії нелегальній міграції 

належить до групи механізмів забезпечення адміністративно-правових 

режимів [, c. 21]. Для виявлення статичних та динамічних характеристик 

поняття «механізм», необхідно дослухатись точки зору В.В. Конопльова, 

який порівнюючи механізм управління та саме управління, констатує, що 

різниця між ними полягає в тому, що, механізм управління характеризує 
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основоположні засади системи управління, зокрема його мету, принципи, 

завдання, функції та методи, тобто управління в статиці, то процес 

управління характеризує його динаміку, а саме – його стадійність [97, c. 13]. 

Водночас Негодченко О.В. звертає увагу на те, що механізм організаційно-

правового забезпечення визначається як динамічна система правових форм, 

засобів і заходів, дія і взаємодія яких спрямовані на запобігання порушенням 

прав людини чи на їх відновлення у разі порушення, що містить у собі три 

елементи: 1) охорону прав; 2) захист прав; 3) юридичну допомогу людині 

[152, с. 17].  

Спираючись на позицію В.В. Конопльова, можна припустити, що 

механізм інформаційного забезпечення кадрової політики органу публічної 

адміністрації має статичну природу і визначає систему, мету, принципи, 

завдання, функції та методи використання кадрової інформації в діяльності  

підрозділів по роботі з персоналом органів публічної адміністрації. 

Відповідно обсяг кадрової інформації є динамічною складовою, що визначає 

комплекс дій з руху кадрової інформації в системі інформаційного 

забезпечення органів публічної адміністрації.  

Підтримуючи точку зору О.В. Негодченко, що вказує на здатність 

механізму і до динамічних проявів, вважаємо, що можна припустити 

наявність певних елементів динаміки, характерних для механізму 

інформаційного забезпечення кадрової політики органу публічної 

адміністрації.  Такі елементи динаміки пов’язані із необхідністю корегування 

правових норм, що регулюють інформаційне забезпечення кадрової 

діяльності органів публічної адміністрації через формування розвиток нових 

видів кадрової інформації та правил використання нових інформаційно-

технічних засобів під час її обробці та зберіганні. 

Наведена думка щодо окремих складових елементів механізму 

інформаційного забезпечення кадрової політики органів публічної 

адміністрації потребує уточнення шляхом висвітлення інших наукових 

концепцій елементів механізмів, що визначаються науковцями.  
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Так, С.Ф. Константінов, котрий досліджував механізм забезпечення 

адміністративно-правового статусу іноземців в Україні стверджує, що цей 

механізм складається з таких основних компонентів: 1) організаційно-

структурні утворення, 2) адміністративно-правові заходи, 3) нормативне 

забезпечення [98, с. 14]. До елементів механізму правового забезпечення 

соціально-економічного розвитку регіонів Білик П.П. зараховує: 1) мету, яку 

бажано досягти в процесі розвитку; 2) правові норми, що регламентують всі 

положення щодо розвитку регіону від нормативного забезпечення мети до 

тих стосунків, які виникають між органами управління регіональним 

розвитком; 3) системи тих органів, які своїм призначенням є органами 

управління регіональним розвитком, 4) системи відносин між органами 

управління регіональним розвитком [22,  с. 11]. Я.В. Греца  елементами 

правового механізму реалізації та захисту прав і законних інтересів суб’єктів 

податкових правовідносин називає : 1) правові норми, що закріплюють 

права; 2) самі права як міра можливої поведінки, їх зміст, структура та 

гарантії здійснення; 3) юридичні обов’язки як міра необхідної поведінки; 4) 

юридична діяльність суб’єктів правовідносин; 5) правосвідомість суб’єктів 

[43, с. 9-10]. До юридичних елементів механізму забезпечення прав і свобод 

людини О.В. Негодченко зараховує: а) правові норми та нормативно-правові 

акти як форми їх вираження; б) індивідуально-правові документи; 

в) юридичні факти; г) правові відносини; д) суб’єктивні права та юридичні 

обов’язки; е) форми й методи організації здійснення суб’єктивних прав і 

юридичних обов’язків [152, с. 17]. Механізм протидії нелегальній міграції, на 

думку В.І. Олефіра включає такі елементи як: 1) систему правових актів, що є 

основою функціонування механізму; 2) організаційно-структурні 

формування механізму; 3) організаційно-правові способи протидії 

нелегальній міграції [155, c. 21]. В.В. Конопльов до елементів організаційно-

правового механізму підготовки та прийняття управлінських рішень в 

адміністративній діяльності ОВС, зараховує: мету, принципи, завдання, 

функції та методи, які є своєрідною основою, вихідними догмами 
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функціонування управлінських рішень в ОВС, завдяки яким базується сам 

процес їх підготовки та прийняття, тобто їх динаміка [97, c. 13]. Так, 

В.В. Конопльов зазначає, що елементи механізму є базисом для динамічного 

розвитку того явища, реалізацію якого передбачено цим механізмом. 

Г.О. Шлома визначила механізм адміністративно-правового забезпечення 

службової таємниці в органах внутрішніх справ України як динамічну 

систему правових форм, засобів і заходів впливу на поведінку суб’єктів через 

установлення їхніх прав та обов’язків щодо створення, передачі, 

використання, зберігання, зміни, знищення конфіденційних службових 

відомостей, дія і взаємодія яких спрямовані на запобігання порушенню 

режиму службової таємниці чи на його відновлення у разі порушення 

[341, c. 15]. К.Г. Волинка визначила елементи механізму забезпечення прав і 

свобод особи: юридичні передумови забезпечення прав і свобод (правовий 

статус особи); нормативно-правові засоби забезпечення прав і свобод 

(юридичні гарантії); загальносоціальні умови реалізації, охорони і захисту 

прав і свобод особи (фактичне соціальне макросередовище, в якому 

здійснюється забезпечення прав і свобод). К.Г. Волинка зазначає, що 

внутрішні взаємозв'язки цих складових елементів обумовлюють узгоджену 

роботу механізму забезпечення прав і свобод у цілому [35, c. 10].  

Узагальнивши зазначене вище вважаємо, що механізм інформаційного 

забезпечення кадрової політики органів публічної адміністрації можна 

визначити 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.  

З урахуванням наведених наукових позицій та власного бачення поняття, 

змісту та елементів механізмів різних правових явищ та інститутів, 
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пропонуємо узагальнити ознаки механізму забезпечення та з урахуванням 

проекції на них системи інформаційного забезпечення кадрової політики 

органів публічної адміністрації визначити наступним чином ознаки 

механізму інформаційного забезпечення кадрової політики органів публічної: 

1) його зміст складають правові засоби впливу; 2) об’єктом впливу виступає 

поведінка працівників кадрових підрозділів та інших публічних службовців 

органів публічної адміністрації; 3) сферою реалізації є сфера інформаційної 

діяльності кадрових підрозділів органів публічної адміністрації, і яка полягає 

у  збиранні, аналізі, створенні, передачі, використанні, зберіганні, зміні та 

інших діях щодо кадрової інформації; 4) мета – оперативне надання якісної, 

достовірної кадрової інформації для прийняття кадрових рішень 

керівництвом органу публічної адміністрації; 5) має прояви статичної за 

набором елементів системи та динамічної реалізації їх змісту; 6) його 

основними елементами є правові норми; юридичні факти; інформаційне 

середовище; мета та задачі; принципи; суб’єкти, які вступають у такі 

інформаційні відносини, їхні суб’єктивні права і юридичні обов’язки; об’єкти 

– кадрова інформації та її матеріальні носії, контроль та нагляд за 

дотриманням правил обігу кадрової інформації; відповідальність за 

дотримання правил обігу кадрової інформації органів публічної 

адміністрації. 

Не всі науковці розглядають інформаційне забезпечення як статичну 

систему. Титаренко І.В., зазначає, що наприклад, Іванова В. розглядає 

інформаційне забезпечення як процес створення та постачання інформації, 

доступу до неї та як інформаційне джерело, яке впиває на прийняття 

управлінських рішень, а  Чумаченко М.Г. інформаційне забезпечення трактує 

як процес забезпечення інформацією та сукупність документів за різними 

формами, за якими розкривається сутність кожного процесу діяльності. На 

думку Титаренко І.В., поняття процесу інформаційного забезпечення як 

інструменту ефективного управління підприємства можна розглядати  в 

таких аспектах: як основну частину будь-якого об’єкту системи управління і 
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як систему надання інформації для управління за допомогою правильно 

організованої інформаційної політики. В тому числі, система інформаційного 

забезпечення включає в себе отримання інформації, її обробку, накопичення, 

зберігання, аналіз та передачу апарату управління для прийняття рішень. 

Слід зауважити, що основним елементом, наполягає Титаренко І.В., є 

швидкий доступ та захист такої інформації, що можна здобути при 

використанні технічних засобів, програмного забезпечення та інші методичні 

інструктивні матеріали. Титоренко І.В., також зазначає, що на основі 

інформації, яка потрапляє до апарату управління успішно здійснюється 

аналіз, виробляється, формується та приймається управлінське рішення 

кожного економічного або соціального процесу, виконання якого 

аналізується та відповідно на основі якого приймаються майбутні 

управлінські рішення. Відповідно, з точки зору цього науковця процес 

інформаційного забезпечення є безперервним і для ефективного виконання 

поставлених завдань потрібно використовувати якісно організовану 

інформаційну систему [252, c. 349–350]. 

Підтримуючи думку Титоренко І.В. щодо безперервності процесу 

інформаційного забезпечення, у тому числі кадрової політики органу 

піблічної адміністрації, пропонуємо визначити відповідні етапи такого 

процесу. Так, до етапів процесу інформаційного забезпечення кадрової 

політики органу публічної адміністрації, 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.  

Досліджуючи нормативно-правові акти як елемент механізму 

інформаційного забезпечення кадрової політики органу публічної 

адміністрації, нами у попередніх підрозділах було з’ясовано основний 

перелік цих документів. У процесі проведення соціологічних досліджень, 
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було з’ясовано різний рівень практичної затребуваності цих актів. Так, на 

думку працівників кадрових підрозділів органів публічної адміністрації, 

найчастіше на практиці для регулювання відносин, що виникають з приводу 

обігу кадрової інформації найчастіше застосовують норми таких нормативно-

правових актів як  Правила організації діловодства та архівного зберігання 

документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на 

підприємствах, в установах і організаціях (37,0%); Типове положення про 

службу управління персоналом державного органу (20,5%);  Закон України 

«Про державну службу» (18,8%); Кодекс законів про працю (15,7%); Закон 

України «Про захист персональних даних» (15,0%); Закон України «Про 

службу в органах місцевого самоврядування» (13,4%); Закон України «Про 

доступ до публічної інформації» (11,8%); Закон України «Про електронні 

документи та електронний документообіг» (11,0%); Закон України «Про 

інформацію» (7,8%) тощо (Додатки А, Д, рис. 8).  

Така популярність зазначених нормативно-правових актів, які по-суті 

детально не регламентують порядок обігу кадрової інформації в роботі 

органів публічної адміністрації, на наш погляд, пояснюється відсутністю 

окремого нормативно-правового акту, який би компілював у собі усі правила 

обігу кадрової інформації в системі інформаційного забезпечення кадрової 

політики органів публічної адміністрації.  

Аналізуючи відомчі нормативні акти органів публічної адміністрації, які 

є у вільному доступі на Інтернет ресурсах відповідних суб’єктів  було 

з’ясовано, що найбільш поширеними документами, що визначають правила 

використання кадрової інформації  є правилах внутрішнього трудового 

розпорядку для працівників органів публічної адміністрації; регламент 

роботи цих органів; порядок забезпечення доступу до публічної інформації в 

діяльності органів публічної адміністрації; перелік відомостей, що 

становлять службову інформацію та можуть міститися в документах органів 

публічної адміністрації та перелік документів, у яких міститься службова 

інформація. Більшість органів публічної адміністрації розміщують у 

http://myk.gp.gov.ua/userfiles/Porjadok__PUBL_INF_2014_1.doc
http://myk.gp.gov.ua/userfiles/Porjadok__PUBL_INF_2014_1.doc
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вільному доступі ці документи, в яких також містяться деякі правила обігу 

кадрової інформації.  

Порядок використання кадрової інформаціє обумовлюється спектром 

кадрових документів, напрацьованих практикою кадрової роботи. На 

сучасному етапі розвитку кадрового діловодства використовуються : статут, 

штатний розпис, структура і штатна чисельність, регламент; положення про 

кадрову службу, положення про проходження атестації, положення про 

зарахування до резерву, положення про конкурсний відбір, положення про 

нагородження; колективний договір, колективна угода; посадові інструкції, 

інструкції по роботі з заявами громадян, інструкції по заповненню подання 

щодо призначення пенсій та допомог; правила внутрішнього розпорядку, 

правила роботи зі скаргами працівників, правила роботи з конфіденційною 

інформацією, регламенти; накази та розпорядження з особового складу; 

рішення колегіальних органів; вказівки заступника керівника з персоналу 

тощо; службові та рекомендаційні листи, пропозиції; довідки, доповідні та 

пояснювальні записки; списки працівників установи; графіки відпусток; 

подання про призначення, переміщення або заохочення; плани робіт, огляди, 

відгуки; документи з обліку особового складу; з обліку використаного 

робочого часу; з підрахунку заробітної плати; щодо проведення службової 

атестації кадрів; які відображають рівень освіти, присвоєння ступенів, звань, 

категорій тощо; щодо роботи з резервом кадрів; з призначення пенсій та 

допомог; з нагороджень, присудження державних премій тощо; звіт з праці; 

звіт про використання робочого часу;  звіт про стан умов праці, пільги та 

компенсації за роботу у несприятливих умовах; звіт про стан заборгованості 

із виплат заробітної плати; відомості про наявність вакансій; інформація про 

вивільнення працівників тощо; документи особової справи, особовий листок 

з обліку кадрів; автобіографія; заява працівника про прийняття на роботу, 

звільнення чи переміщення; атестаційний лист, подання про призначення на 

посаду; документи про нагородження, присвоєння почесних звань, ступеня, 

рангу; паспорт, трудова книжка, військовий квиток, диплом, свідоцтво про 
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освіту, атестат, посвідчення особи, документи про сімейний стан, стаж 

роботи, спеціальність, наукове звання, перепустка, довідка, що підтверджує 

місце роботи, посаду, заробітну плату, сертифікат про курсову підготовку 

тощо [163]. 

За результатами анкетування працівників кадрових підрозділів органів 

публічної адміністрації з’ясовано, що найбільш затребуваними у практичній 

діяльності кадрових підрозділів є такі види документів:  вказівки керівництва 

(44,8%);  накази та розпорядження з особового складу (24,4%);  правила 

внутрішнього розпорядку (22,8%);  посадові інструкції (21,2%); документи з 

підрахунку заробітної плати (18,1%);  положення про кадрову службу 

(17,3%);  штатний розпис (15,7%);  документи з обліку використаного 

робочого часу (15,7%);  службові та рекомендаційні листи (14,2%);  

документи особової справи (13,3%);  довідки, доповідні та пояснювальні 

записки (12,6%);  правила роботи з конфіденційною інформацією (7,0%) 

тощо (Додатки А, Д, рис. 9) 

Як продемонстрували результати анкетування працівників кадрових 

підрозділів для правового регулювання інформаційного забезпечення 

кадрової політики органу публічної інформації обігу використовуються 

також такі документи як : положення про правила організації діловодства та 

архівного зберігання документів (32,3%);  посадові інструкції працівників 

кадрових підрозділів (27,5%);  положення про кадровий підрозділ (12,6%);  

положення про обробку та захист персональних даних (11%);  перелік 

відомостей, що становлять службову інформацію (9,5%) та інші (Додатки А, 

Д, рис. 10) 

Водночас лише третина працівників кадрових підрозділів вважають, що 

наявні відомчі положення та інструкції повною мірою визначають правила 

обігу кадрової інформації (17,3%); 26,0% – зазначили, що ці документи 

повністю не визначають правила обігу кадрової інформації; визначають 

частково правила обігу кадрової інформації  – 38,6% і вагались із відповіддю 

18,1% (Додаток А).  
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У результаті проведеного аналізу було 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; 

У результаті проведеного анкетування працівників кадрових підрозділів 

органів публічної адміністрації було з’ясовано, що основними проблемами 

правового регулювання як елементу механізму інформаційного забезпечення 

кадрової політики органу публічної адміністрації є такі: відсутній єдиний 

нормативно-правовий акт, що визначав би порядок обігу кадрової інформації 

в системі інформаційного забезпечення кадрової політики органу публічної 

адміністрації (33,8 %); більшість положень про кадрові підрозділи органів 

публічної адміністрації не містять систематизованих положень, що 

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

положеннях та інструкціях не закріплений обов’язок працівників кадрових 

підрозділів дотримуватись режиму кадрової інформації з обмеженим 

доступом (8,7 %); чинні нормативно-правові акти не достатньо 

регламентують порядок обміну кадровою інформацією між підрозділами 

органу публічної адміністрації (22,8 %) (Додаток А). 

У зв’язку із таким станом справ щодо невідповідності нормативної 

регламентації інформаційного забезпечення кадрової політики органів 

публічної адміністрації та потреб практики серед запропонованих шляхів 

удосконалення відомчої правової регламентації цього напряму інформаційної 

роботи, опитані працівники кадрових підрозділів органів публічної 

адміністрації надали перевагу таким: доповнити відповідними статтями 
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Закони України «Про державну службу» та «Про службу в органах місцевого 

самоврядування» (26,7%); всі положення про кадрові підрозділи доповнити 

положеннями про обіг кадрової інформації (22,0%); прийняти концепцію 

інформаційного забезпечення кадрової політики органів публічної 

адміністрації (20,5%); прийняти окремий закон про інформаційне забезпечення 

органів публічної адміністрації, де передбачити розділ інформаційне 

забезпечення кадрової політики (18,9%); розробити відомчі інструкції про 

порядок обігу кадрової інформації  (18,1%); доповнити законодавство, що 

регулює діяльність кадрових підрозділів положеннями про відповідальність за 

порушення правил обігу кадрової інформації  (17,3%);  доповнити усі посадові 

інструкції, трудові договори (контракти) працівників кадрових підрозділів 

положеннями про обов’язок дотримуватись правил використання кадрової 

інформації (15,7%) ; інше (9,4%) (Додатки А, Д, рис. 11). 

Важливим елементом механізму інформаційного забезпечення кадрової 

політики органів публічної адміністрації є його цілі, відповідно до яких і 

вибудовується система правового регулювання цієї сфери. Водночас, 

оскільки механізм інформаційного забезпечення кадрової політики органів 

публічної адміністрації є частиною інформаційного забезпечення цих органів 

то, його цілі повинні відповідати цільовій складовій інформаційного 

забезпечення органів публічної адміністрації, а саме спрямування на 

підтримання: а) актуальності інформації, яка відображає реальний стан справ 

кадрового забезпечення; б) об’єктивності даних, які відображають 

достовірність стану справ; в) повноти відбиття явищ таким чином, що дає 

можливість визначитися щодо пріоритетних напрямів кадрової роботи; 

г) погодженості та інформаційної єдності показників, завдяки чому первинні 

дані не суперечать зведеним та похідним; д) можливості виконання таких 

функцій управлінського процесу, як облік та аналіз, прогнозування та 

планування, координація та контроль [335, с. 119–122].  

Враховуючи зазначене, вважаємо, що функціонування всіх елементів 

механізму інформаційного забезпечення кадрової політики органів публічної 
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адміністрації спрямоване на досягнення таких цілей, як: визначення кола 

осіб, що мають доступ до кадрової інформації, цінної для прийняття 

оперативних управлінських, процесуальних, службових рішень в органах 

публічної адміністрації; гарантування відповідного рівня обмеженого 

доступу до кадрової інформації з обмеженим доступом, яка була передана 

фізичними чи юридичними особами до органів публічної адміністрації; 

створення внутрішньовідомчого безпечного інформаційного середовища для 

обігу кадрової інформації з обмеженим доступом, що забезпечує дотримання 

її режиму під час передання цих відомостей від одного органу публічної 

адміністрації до іншого на різних носіях, а також іншим суб’єктам, що не є 

органами публічної адміністрації.  

Ще одним елементом механізму інформаційно-правового забезпечення 

кадрової політики органів публічної адміністрації є принципи цього 

механізму. 

Загальне уявлення про принципи інформаційного забезпечення можна 

отримати, навівши думку Л.В. Кузенко, який визначив наступні принципи 

інформаційного забезпечення управлінських процесів в державних органах: 

1) принцип демократизму, 2) принцип об’єктивності, 3) принцип гласності, 4) 

принцип належного інформаційного забезпечення управлінських процесів, 

який знаходить своє відображення в необхідності своєчасного отримання 

такого обсягу інформації, яка стосується різних аспектів проблеми, який дав 

би повною мірою обґрунтувати управлінське рішення; 5) презумпція 

доступності та ймовірності інформації [121, с. 8]. Принципи інформаційної 

безпеки органів прокуратури повинні відповідати, на наш погляд, принципам 

доктрини інформаційної безпеки України, якими на думку О.В. Логінова є 

загальні: 1) конституційності, 2) ієрархічної залежності – доктрина, як 

системний об’єкт посідає чітко визначене місце в загальній ієрархічній 

структурі національних нормативно-правових актів; 3) несуперечності 

формування доктрини інформаційної безпеки України – формування 

положень доктрини має здійснюватися за умовою забезпечення 
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несуперечності положень державної політики в галузі інформаційної безпеки 

положенням державної політики забезпечення національної безпеки в 

цілому; та спеціальні: 1) змінності доктрини, 2) комплексності розробки 

доктрини, 3) цілеспрямованості, 4) реалізованості (практичної значимості) 

доктрини, 5) моделювання процесів забезпечення інформаційної безпеки 

органів виконавчої влади [131, с. 15–16].  

До принципів механізму інформаційного забезпечення кадрової 

політики органів публічної адміністрації належать: дотримання вимог 

законності на всіх етапах роботи із кадровою інформацією; постійності та 

стабільності забезпечення режиму обмеження доступу до кадрової 

інформації з обмеженим доступом; дотримання термінів зберігання кадрової 

інформації, обумовлених цінністю  таких відомостей; відповідальності за 

порушення правил обігу кадрової інформації; можливість відшкодування 

шкоди завданої порушенням правил обігу кадрової інформації; повнота 

охоплення регулювання усього масиву кадрової інформації. 

Проаналізувавши вище історичні етапи становлення законодавства, що 

регулює інформаційне забезпечення кадрової політики органів публічної 

адміністрації було визначено коло принципів, передбачених різними 

нормативно-правовими актами, які вплинули на формулювання принципів 

інформаційного забезпечення кадрової політки органів публічної 

адміністрації.  

 Такими засадами було визначено: систематичне  інформування  

громадськості  про потребу у кадрах; довготривале збереження кадрової 

документації; правдиве, чітке, якісне відображення кадрової інформації в 

кадрових документах; дотримання працівниками кадрових підрозділів 

режиму персональних даних, службової інформації та державної таємниці, 

професійної таємниці; прозорості та відкритості діяльності суб'єктів владних 

повноважень; вільного отримання та поширення інформації, крім обмежень, 

встановлених законом; рівноправності, незалежно від ознак раси, політичних, 

релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, 
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майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак; не 

конфіденційність інформації про персональні дані, що стосуються здійснення 

особою, яка займає посаду, пов’язану з виконанням функцій держави або 

органів місцевого самоврядування, посадових або службових повноважень – 

принцип відкритості персональних даних державних службовців та 

службовців органів місцевого самоврядування, а також задекларовані 

персональні дані майнового характеру; принцип вільного збирання, 

зберігання, використання і поширення інформації усно, письмово або в 

інший спосіб - на  свій вибір, обмеження тільки інформація з обмеженим 

доступом;  гарантування кожному таємниці листування, телефонних розмов, 

телеграфної та  іншої  кореспонденції за винятком встановленим судом у  

випадках,  передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з'ясувати 

істину  під  час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами  

одержати інформацію неможливо; принцип невтручання в особисте і сімейне 

життя, крім випадків, передбачених Конституцією України; не допущення 

збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації 

про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах  

національної безпеки, економічного добробуту та прав людини; принцип 

права кожного громадянина на ознайомлення в органах державної влади, 

органах місцевого самоврядування, установах і організаціях з відомостями 

про себе, які не є державною або іншою  захищеною законом таємницею; 

принцип гарантування кожному судового  захисту права спростовувати 

недостовірну інформацію про себе і членів  своєї сім’ї та права вимагати 

вилучення будь-якої інформації, а також право на відшкодування 

матеріальної і моральної шкоди, завданої збиранням, зберіганням, 

використанням та поширенням такої недостовірної інформації; принцип 

свободи думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань; 

принцип вільно збирати, зберігати, використовувати й поширювати 

інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір, що 

обмежується тільки законом в інтересах національної безпеки, 
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територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання 

заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту 

репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, 

одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету й 

неупередженості правосуддя; принцип діловодства, номенклатури та 

архівації кадрової документації, що містить кадрову інформацію 

забезпечення  впорядкування  та  збереженість документів  з кадрових питань 

нормативна визначеність строків зберігання документів з кадрових питань 

( 75 років, для їх знищення створюється комісія; зберігання у трудовому 

архіві); принцип інформаційного забезпечення конкурсного відбору як етапу 

кадрової роботи; принцип погодження з відповідною державною архівною 

установою, архівним відділом міської ради створення документів з кадрових 

питань (особового складу) в електронній формі; принцип підготовки   

кваліфікованих державних службовців, які забезпечуватимуть впровадження 

елементів електронного урядування; принцип створення системи  мотивації   

для державних службовців, громадян і суб’єктів господарювання щодо 

використання технологій електронного урядування; принцип прозорості - 

відкритість інформації про діяльність державного службовця, крім випадків, 

визначених Конституцією та законами України; стабільності - призначення 

державних службовців безстроково, крім випадків, визначених законом, 

незалежність персонального складу державної служби від змін політичного 

керівництва держави та державних органів; принцип  збереження посадовою 

особою органів місцевого самоврядування державної таємниці та 

персональних даних осіб, що стали йому відомі у зв’язку з виконанням 

посадових обов’язків, а також іншу інформацію, яка відповідно до закону не 

підлягає розголошенню; принцип надання публічної інформації в межах, 

визначених законом. 

Узагальнивши їх ми прийшли до висновку, що до принципів 

інформаційного забезпечення кадрової політики органів публічної 

адміністрації, можна віднести такі принципи: прозорості, відкритості, 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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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; 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 .  

Відповідно нами також пропонується доповнити ст. 4  «Принципи державної 

служби» Закону України «Про державну виконавчу службу» відповідним 

переліком принципів (Додаток Г). 

На думку Артемьєвої Д.В., формування інформаційних підсистем, які 

складають основу інформаційного забезпечення діяльності міліції 

громадської безпеки, здійснюється згідно з такими принципами: принцип 

функціонального призначення; принцип нормативно-правового забезпечення 

щодо інформаційних обліків; принцип фактичності даних; принцип 

доцільності впровадження та експлуатації; принцип нарощення та розвитку; 

принцип гармонізації законодавства України із європейським правом. 

Розкриваючи зміст цих принципів Артемьєва Д.В. зазначає, що відповідно до 

принципу функціонального призначення до категорії міжвідомчих належать 

такі інформаційні підсистеми: оперативно-розшукового призначення, які 

містять інформацію, безпосередньо пов’язану з кримінальною або 

оперативно-розшуковою справою, та передбачають подальше її 

використання; спеціалізовані інформаційні підсистеми оперативної 

інформації; оперативно-довідкового призначення, які містять фактографічну 

інформацію про осіб, об’єкти та речі, що становлять оперативну 

зацікавленість; кримінальної статистики, що містять інформацію про стан 

злочинності та результати боротьби з нею; організаційно-управлінські, які 

містять інформацію загальнодержавного та міжвідомчого службового 

використання. Принцип нормативно-правового забезпечення щодо 
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інформаційних обліків. Передумовою впровадження інформаційних обліків є 

узгодження засад їхнього формування із законодавством та розробка 

нормативної документації, що регламентує правила обліку в інформаційній 

підсистемі. Принцип фактичності даних. Дані інформаційних підсистем 

повинні бути фактичними, тобто припускати однозначність інтерпретації та 

ідентифікації, а також повними, вірогідними та актуальними. Принцип 

доцільності впровадження та експлуатації. Доцільність впровадження будь-

якої інформаційної підсистеми визначається відповідними експертними 

розрахунками (прогнозами) щодо ефективності її використання з 

урахуванням необхідних для її функціонування фінансових, кадрових та 

технічних ресурсів. Принцип нарощення та розвитку. Інформаційна 

підсистеми повинна забезпечувати можливість модернізації, інтеграції в 

систему інформаційного забезпечення, припускати включення до свого 

складу нових об’єктів обліку. Принцип гармонізації законодавства України із 

європейським правом. У вирішенні питань формування та використання 

інформаційних систем та мереж країни світу базуються на узгодженості 

(адаптації, гармонізації) їх нормативно-правового забезпечення із 

міжнародними стандартами держав – членів Ради Європи та Європейського 

Союзу, які визначають стандартні принципи обробки персональних даних в 

автоматизованих системах [6, с. 22] . 

Механізм інформаційного забезпечення кадрової політики органів 

публічної адміністрації реалізується певними суб’єктами, якими на наш 

погляд є працівники кадрових підрозділів органів публічної адміністрації та 

працівники органів публічної адміністрації. Для уточнення кола суб’єктів, що 

реалізують механізм інформаційного забезпечення кадрової політики органу 

публічної адміністрації наведемо наукову позицію О.С. Самойлової, яка 

дослідила кримінально-правову характеристику передачі або збирання 

відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, яка є власністю 

держави, і визначила групи суб’єктів, що можуть вчиняти зазначений вид 

злочину. З урахуванням того, що конфіденційна інформація, яка є власністю 
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держави на даний час складає службову інформацію, вважаємо за можливе 

використати наукові висновки О.С. Самойлової для концепції суб’єктної 

складової механізму інформаційного забезпечення кадрової політики органу 

публічної адміністрації. Так, О.С. Самойлова вважає, що до осіб, яким 

відомості, що становлять конфіденційну інформацію, яка є власністю 

держави, стали відомі, належать: 1) особи, до компетенції яких входить 

розробка та введення в дію переліків конфіденційної інформації, яка є 

власністю держави; 2) особи, які проставляють гриф обмеження доступу 

«ДСК»; 3) особи, які забезпечують ведення обліку, зберігання, розмноження 

та використання документів із грифом «ДСК»; 4) особи, які тиражують, 

друкують і розсилають документи з грифом «ДСК»; 5) особи, які після 

закінчення діловодного року переглядають документи з грифом «ДСК»; 

6) особи, які працюють у масових бібліотеках, бібліотеках закритого типу та 

в державних архівних фондах, у яких зберігаються видання з грифом «ДСК» 

[244, с. 14]. До іншої категорії осіб, що беруть участь у цих відносинах, а 

саме До осіб, яким відомості, що становлять конфіденційну інформацію, яка 

є власністю держави, були довірені, О.С. Самойлова відносить: 1) особи, які 

мають досвід роботи та безпосереднє відношення до цих справ згідно зі 

списками, погодженими з канцелярією, а до документів - згідно з вказівками, 

викладеними у резолюціях керівників організацій (структурних підрозділів); 

2) представники інших організацій, які мають дозвіл керівників організацій 

(структурних підрозділів), у володінні та розпорядженні яких перебувають ці 

документи, за наявності письмового запиту організацій, у яких вони 

працюють, із зазначенням характеру завдання, що виконується; 3) громадяни 

України, яким видаються документи та видання з грифом «ДСК» у масових 

бібліотеках, за наявності письмового клопотання керівників організацій, у 

яких працюють ці громадяни, із зазначенням теми роботи; 4) особи, які 

внаслідок свого службового становища наділені правом вимагати від 

підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності і об’єднань 

громадян надання будь-яких відомостей; 5) іноземні громадяни та особи без 
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громадянства у порядку, передбаченому законодавством [277, с. 14]. 

Зазначені О.С. Самойловою групи осіб можливо застосовувати і до 

механізму інформаційного забезпечення кадрової політики органу публічної 

адміністрації, в системі якої в обігу знаходиться також кадрова інформація з 

обмеженим доступом.  

Сучасну роботу кадрових підрозділів органів публічної адміністрації не 

можливо уявити без електронних баз даних. Інформаційно-аналітична 

система «Кадри WEB». Цю систему було успішно впроваджено у таких 

органах публічної адміністрації: 1) Державних органах зі спеціальним 

статусом, зокрема: Адміністрація Президента України, РНБО, Рахункова 

палата; 2) Центральні органи виконавчої влади, зокрема: Секретаріат КМУ, 

Мінфін, Мінекономіки, НАБУ, Нацагентство з запобігань корупції, ДКСУ; 

3) Судовій системі України: Верховний суд України, Вищі суди України, 

Судова адміністрація України; Органи Прокуратури України: Генеральна 

прокуратура України, 27 обласних прокуратур, спеціалізовані прокуратури. 

Основними функціональними можливостями системи «Кадри WEB» є : 

1) ведення єдиної структури органів; ведення єдиного штатного розпису; 

2) ведення особових справ у відповідності до вимог чинного законодавства з 

питань державної служби; 3) ведення єдиних довідників, що у подальшому 

полегшує побудову звітності; 4) автоматизоване ведення кадрових наказів та 

процедур, пов’язаних з ними;  5) автоматичне внесення змін та доповнень в 

особові справи та штатний розпис на основі кадрових наказів; 6) підтримка 

форм звітності з питань державної служби; 7) відомча звітність. 

Інформаційно-аналітична система «Кадри WEB» має наступні розділи: 

1) особова справ; 2) штатний розпис, 3) проектування змін та доповнень до 

штатного розпис; 4) державна служба;  5) пошукові засоби на основі розділів 

особової справи; 6) відпустки: планування, контроль та звіти про використані 

відпустки, графік відпусток; 7) табель обліку робочого часу; 8) планування 

посадових окладів; 9) планування надбавок та доплат; 10) щорічна оцінка;  

11) конкурс на посади державних службовців; 12) державна служба: 
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контрольні функції; 13) авто нагадування; 14) накази: проектування, 

редагування та введення у дію;  15) державні форми звітності: Форма КСДС, 

ОКДС, Біографічна довідка, Нагородний лист, довідки по запиту тощо; 

16) підсистема ведення довідників; 17) підсистема адміністратор  [302]. 

Основним и об’єктами щодо яких збирається кадрова інформація є 

дійсні, потенційні працівники чи особи, що вже звільнилися.  

Нами було з’ясовано, що механізм інформаційного забезпечення 

кадрової політики органів публічної адміністрації передбачає певний 

комплекс адміністративно-правових засобів. Водночас, як свідчить аналіз 

нормативно-правових актів та наукових концепцій, юридична наука не 

розробила одностайного підходу до поняття «адміністративно-правові 

засоби». Враховуючи словникове тлумачення поняття «засіб» як спеціальної 

дії, що дає можливість здійснити що-небудь, досягти чогось; те, що служить 

знаряддям у якій-небудь дії, справі [154], можна вважати, що засобом є те, 

що сприяє досягненню мети. При цьому, зазначає Подоляка С. А., найчастіше 

увага приділяється поняттям «правові засоби», «юридичні засоби», 

«адміністративно-правові засоби». Водночас, наголошує С.А. Подоляка, 

незважаючи на те що ці поняття досить часто використовуються в 

законодавстві, в жодному правовому акті немає детального їх тлумачення або 

переліку цих засобів, що, у свою чергу, призводить до труднощів, пов’язаних 

із вибором правових (юридичних) засобів, які можуть бути найбільш 

прийнятними для вирішення конкретних ситуацій або регулювання певної 

сфери суспільних відносин [170, с. 147]. У рамках цього дослідження 

особливий інтерес становлять правові засоби. Так, В. М. Карташов до 

правових засобів зараховує виключно ті засоби, що закріплені в нормативно-

правових актах і таким чином підлягають обов’язковому використанню в 

зазначених ситуаціях. Науковець, С. С. Алексєєв вважає, що правові засоби є 

не лише соціальною необхідністю, своєрідною об’єктивною закономірністю, 

але й оптимальним, адекватним умовам цивілізації способом виконання 

завдань, які постали перед суспільством, способом, що виражає соціальну 
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цінність права як регулятора суспільних відносин [6, с. 154–155]. 

К.В. Шундіков вважає, що юридичні засоби становлять інституційні явища 

правової сфери, що втілюють регулятивну силу прав, особливість яких 

полягає в тому, що вони засновані на праві, закріплені й регулюються ним. 

Також, К.В. Шундіков пропонує відносити до юридичних засобів: норми 

права, права, обов’язки, правовідносини, юридичні факти, правозастосовні 

акти, договори, заходи заохочення, пільги, міри покарання, заборони та інші 

інститути, які відіграють роль регуляторів суспільних відносин. Засоби права 

функціонують як на рівні окремих (первинних) засобів, так і на рівні їх 

блоків, комплексів юридичних засобів (правові режими, механізм правового 

регулювання) [343, с. 149–150]. Спираючись на позицію цього науковця, 

вважаємо, що перелічені ним юридичні засоби, а саме норми права, права, 

обов’язки, правовідносини, юридичні факти, правозастосовні акти, договори, 

заходи заохочення, пільги, міри покарання та  заборони утворюють певний 

блок, комплекс – правовий режим ІзОД в роботі органів прокуратури.  

Інший перелік правових засобів визначив С.С. Алексєєв, який правові 

засоби у сфері юридичного регулювання поділяє на: а) дозволи – надання 

особам права на власні активні дії; б) заборони – покладання на осіб 

обов’язку утримуватися від здійснення конкретних дій; в) позитивні 

зобов’язання — покладення на осіб обов’язків активної поведінки (щось 

зробити, передати, сплатити тощо) [6]. Такі вчені, як В. В. Галунько, 

В. І. Олефір, М. П. Пихтін до складових елементів засобів адміністративно-

правового регулювання зараховують: 1) норми адміністративного права та їх 

зовнішнє вираження – джерела адміністративного права; 2) публічну 

адміністрацію; 3) принципи адміністративного права; 4) індивідуальні акти 

публічної адміністрації; 5) адміністративно-правові відносини; 6) форми 

адміністративного права; 7) тлумачення норм адміністративного права; 

8) методи адміністративного права; 9) процедури реалізації адміністративно-

правових норм [3, 92–93]. 
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Подоляка С.А. зазначає, що потреба в державному регулюванні в 

інформаційній сфері спричиняє виникнення спеціальних засобів такого 

регулювання. Передусім подібні засоби є адміністративно-правовими, адже 

органи державної влади в інформаційній сфері наділені владно-

розпорядчими повноваженнями щодо інших суб’єктів, проводять захист 

інформації, здійснюють управління інформаційними потоками, застосовують 

заходи адміністративного примусу до осіб, що порушують правила роботи з 

інформацією [170, c. 147].  

Подоляка С.А., досліджуючи адміністративно-правові засоби 

забезпечення обігу інформації в органах прокуратури України поділяє їх на  

загальний та спеціальний рівні. При цьому загальні засоби адміністративно-

правового забезпечення обігу інформації, вважає Подоляка С.А., слід 

пов’язувати з правотворчою та організаційною діяльністю уповноважених 

суб’єктів органів Прокуратури України. Спеціальні ж засоби 

адміністративно-правового забезпечення обігу інформації в органах 

Прокуратури України визначені самою специфікою інформаційних відносин 

органів прокуратури. Їх, у свою чергу, можна поділити на два види: 

процедурні – ті, що визначають порядок, прийоми та способи забезпечення 

обігу інформації в органах прокуратури, і програмно-технічні — способи та 

прийоми технічних заходів забезпечення обігу інформації в органах 

Прокуратури України (наприклад, методи логіки, математики, соціології 

тощо) [170, c. 148]. Наведені наукові позиції, на наш погляд можуть бути 

застосовані також до механізму інформаційного забезпечення кадрової 

політики органів публічної адміністрації.  

Найбільш детально питання засобів адміністративно-правового 

забезпечення обігу інформації в органах Прокуратури України визначив 

Подоляка С.А., який виокремлює такі: 1) встановлення зобов’язань, тобто 

передбачає зобов’язання органу публічної адміністрації (у тому числі органів 

прокуратури) з інформування громадськості про результати своєї діяльності; 

2) встановлення чітких правил, що регулюють обіг інформації в органах 
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прокуратури і містять положення, процедури, порядок діяльності підрозділів 

та уповноважених посадових осіб зі здійснення діяльності, пов’язаної з 

реєстрацією, обліком, обробленням, захистом, використанням, знищенням, 

зберіганням інформації; 3) встановлення обов’язків уповноважених осіб 

прокуратури щодо інформації; 4) встановлення повноважень прокурорсько-

слідчих працівників, тобто сукупності прав та обов’язків, закріплених 

законодавчо і спрямованих на здійснення ними своїх функціональних 

обов’язків. За наявності у прокурорсько-слідчого працівника повноважень 

щодо отримання інформації у громадян, посадових осіб, підприємств, 

установ, організацій, органів публічної адміністрації така інформація має 

надаватися обов’язково, а суб’єкт надання інформації в жодному разі не 

може ухилятися від цього; 5) встановлення правових санкцій за порушення 

інформаційного законодавства; 6) статистичне спостереження становить 

сплановану, науково організовану реєстрацію масових даних про будь-які 

соціально-економічні явища та процеси; 7) документальний метод, за 

допомогою якого здійснюється вивчення, узагальнення та аналіз 

різноманітних документів, що є джерелами інформації для прийняття 

виважених управлінських рішень і вибору науково обґрунтованих і 

найефективніших шляхів їх реалізації на практиці; 8) контроль дає змогу як 

здійснювати перевірку офіційної статистичної звітності органів прокуратури 

в цілому, підрозділів прокуратури та посадових осіб про стан правопорядку 

та законності у державі, про заходи покращення діяльності прокурорсько-

слідчих працівників за відповідними напрямами, так і перевіряти статистичні 

обліки та реєстри, інші документи, що відображають результати наглядово-

слідчої діяльності органів прокуратури, стан їх ведення, повноту та 

достовірність інформації, що у них міститься; 9) методи захисту інформації 

становлять окрему групу прийомів та способів забезпечення чіткого 

функціонування системи обігу ІзОД і охоплюють: метод регламентації 

процесів захисту інформації; метод приховування інформації та процесу 

обігу відомостей, що підлягають захисту; метод обмеження доступу до 
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інформації та процесу її обігу; метод роздроблення (розчленування) 

інформації та її обігу; метод дезінформації в процесі захисту інформації та її 

носіїв; метод системного обміну ІзОД [170, с. 148–149]. Оскільки в рамках 

кадрової інформації є відомості з обмеженим доступом, то наведені 

Подолякою С.А. засоби адміністративно-правового забезпечення обігу 

інформації в органах Прокуратури України характерні і для механізму 

інформаційного забезпечення кадрової політики органів публічної 

адміністрації.  

Для деталізації та характеристики адміністративно-правових засобів як 

елементів механізму інформаційного забезпечення кадрової політики органів 

публічної адміністрації будемо спиратись на концепцію Подоляки С.А., який 

зазначає, що  здебільшого засоби адміністративно-правового забезпечення 

обігу інформації є адміністративними, адже переважно вони складаються із 

приписів, зобов’язань та заборон [170, c. 150]. 

Розглядаючи забезпечення обігу кадрової інформації в роботі 

підрозділів по управління персоналом і враховуючи, що основними засобами 

адміністративно-правового забезпечення її обігу є приписи, зобов’язання та 

заборони ми приходимо до висновку, що їх зміст  визначається: системою 

підрозділів по роботі з персоналом органів публічної адміністрації; 

завданнями, функціями та компетенцією підрозділів по роботі з персоналом 

органів публічної адміністрації; колом суб’єктів з якими органи по роботі з 

персоналом органів публічної адміністрації вступають у відносини; колом 

кадрової інформації. 

На наш погляд підтвердженням факту недостатньої уваги щодо 

правової регламентації у відомчих нормативно-правових актах правил обігу 

кадрової інформації як основи інформаційного забезпечення кадрової 

політики органів публічної адміністрації наведемо результати анкетування 

працівників кадрових підрозділів. Досліджуючи адміністративно-правові 

засоби забезпечення дотримання правил обігу кадрової інформації було 

з’ясовано, що не всі положенням, що регламентує напрямок роботи 
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кадрового підрозділу регламентують цю діяльність (47,3%); 21,3% вагались 

із відповіддю і лише 31,4% респондентів відповіли, що положення, що 

регламентує напрямок роботи їх кадрового підрозділу визначають правила 

обігу кадрової інформації.  

Розглядаючи інший адміністративно-правовий засіб інформаційного 

забезпечення кадрової політики органів публічної, а саме регламентацію 

посадовою інструкцією обов’язку дотримуватись правил обігу кадрової 

інформації, було з’ясовано, що у 45,7 % опитаних такі положення містяться у 

їх посадових інструкціях, у 31,5% - немає, а інші опитувані – не пам’ятають 

про наявність таких положень. При чому, наявні відомчі положення та 

інструкції, що визначають компетенцію кадрових підрозділів та 

повноваження їх працівників на думку опитаних у 17,3% випадків повністю 

визначають правила обігу кадрової інформації; у 38,6% визначають частково 

правила обігу кадрової інформації, а у 26,0% випадків зовсім не визначають 

правила обігу кадрової інформації  (Додаток А). 

Наведена аналітична інформація дає підстави зробити наступні 

висновки. Є нагальною потреба розробки та прийняття Концепції 

інформаційного забезпечення кадрової політики органів публічної 

адміністрації. На думку працівників кадрових підрозділів до цього документу 

повинні увійти такі положення: систематизація баз даних та програмного 

забезпечення кадрових підрозділів (26%);  підстави  дисциплінарної 

відповідальності за ненадання інформації кадровим підрозділам (22%);  

врегулювання інформаційного обміну кадровою інформацією  між 

підрозділами органу (17,3%); врегулювання інформаційного обміну між 

кадровими підрозділами різних органів (15,7%); передбачити дисциплінарну 

відповідальність працівників кадрових підрозділів про неправомірне 

використання кадрової інформації (15,0%) тощо (Додаток А, Д, рис. 12). При 

чому на думку 42,5% опитаних працівників кадрових підрозділів прийняття 

Концепції інформаційного забезпечення кадрової політики органів публічної 
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адміністрації позитивно впливатиме  на роботу органів публічної 

адміністрації. 

Ще одним засобом якісного інформаційного забезпечення кадрової 

політики органів публічної адміністрації є відповідальність за порушення 

правил обігу кадрової інформації.  Водночас відсутність чітких критеріїв 

порушення таких правил в роботі кадрових підрозділів органів публічної 

адміністрації призводить до того, що такі випадки носять прихований 

характер. Так, 46,5% опитаних працівників кадрових підрозділів зазначили, 

що у їх практиці не було порушення правил обігу кадрової інформації, 18,1% 

не знають про такі факти чи не пам’ятають їх, а 35,4% підтверджують 

наявність таких випадків. Щодо фактів притягнення працівників винних у 

порушенні правил обігу кадрової інформації, то серед опитаних осіб тільки 

34,6% зазначили, що такі факти їм відомі, а інші вказують на відсутність 

таких фактів. Виявлених порушників режиму ІзОД найчастіше притягали до 

дисциплінарної відповідальності (40,9%), проте за свідченнями опитаних 

працівників у значній частині випадків порушників не було покарано взагалі. 

(44,1%). Такі порушення режиму ІзОД, як вказують опитані працівники 

кадрових підрозділів, негативними наслідками мали ускладнення виконання 

професійних обов’язків та знищення чи приховання зацікавленими особами 

доказів (по 27,5%); завдання моральної, матеріальної шкоди  чи шкоди 

діловій репутації працівника прокуратури (25,2%); штучні перепони у 

винесенні справедливого рішення (22,0%) тощо (Додаток А). 

Проте не тільки працівники кадрових підрозділів органів публічної 

адміністрації порушують правила обігу кадрової інформації. Такі порушення 

можуть здійснюватись працівниками інших структурних підрозділів органу 

публічної адміністрації, яким тала відома кадрова інформація, а також  

працівниками інших державних та недержавних установ, організацій в 

процесі взаємодії з кадровими підрозділами органів публічної адміністрації.   

Для створення правової основи для притягнення до відповідальності 

представників суб’єктів, з якими кадрові підрозділи органів публічної 
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адміністрації в процесі взаємодії обмінюються кадровою інформацією за 

порушення відповідних правил її обігу, пропонуємо  внести зміни до ч. 1 ст. 

172-8 «Незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв'язку з 

виконанням службових повноважень» у такій редакції: «Незаконне 

розголошення або використання в інший спосіб особою у своїх інтересах 

кадрової інформації та інформації, яка стала їй відома у зв’язку з виконанням 

службових повноважень чи професійних обов’язків, – тягне за собою 

накладення штрафу від ста до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян.» На наш погляд, використання поряд з терміном 

«інформація, яка стала їй відома», терміна «кадрова інформація» дозволяє 

також включити до переліку об’єктів охорони саме інформаційні відносини у 

сфері обігу кадрової інформації, а доповнення словами «професійні 

обов’язки» дозволить зарахувати до суб’єктів правопорушення, наприклад, 

адвокатів, нотаріусів, суддів, журналістів тощо. А заміна терміна 

«інформації, яка стала їй відома» на термін «інформації з обмеженим 

доступом, яка стала їй відома», дозволяє захистити саме інформацію з 

обмеженим режимом доступу, на відміну від першого варіанта, де на наш 

погляд, інформація з відкритим режимом доступу не потребує правового 

захисту (Додаток Д). 

Крім відповідальності як адміністративно-правового засобу 

забезпечення дотримання правил обігу кадрової інформації в роботі кадрових 

підрозділів органів публічної адміністрації, в процесі опитування працівників 

кадрових підрозділів було з’ясовано, що важливими також є: грифи 

обмеження доступу, інші реквізити та технічні засоби, що вказують на 

наявність на носіях кадрової інформації з обмеженим доступом (24,4 %); 

повноваження керівників кадрових підрозділів по контролю за дотриманням 

правил обігу кадрової інформації (19,6 %); заходи заохочення у вигляді 

надбавок до заробітної плати за дотримання правил обігу кадрової 

інформації  (18,9%);  заборони (у розписках та посадових інструкціях) про 

неможливість порушення правил обігу кадрової інформації (18,1 %); міри 
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покарання (притягнення до дисциплінарної чи адміністративної 

відповідальності за порушення відповідних правил) (14,2 %), договори про 

забезпечення дотримання правил обігу кадрової інформації в процесі 

інформаційного обміну з іншими суб’єктами  (адміністративні договори, 

трудові контракти, договори про нерозголошення) (13,3%) тощо (Додаток А, 

Д, рис. 13).  

Прогресивною видається позиція щодо можливості забезпечення 

дотримання правил обігу кадрової інформації в процесі інформаційного 

забезпечення кадрової політики органів публічної адміністрації 

адміністративно-правовим засобом як адміністративний договір. Прикладом 

такої угоди є угода про передання персональних даних, що укладається 

приватними підприємцями з ДПС, для отримання цифрового підпису та 

електронного ключа відповідно до  Закону України «Про електронний 

цифровий підпис». 

На наш погляд, угоду про передання персональних даних для 

використання суб’єктами  владних повноважень можна характеризувати як 

адміністративний договір, тому що  у цьому договорі, органи державної влади 

та місцевого самоврядування виступають носіями державно-владних 

повноважень, за допомогою яких реалізуються властиві їм управлінські функції, і 

договір у силу цього має риси, які свідчать про неможливість віднесення його до 

звичних цивільно-правових договорів [304, c. 4]. Також цей договір відповідає 

визначенню адміністративного договору, поданому Скворцовим С.С., тобто 

адміністративний договір - це заснована на правових нормах добровільна угода 

двох чи більше суб'єктів адміністративного права, один із яких завжди є 

самостійним суб'єктом державної виконавчої влади, наділений владними 

повноваженнями в сфері державного управління, за допомогою якого 

формуються акти державного управління, на основі яких встановлюються, 

змінюються чи припиняються взаємні права й обов’язки учасників договору, 

визначається їх відповідальність [304, c. 6].   

На підтвердження того, що угода про передання персональних даних 
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для використання суб’єктам и владних повноважень,  є адміністративним 

договором вважаємо свідчать і його ознаки. Скворцов С.С. виокремлює 

обов'язкові і факультативні ознаки адміністративного договору. До 

обов'язкових ознак автор відносить такі: однією із сторін договору завжди 

виступає державний орган виконавчої влади; договір повинен укладатися для 

досягнення публічних інтересів. До факультативних: тісний зв'язок з 

адміністративним актом; юридичну базу договору складають норми 

адміністративного права; особлива процедура укладання договорів; договір 

виступає як юридичний факт. У роботі відзначається, що обов'язкові ознаки за 

своєю природою є спеціальними, тобто вони присутні обов'язково у будь-якому 

договорі, у той час як факультативні можуть бути відсутніми у деяких видах 

договорів [304, c. 14]. Так, дійсно однією зі сторін угоди про передання у 

користування персональних даних завжди виступає суб’єкт владних 

повноважень.  Важливим моментом розмежування адміністративного договору 

і цивільно-правового є суб'єктний склад. Однією із сторін адміністративного 

договору завжди виступає державно-владний суб'єкт, що реалізує цілі, задачі і 

функції державного управління. Тому в адміністративному договорі завжди 

виражається державна воля [304, c. 13]. Публічним інтересом при укладенні 

договору про передання у користування персональних даних є реалізація 

потреби у ідентифікації учасника адміністративно-правових відносин – 

фізичної особи суб’єкта персональних даних, юридичну базу договору 

складають норми адміністративного права, визначені у Законі України «Про 

захист персональних даних»; договір виступає як юридичний факт, який є 

єдиною підставою для використання персональних даних суб’єктами владних 

повноважень.  Аналогічні договори можуть укладатись між органами 

прокуратури та недержавними організаціями і фізичними особами при 

переданні останніми своєї ІзОД до інформаційної системи органів прокуратури, 

отримуючи при цьому гарантії дотримання режиму цієї інформації. 

Працівники кадрових підрозділів вважають, що покращити стан 

дотримання правил обігу кадрової інформації дозволить запровадження 
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таких заходів: дієвої системи матеріальних стимулів за дотримання цих 

правил (24,4%); запровадження статистичної звітності про кількість правил 

обігу кадрової інформації (21,2%); запровадження статистичної звітності про 

кількість документів, що містять кадрову інформацію (19,7%); узагальнення 

досвіду забезпечення дотримання правил обігу кадрової інформації в роботі 

кадрових підрозділів та притягнення до відповідальності осіб, винних у їх 

порушенні (17,8%); запровадження статистичної звітності про кількість 

відмов кадровим підрозділам  іншими суб’єктами у наданні запитуваної 

інформації з підстав віднесення її до інформації з обмеженим доступом 

(17,4%) запровадження статистичної звітності про кількість відмов кадрових 

підрозділів у наданні запитуваної інформації з підстав віднесення її до 

кадрової інформації з обмеженим доступом (16,3%); підвищення кваліфікації 

працівників кадрових підрозділів щодо дотримання правил обігу кадрової 

інформації (13,3%) тощо (Додаток А). 

Наведена інформація обґрунтовує необхідність прийняття Концепції 

інформаційного забезпечення кадрової політики органів публічної 

адміністрації, що враховуватиме усі елементи відповідного механізму та 

визначить напрями усунення виявлених недоліків правового регулювання 

інформаційних відносин при реалізації кадрової політики органів публічної 

адміністрації. 

 

2.3. Зарубіжний досвід правового регулювання інформаційного 

забезпечення кадрової політики органів публічної адміністрації 

 

Зарубіжне законодавство значну увагу приділяє інформаційним пи- 

танням у діяльності публічних службовців. Правова природа статусу 

публічного службовця зумовлює його причетність до використання 

інформації, і законодавець встановлює відповідні вимоги щодо цього. 

Наприклад, у статті 15 Закону Литви «Про публічну службу» передбачено 

обов’язок утримуватися від використання та відмовлятися від можливості 
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використовувати службову або пов’язану з роботою інформацію в інших 

відносинах, ніж встановлено законами або іншими правовими актами. Згідно 

із §67 Закону Естонії «Про публічну службу», публічний службовець 

повинен як у період дії службових відносин, так і після звільнення зі служби 

зберігати державну і комерційну таємниці, що стали йому відомі у зв’язку зі 

службою, відомості, що стосуються сімейного і особистого життя інших 

людей, а також іншу конфіденційну інформацію. У §61 Федерального закону 

Німеччини «Про статус чиновників» Розділ 5. Правовий статус публічного 

службовця передбачено обов’язок дотримуватись службової таємниці про 

справи, які стали відомі йому під час службової діяльності і після закінчення 

правових відносин з державним органом. Більше того, чиновник не може без 

дозволу надавати свідчення про такі справи в суді або в позасудовому 

порядку, або давати пояснення. Такий дозвіл надає начальник по службі, або, 

якщо правові відносини з державним органом закінчені, останній начальник 

по службі. Такої позиції дотримується законодавець інших держав. 

Аналогічні вимоги встановлено і в Модельному кодексі Ради Європи щодо 

поведінки публічних службовців [270]. 

Отже, обов’язки публічних службовців можна умовно поділити на 

окремі групи, зокрема: дотримання законодавства і реалізації принципів 

публічної служби; забезпечення прав людини і громадянина в процесі 

службової діяльності; дотримання етики публічної служби; належне 

виконання службових повноважень; фінансові зобов’язання; підвищення 

професійного рівня службовця; добросовісне використання інформації, яка 

стала відома в процесі службової діяльності; дотримання службової 

дисципліни. 

Загалом правила етики на публічній службі повинні детально 

регламентувати вирішення ситуацій, пов’язаних з отриманням публічними 

службовцями подарунків чи інших благ, сумісництва, політичної діяльності, 

використання службового майна і ресурсів, особливо службової інформації 

тощо [263]. 
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Так, у Чеській Республіці питання управління персоналом у сфері 

державної служби врегульовані Законом «Про службу державних службовців 

у адміністративних установах і про винагороду державних службовців та 

інших працівників адміністративних установ» від 26 квітня 2002 р. У §1 

Закону зазначається, що він регулює правовідносини працівників, які 

здійснюють державне управління в державних установах, що є послугою, яку 

Чеська Республіка надає громадськості, організаційні аспекти державної 

служби, підготовку фізичних осіб до державної служби, службові відносини 

державних службовців, які працюють в адміністративних установах, питання 

винагороди таких осіб, процедуру щодо вирішення питань служби, питання 

винагороди інших працівників адміністративних установ, а також 

організаційні аспекти, які стосуються прийняття на роботу таких працівників 

[64, c.269]. Відповідно до закону загальне керівництво державною службою 

здійснює Генеральний директорат державної служби, який є організаційним 

підрозділом секретаріату Уряду. Організаційні, концептуальні, 

координаційні, виконавчі та контрольні функції центрального управління 

відносно різних аспектів служби Генеральний директорат виконує через: 

підготовку проекту кадрового плану та контроль за його виконанням; 

підготовку проектів правових положень щодо служби; підготовку проектів 

службових правил; забезпечення єдиного підходу до виконання Закону про 

службу державних службовців, правових положень, виданих на його 

виконання, та службових положень, що видаються Генеральним 

директоратом; координацію освіти державних службовців і координацію 

освіти фізичних осіб, які проходять підготовку до служби; адміністрування 

інформаційної системи служби та зарплат, що включає також реєстр 

службовців та реєстр фізичних осіб, які проходять підготовку до служби; 

визначення реєстраційних номерів державним службовцям тощо [64, 

c.275276]. На останнє завдання слід звернути особливу увагу, оскільки 

реєстри державних службовців ведуться у багатьох країнах ЄС. У Чехії 

реєстр державних службовців та реєстр фізичних осіб, які проходять 
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підготовку до служби, ведуться окремо. Перший з них включає: ім’я, 

прізвище та академічне звання державного службовця; номер свідоцтва про 

народження; реєстраційний номер державного службовця; його службове 

звання; дату виникнення службових відносин; вид служби та сферу служби; 

назву службової установи, в якій служить державний службовець. Реєстр 

фізичних осіб, які проходять підготовку до служби, у свою чергу, включає: 

ім’я, прізвище та академічне звання фізичної особи; номер свідоцтва про 

народження; сферу служби, до якої проводиться підготовка; назву службової 

установи, в якій здійснюється підготовка до служби [64, c. 276–277]. 

Службовими органами також ведеться і постійно оновлюється реєстр чинних 

службових правил. Службові правила встановлюють обсяг повноважень 

вищих посадовців щодо видання обов’язкових для виконання наказів 

державних службовців відносно виконання служби. Службові правила 

видаються лише у письмовому вигляді [64, c. 275]. Важлива роль у державній 

службі Чеської Республіки належить кадровим планам для служби та 

підготовки до служби. Кадровий план передбачає: кількість службових посад 

штатних державних службовців, які класифікуються за ступенями оплати; 

кількість службових посад вищих посадовців, які теж класифікуються за 

ступенями оплати; кількість коштів на виплату зарплат державним 

службовцям у службових установах; кількість посад, передбачених для 

фізичних осіб, які проходять підготовку до служби у службових установах, 

що класифікуються за ступенями оплати; обсяг коштів на виплату зарплат 

фізичним особам, які проходять підготовку до служби у службових 

установах. Проект кадрового плану розробляється Генеральним 

директоратом у співпраці з міністерством фінансів на основі пропозицій 

службових органів щодо організаційної структури установ і за поданням 

Прем’єр-міністра затверджується на відповідний календарний рік урядом. 

При схваленні кадрового плану уряд встановлює організаційну структуру 

установ [64, c. 278–279]. 
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У Латвії відповідно до закону загальне управління державною 

цивільною службою здійснює Адміністрація державної цивільної служби, яка 

під наглядом міністра, уповноваженого Кабінетом Міністрів, повинна 

впроваджувати державну політику у сфері державної цивільної служби. На 

неї покладені такі функції: контроль за виконанням Закону «Про державну 

цивільну службу» та інших регуляторних документів; підготовка проектів 

регуляторних документів Кабінету Міністрів у сфері державної цивільної 

служби; розроблення єдиних принципів управління персоналом для 

інституцій публічної адміністрації та сприяння їх виконанню; встановлення, 

підтримування, підвищення та обмеження згідно з регулюванням уряду 

доступу до бази даних інституцій публічної адміністрації, що містять 

інформацію про функції, персонал та збереження статусу цивільного 

службовця колишніх службовців; забезпечення уніфікованої системи 

кар’єрного планування для цивільних службовців; аналіз потреб навчання у 

цивільній службі та розгляд заяв на навчальні програми до Школи публічної 

адміністрації на щорічній основі; організація конкурсів на посади цивільної 

служби у випадках, обумовлених Законом, та розгляд скарг щодо цих 

конкурсів; присвоєння статусу цивільного службовця; перевірка, у випадках, 

ви значених Законом, відповідності кандидата його вимогам; у випадках, 

визначених Законом, ініціювання та незалежне розслідування 

дисциплінарних справ і накладання дисциплінарних покарань, а також 

розгляд скарг цивільних службовців на накладене дисциплінарне покарання 

тощо [63, c. 455]. 

Що стосується безпосередньо управління персоналом державної 

служби, то аналіз зарубіжної практики показує, що воно базується на таких 

основних моделях управління кадровим забезпеченням, як: «американська», 

в основі якої лежить індивідуалізм і яка передбачає початкове визначення 

професійно-кваліфікаційних вимог, що представляють посаду і підготовку за 

нею службовців; «японська», в основі якої лежать колективізм і вивчення 

сильних та слабких сторін кадрової одиниці і підготовку від повідної посади; 
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«європейська», за якої поєднуються позитивні і усуваються негативні 

сторони обох моделей, пошук працівника, який би найбільше відповідав 

вимогам, підготовка працівників та посад (система: посада – працівник – 

посада). Якщо говорити про особливості стилю управління персоналом за 

цими моделями, то ключовою особливістю американської моделі є акцент на 

регламентованості обов’язків працівника, японської – акцент на колективізмі 

і європейської – акцент на груповому ухваленні рішень. Відповідно цілями 

управління людськими ресурсами є: в американській – високий рівень 

матеріального стимулювання, стимулювання кадрової конкуренції, 

можливість швидкого кар’єрного зростання; в японській – розвиток 

співробітництва, постійне вдосконалення навичок персоналу, підтримка 

прозорості у відносинах; в європейській – повноцінне використання умінь 

працівників, формування командної співпраці, поетапний розвиток 

персоналу [40, с. 49; 94, c.394]. Практичний досвід органів державної влади 

зарубіжних країн показує, що висока ефективність державної служби 

досягається там, де управління персоналом виведено на рівень пріоритетних 

напрямків її роботи, а основою управління персоналом стали кадрові служби. 

Так, у Польщі запроваджена посада генерального директора установи, 

який відповідно до Закону «Про цивільну службу» від 21 листопада 2008 р., 

по перше, забезпечує функціонування і наступність діяльності установи, 

умови її функціонування, а також організацію праці, по-друге, виконує дії у 

сфері трудового права щодо осіб, працевлаштованих в установі та реалізує 

персональну політику. Він організовує набір кандидатів до корпусу цивільної 

служби, їх підготовчу службу, призначає службовий ступінь, визначає 

окремо для кожного службовця цивільної служби індивідуальну програму 

професійного розвитку та планує, організовує і контролює її виконання та ін. 

[161; 14]. У Чеській Республіці у міністерствах та секретаріаті Уряду 

запроваджена посада державного секретаря, який спрямовує та контролює 

належне виконання служби і робочих завдань керівниками департаментів, 

директорами з персоналу або іншими вищими посадовцями, яки ми вони 
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керують, і старшими працівниками. Службові завдання перед держав ним 

секретарем у рамках міністерства ставить міністр, а в рамках секретаріату 

Уряду – керівник секретаріату. У міністерствах та секретаріаті Уряду 

засновується також посада директора з персоналу, на якого покладаються 

функції, що стосуються організаційних аспектів служби та службових 

відносин державних службовців. З цих питань він підпорядковується 

державному секретарю. У службових установах з чисельністю понад 25 осіб 

створюються відділи персоналу (крім районних вугільних, фінансових і 

митних установ), які відповідають за організаційні аспекти служби та 

службові відносини державних службовців, а також трудові відносини інших 

працівників відповідної адміністративної установи [64, c. 274, 277; 278]. 

Варто підкреслити, що ефективне управління персоналом у сфері державної 

служби в зарубіжних країнах базується на продуманій стратегії використання 

та розвитку «людських ресурсів». Ця робота останнім часом поставлена на 

серйозну правову основу, завдяки якій чітко визначені місце й статус різного 

рівня керівників, зайнятих в апараті органів державної влади. У практиці 

більшості країн ЄС законодавчо закріпилась «система заслуг і досягнень», 

коли кар’єрне зростання будь-якого керівника ставиться в залежність від 

того, на скільки ефективно і якісно він працює [40, с. 48]. В англосаксонських 

країнах, насамперед у Сполучених Штатах Америки, з 80-х рр. XX ст. почала 

утверджуватися ідея, що робота з персоналом у системі державної служби 

точно так, як і власне розвиток органів державної влади, має вестись за 

зразком бізнесу. Це означало, що і управління персоналом має вестись за 

законами ефективного менеджменту, коли критерії ефективності, 

раціональності, економності стають головними при визначенні результатів 

роботи персоналу. Отже, персонал має відповідати таким вимогам: бути 

прихильним дії, вміти у межах компетенції приймати самостійні рішення, не 

очікуючи, коли керівництво само це зробить;  бути близьким клієнту, тобто 

так будувати свою роботу, щоб запити громадян були йому зрозумілі, а дії 

цими громадянами виправдані; бути готовим з розумінням сприймати 
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ініціативу і самостійність підлеглих і при успішно завершеній справі 

обов’язково їх заохочувати; добиватися ефективності в діяльності апарату не 

стільки через ним створені структури, скільки через людей, тобто в якості 

основної фігури процесу управління бачити службовця, а не структури, в 

яких він служить;  обирати сферу діяльності при здійсненні своїх функцій, 

тобто мати внутрішньо-організаційну свободу, коли службовець може 

змінити свою сферу діяльності; оптимізувати структуру свого апарату, 

результативність діяльності якого залежить не від великої кількості 

службовців, а від професійного їх складу: не роздуті штати – це економно й 

більш дієво; – поєднувати у практиці управління як жорсткі, так і м’які 

методи, як контроль, так і самоконтроль [306]. Висновок. Таким чином, 

аналіз зарубіжного досвіду управління персоналом 

Слід погодитись з Летучим Д.М., що у сфері державної служби в 

Україні заслуговують на впровадження насамперед такі елементи 

формування стилів управління персоналом, напрацьовані практикою органів 

публічної адміністрації іноземних країн: організаційно-правове регулювання 

управління персоналом державної служби, розвиток демократичних засад 

управління державною службою і співучасті державних службовців у 

самоуправлінні та визначенні умов трудової діяльності, стратегія 

використання та розвитку «людських ресурсів» і система мотивації «заслуг і 

досягнень» [125, c. 85]. 

Як зазначає Храброва Ю.В. аналіз кадрового забезпечення в країнах 

США, Велика Британія, Франція, Китаю, свідчить про  тенденції щодо 

скорочення управлінського персоналу та переведення окремих категорій 

службовців з державного до приватного сектору, а відповідно зменшення 

кількості рівнів керівництва, спрощення управлінських структур, 

удосконалення процедур вироблення й прийняття рішень. Також цікавою 

пропозицією цього науковця є визначення стратегічних пріоритетів 

модернізації системи кадрового забезпечення органів місцевого 

самоврядування з врахуванням зарубіжного досвіду, а саме: широке 
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використання новітніх кадрових технологій, запровадження оцінки якості 

виконання службових обов’язків, зменшення кількості рівнів управління, 

встановлення відповідності заробітку службовців від кількості, якості, 

складності праці  [313, с. 64] 

Апробація нових ідей та інноваційних підходів з реформування 

складно організованих систем, таких як державна служба, особливо в умовах 

сучасних прискорених й динамічних євро інтеграційних процесів, найбільш 

продуктивна з урахуванням досвіду вдосконалення державної служби в 

країнах ЄС, зокрема колишніх країн так званого «соціалістичного табору» і 

які відносно нещодавно стали членами Європейського Союзу. Проголошення 

Україною європейського курсу стратегічним, означає, крім іншого, що 

реформування українського державного апарату взагалі та національної 

державної служби, повинно відбуватись за певним уявним зразком або 

науковій моделі, використовуючи досвід європейських країн. Відповідно 

проблематика державної служби і по теперішній час залишається вкрай 

актуальною, незважаючи на той факт, що на різних етапах проведення 

адміністративної реформи Головдержслужбою неодноразово 

наголошувалося на необхідності реформування кадрової політики як одного з 

найважливіших елементів державної політики у сфері державного управління 

та були зроблені певні, але малопомітні кроки. Необхідність розробки нової 

кадрової політики, кадрового забезпечення випливає зі змісту завдань, які 

існують сьогодні в державі. Зокрема, у Стратегії державної кадрової політики 

на 20112020 роки зазначено, що для України актуальною є проблема 

подолання кадрових деформацій в органах державної влади, органах 

місцевого самоврядування і, передусім, забезпечення захисту прав людини та 

формування антикорупційних механізмів у сфері державного управління – 

запобігання виникненню та управління конфліктом інтересів на публічній 

службі. Формування сучасної кадрової політики – одна з ключових проблем 

зміцнення Української держави. Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Різним аспектам кадровій політиці у сфері державного управління в Україні 
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присвятили окремі наукові праці Ю. Битяк, О. Воронько, В. Цвєтков, І. 

Кресіна, А. Коваленко, О. Валевський, О. Рудік. [20; 314; 36]. Особливої 

уваги заслуговують наукові статті, в яких подано ґрунтовний аналіз 

організаційних, методичних, правових аспектів оптимізації кадрової роботи у 

сфері державного управління вітчизняних науковців таких, як І. Бодрова, Ю. 

Гаряча, Н. Артеменко, М. Бутко та цілий ряд інших українських дослідників 

[25; 29]. Великий практичний інтерес викликає наукова розробка авторського 

колективу Національної академії державного управління при Президентові 

України «Розробка пріоритетів регіональної кадрової політики у контексті 

розвитку публічної служби» [274]. 

Цікавими для вивчення іноземного досвіду правового регулювання 

кадрової політики органів публічної адміністрації, у тому числі і її 

інформаційного забезпечення є дослідження напрямків діяльності кадрових 

державних служб органів публічної влади Польщі, Чехії та Угорщини. Досвід 

цих країн, з точки зору їх оптимального практичного застосування в 

сучасних умовах в Україні буде цікавим для окреслення складностей  

впровадження інновацій, які є необхідними для підвищення ефективності та 

дієздатності, стабільного і безперервного розвитку публічної служби в 

Україні.  

Забезпечення організованого, демократичного та результативного 

державного управління, за рахунок розвитку свого соціально-правового 

інституту та професіоналізації кадрового складу, покладено, перш за все, на 

кадрові служби, які здійснюють аналітичну та організаційну роботу з 

кадрового менеджменту, прогнозування розвитку персоналу, заохочення 

працівників до службової кар’єри, забезпечення їх безперервного навчання. 

Як слушно зазначає Г. Псарьов, проблема кадрової політики у сфері 

державного управління не є абсолютно новою, проте наукова спільнота 

пильно спостерігає за реалізацією відповідних концепцій [262]. Прийняття 

Стратегії державної кадрової політики на 2012–2020 рр. зрушило реформи 

кадрового характеру в органах місцевого самоврядування з місця.  
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Хоча у процесі реформ, які тривають у нашій країні, у кадровій роботі 

відбулося немало змін – вона стає більш цілеспрямованою, послідовною – 

все ж таки є підстави стверджувати, що кризова кадрова ситуація 

переборюється вкрай повільно. Ми поділяємо точку зору багатьох науковців, 

що необхідно значно прискорити оптимізацію процесів службового 

переміщення (ротації) кадрів, для чого необхідно активізувати наукову 

розробку й практичне запровадження механізму просування по службі. Не 

менш значущою є необхідність об’єднати в єдиному узагальнюючому акті 

нормативно-правові акти, що стосуються різних аспектів просування по 

службі, а також службової кар’єри держслужбовців, наприклад як було 

зроблено у обраних для прикладу Європейських країнах (Польща, Угорщина, 

Чехія) введенням в дію статутів державної служби.  

Розглядаючи ротацію кадрів у східноєвропейських країнах, бачимо що 

у всіх системах державної служби розвиток службової кар’єри також 

базується на урахуванні одночасно двох факторів: з одного боку, вислуги 

років, і, з іншого – оцінці професійних здібностей, але процеси ротації 

ефективніше. Це обумовлено тим, що перший з цих елементів майже ніколи 

не викликає особливих труднощів внаслідок автоматичної процедури, на 

відміну від іншого -  набагато складнішого. Проте, саме на ньому базуються 

мотивація і професіоналізм державних службовців.  

У Польщі законодавством передбачено проведення атестації державних 

службовців кожних два роки та передбачено введення спеціальних особових 

справ єдиного зразка та атестаційних листків. Радою з питань підготовки та 

підвищення кваліфікації, створеною у 1993 році, у співпраці з програмою 

OCDE / SIGMA був розроблений документ, у якому викладено інноваційні 

напрями «основ підготовки та підвищення кваліфікації державних 

службовців» [315, с. 54]. Розробки покладені в основу даного документу 

послугували важливою базою для визначення підготовки та для 

запровадження проведення трирівневої системи атестації в Угорщині [60]: 1) 

Базовий екзамен з державного управління (ордонанс уряду № 511993) 
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будується на програмі, метою якої є визначення професійних знань 

службовців, що працювали до перехідного періоду. До програми екзамену 

включені базові питання, такі як інституції, загальні принципи 

функціонування органів державної влади, адміністративна процедура, 

принципи державних фінансів, управління базами даних та їх захист. Така 

екзаменаційна система відображає бажання утвердити єдність державного 

сектору: вона є обов’язковою для всіх (за декількома винятками, 

встановленими законом і ордонансом № 46 від 24 квітня 1995 року). 

Службовці які не складають іспиту повинні покинути органи державного 

управління. 2) Професійний екзамен з державного управління повинні 

складати всі агенти державної служби у певний період своєї кар’єри. Цей 

екзамен, у порівнянні з попереднім, є більш практичним і передбачає знання 

принципів управління і елементів права Європейського Союзу. Метою такого 

екзамену є підтвердження професійних компетенцій агентів державної 

служби. Службовці які не склали іспит, залишаються на початкових рівнях 

кар’єри (службовець II – рівня – Junior clerk II – і адміністратор II – рівня – 

Referee II), що позбавляє їх багатьох фінансових переваг, зокрема премій, які 

надаються вищим категоріям. 3) Семінари високого рівня за участю 

міжнародних організацій і фондів. Програма PHARE є однією з 

найважливіших серед цих навчальних заходів. Угорська система є однією з 

найбільш сміливих серед тих, які були впроваджені у країнах Центральної і 

Східної Європи. Активніше практикуючи ротацію кадрів, як елемент 

планування службової кар’єри, причому не тільки між структурними 

підрозділами апарату одного державного органу, а й за схемами: центр–

область, область–центр, область–область, область–район, район–область, 

район–район, європейські системи державної служби запобігають кадровому 

застою, і водночас цей процес є дійовим додатковим антикорупційним 

чинником.  

Окремо слід звернути увагу на умови набору кадрів які закріплені у 

відповідних нормативних документах, наприклад як у Чехії та Польщі. У 
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Чехії з метою залучення до державної служби молодих високопрофесійних 

кадрів зі знанням іноземних мов «новачкам» пропонується висока заробітна 

плата. Іноді підкреслюється привабливість тих посад, які дають право 

самостійно приймати рішення [119, с. 48]. В Угорщині підготовку у 

державному і приватному секторі та подальше працевлаштування 

забезпечують Школа державного управління (під егідою міністерства 

внутрішніх справ) [119, с. 49]; підготовку забезпечують університет 

економіки у Будапешті, факультети права у Szeged, Mitolk, Pecs які сприяють 

міністерствам в доборі кадрів використовуючи зареєстрований кадровий 

резерв. Важливим елементом діяльності кадрових служб зазначених країн є 

максимальна прозорість та відкритість процесу відбору кадрів та просування 

по службі, що виявляється в обов’язку оприлюднювати інформацію щодо 

результатів службової діяльності, в праві ознайомлення державного 

службовця з його атестаційними оцінками тощо. Виходячи з потреби 

забезпечення цілісності та єдності державної служби в Україні, її стабілізації 

і структурної оптимізації ключовим орієнтиром реформування системи 

кадрового забезпечення органів державної влади та місцевого 

самоврядування повинно бути досягнення максимальної об’єктивності, 

відкритості й прозорості процесів відбору та просування держслужбовців 

щаблями службової кар’єри на основі їхніх ділових, професійних та 

моральних якостей. Великим недоліком у сфері української кадрової 

політики є відсутність органу, який би виконував координаційні, дорадчі й 

виконавчі функції в управлінні службовими кар’єрами державних 

службовців. Це може звести нанівець зусилля щодо професіоналізації та 

розвитку ефективності державної служби. У Чехії та Угорщині відділи кадрів 

мають достатні владні повноваження, є стабільними і володіють необхідними 

для виконання своїх функцій ресурсами, результатом чого є ефективне 

управління персоналом та значно зменшений вплив на них політичних 

факторів чи особистих мотивів. Орієнтуючись на німецьку модель, в 

Угорщині міністерству внутрішніх справ були надані розширені 
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повноваження: воно бере участь у розробці і визначенні законодавчої та 

нормативної бази, вносить пропозиції з питань оплати праці, підготовки 

кадрів, однак, слід зазначити, питання управління найвищими посадовими 

особами в усіх структурах державного сектора залишаються за службами 

Прем’єр-міністра. Міністр внутрішніх справ керується реєстром кадрів: ця 

база даних про державну службу містить найголовнішу інформацію, яка 

необхідна для проведення кадрової політики (вік, стать, кваліфікація, 

категорія, знання іноземних мов) [342]. 

Негативною практикою, яка характерна для української державної 

служби, слід вважати, за якою з приходом до апарату нового першого 

керівника відбувається масова заміна не лише його керівного складу, але й 

працівників апарату в цілому. З метою захисту держслужбовців від прямого 

політичного втручання в діяльність органів державної влади та місцевого 

самоврядування необхідно в законодавчих та нормативно-правових актах 

передбачити норму, згідно з якою призначені або обрані на посади в органи 

державної влади та місцевого самоврядування держслужбовці та громадсько-

політичні діячі були б позбавлені можливості усувати досвідчених, здібних і 

перспективних держслужбовців. Професіоналізм і ефективність органу 

державної влади залежить не лише від якості комплектування кадрів, але й 

від організації їх професіональної діяльності. Головним чинником 

професіоналізації державної служби і мотивації її персоналу є організація 

кар’єрного розвитку державних службовців за принципом заслуг. Плануючи 

власну кар’єру, державний службовець повинен мати чітку перспективу 

підвищення свого професійного рівня та план кар’єрного зростання. З цією 

метою планування просування щаблями службової кар’єри, потребують 

додаткового обґрунтування, систематизації і вдосконалення питання, що 

стосуються визначення та запровадження стандартів якості їхньої роботи 

[34, c. 17; 288, c. 102]. 

Таким чином, на наш погляд, запровадивши комплекс зазначених вище 

заходів можна значно підвищити рівень професіоналізму нинішніх 
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держслужбовців, зміцнити їхню матеріальну зацікавленість у результатах 

своєї роботи та надати чіткі критерії просування щаблями службової кар’єри 

залежно від досягнутих результатів на конкретній посаді завдяки чому 

поліпшиться якість надання державою соціальних послуг громадянам. В 

цілому слід зазначити, що кадрова політика, здійснювана в центральних 

органах виконавчої влади, має орієнтуватися на ті основні вимоги до 

державних службовців, які зумовлені функціонуванням у 

високотехнологічному інформаційному суспільстві, – практичний результат, 

діловитість, оперативність, ініціативність, уміння мислити і діяти 

економічно. Вона має рішуче відходити від формалізму, командно-

адміністративних методів керівництва, головними рисами її мають стати 

відкритість, гласність та змагальність. Це матиме важливе значення для 

підвищення ефективності державного управління, забезпечення 

взаємоузгодженої роботи усіх структурних ланок цих органів, впровадження 

вимог наукової організації управлінської праці, нових форм та методів 

роботи [159]. 

З урахуванням наведеного вище іноземного досвіду елементів системи 

інформаційного забезпечення їх кадрової політики вважаємо за можливе 

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.  

 

2.4. Шляхи вдосконалення механізму інформаційного забезпечення 

кадрової політики органів публічної адміністрації 

Результати анкетування працівників кадрових підрозділів органів 

публічної адміністрації виявили, що тільки 50,4% опитаних вважають стан 
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інформаційного забезпечення кадрової політики органу публічної 

адміністрації, в кому працюють задовільним, 20% вважають його 

реалізованим на гарному рівні, а 22,9% вважають його не задовільним 

(Додаток А). 

Проведений аналіз нормативно-правових актів, наукових джерел, 

результатів авторських соціологічних досліджень, судової практики щодо 

стану правового регулювання інформаційного забезпечення кадрової 

політики органів публічної адміністрації обігу дозволив виявити загальні 

закономірності такого регулювання, історичні етапи становлення, громадське 

та професійне ставлення до чинного механізму інформаційного забезпечення 

кадрової політики органів публічної адміністрації, а також виявити його 

недоліки та перспективи удосконалення.  

Виявлено недоліки правового регулювання системи інформаційного 

забезпечення кадрової політики органів публічної адміністрації на рівні 

зазначених Законів України «Про державну службу» та «Про службу в 

органах місцевого самоврядування»: 1) не визначеність правового статусу 

баз даних органів публічної адміністрації, що містять кадрову інформацію; 2) 

не визначено компетенцію кадрових підрозділів органів публічної 

адміністрації у сфері інформаційно-аналітичної діяльності; 3) не 

регламентоване право доступу кадрових підрозділів органів публічної 

адміністрації до інформаційних ресурсів інших органів публічної влади; 4) не 

визначені організаційно-правові та технічні засоби фіксації факту отримання 

кадрової інформації конкретним працівником кадрового підрозділу органу 

публічної адміністрації; 6) не регламентована нормативна база що регулює 

порядок обігу кадрової інформації з обмеженим доступом; 7) не зазначено 

загальне правило відповідальності працівників кадрових підрозділів органів 

публічної адміністрації за порушення правил обігу кадрової інформації з 

обмеженим доступом.  

Для ефективного обґрунтування та логіки викладення пропозицій щодо 

удосконалення правового регулювання інформаційного забезпечення 
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кадрової політики органів публічної адміністрації узагальнимо виявлені в 

процесі роботи його недоліки:  

1) відсутність у законодавстві правового регулювання інституту 

кадрової інформації;  

2) невизначеність у законодавстві зв’язку права володіння, 

користування, розпорядження кадровою інформацією та обмеження доступу 

до таких її видів як персональні дані та службова інформація, а також 

цінності інформації із рівнем обмеження доступу до неї;  

3) не визначеність критеріїв поділу кадрової інформації на види, у тому 

числі за режимом доступу, що використовується в органах публічної 

адміністрації;  

4) немає чіткої системи правил обігу кадрової інформації;  

5) не визначено види інформаційної діяльності кадрових підрозділів та 

особливості її проведення;  

6) чинні закони не визначають такі поняття як кадрова інформація, 

кадрова політика, система інформаційного забезпечення кадрової політики, 

механізм інформаційного забезпечення кадрової політики;  

7) відсутній повноцінний механізм відповідальності за порушення 

правил обігу кадрової інформації;  

8) не визначені механізми взаємодії органів публічної адміністрації з 

іншими публічними суб’єктами та суб’єктами приватного права в процесі 

обміну кадровою інформацією;  

9) не визначено правовий статус відкритої публічної кадрової 

інформації органів публічної адміністрації;  

10) не визначений порядок оприлюднення на сайтах інформації про 

роботу кадрових підрозділів органів публічної адміністрації;  

11) положення про кадрові структурні підрозділи часто не містять 

зобов’язання їх працівників дотримуватись правил використання кадрової 

інформації;  



188 
 

12) посадові інструкції працівників кадрових підрозділів не містять 

положень про правила обігу кадрової публічної інформації;  

13) відсутні концепція кадрової політики органів публічної 

адміністрації; концепція кадрової політики органів державної влади; 

концепція кадрової політики органів місцевого самоврядування; концепція 

інформаційного забезпечення кадрової політики органів публічної 

адміністрації;  

14) у відомчих документах окремих органів публічної адміністрації не 

конкретизовані елементи механізму інформаційного забезпечення кадрової 

політики органів публічної адміністрації;  

15) відомчі нормативно-правові акти органів публічної адміністрації 

прокуратури не достатньо регламентують порядок обміну кадровою 

інформацією з обмеженим доступом з іншими державними органами.  

Важливими умовами розробки ефективної концепції інформаційного 

забезпечення кадрової політики органів публічної адміністрації має стати 

критичний аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду, врахування його 

уроків, глибоке вивчення сучасної кадрової ситуації та стану кадрового 

корпусу, виявлення потреб його якісного поліпшення та професійного 

розвитку. Державна кадрова політика призначена прогнозувати та 

програмувати майбутнє, визначати стратегічне бачення формування, 

професійного розвитку та раціонального використання кадрів, усіх трудових 

ресурсів України, визначити цілі і пріоритети кадрової діяльності. 

Отже, не можна нехтувати теоретико-методологічними аспектами 

розробки державної кадрової політики, не приділяти певної уваги 

осмисленню її об’єктивної та конкретно-історичної обумовленості, аналізу 

накопиченого в цій сфері науково-технічного матеріалу, виявленню існуючих 

кадрових потреб реформування України, перспектив її розвитку. Від стратегії 

подальшого розвитку української державності та рівня становлення ринкових 

відносин, долі державної власності певною мірою залежать обсяг і межі 

державного регулювання кадрових процесів і відносин, рівень його 
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децентралізації та демократизації.  Важливим фактором в умовах постійного 

підвищення рівня інформаційного забезпечення діяльності органів публічної 

адміністрації є удосконалення інформаційного забезпечення кадрової 

політики органів  публічної адміністрації. 

Про необхідність концептуального підходу до врегулювання питання 

регулювання інформаційного забезпечення кадрової політики органів 

публічної адміністрації йдеться у наступних нормативно-правових актах: 

Законах України «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого 

самоврядування» «Про національну програму інформатизації» ; Указах 

Президента України «Про заходи щодо впровадження Концепції 

адміністративної реформи в Україні», «Про Стратегію державної кадрової 

політики на 2012-2020 роки», «Про Стратегію сталого розвитку "Україна – 

2020»; «Про Стратегію реформування судоустрою, судочинства та суміжних 

правових інститутів на 2015–2020 роки»;  Постановах та розпорядженнях 

Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку 

Національної гвардії на період до 2020 року», «Про схвалення Концепції 

розвитку електронного урядування в Україні»; «Про схвалення Стратегії 

реформування державної служби та служби в органах місцевого 

самоврядування в Україні на період до 2017 року», «Про схвалення Стратегії 

реформування системи Державної служби України з надзвичайних ситуацій» 

та інших. 

Одним з головних програмних документів, що фіксує недоліки 

інформаційного забезпечення кадрової політки органів публічної 

адміністрації є Стратегію державної кадрової політики на 2012–2020 роки 

Для досягнення максимальної ефективності механізму забезпечення 

інформаційного забезпечення кадрової політики органу публічної 

адміністрації  розроблені пропозиції були спрямовані за такими напрямками, 

як концептуальний; нормативно-правовий та організаційний. 

Напрям концептуального впливу на зміни в механізмі інформаційного 

забезпечення кадрової політики органу публічної адміністрації 
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передбачається реалізувати шляхом прийняття Концепції інформаційного 

забезпечення кадрової політики органів публічної адміністрації. Концепція 

інформаційного забезпечення кадрової політики органу публічної 

адміністрації — це систематизований стислий виклад стратегічного бачення 

розвитку системи та механізму інформаційного забезпечення  кадрової 

політики органу публічної  адміністрації. За нашою пропозицією буде 

містити такі розділи: 1) визначення основних понять, що застосовуються 

в Концепції; 2) основні засади формування системи інформаційного 

забезпечення кадрової політики органу публічної адміністрації; 3) основні 

засади функціонування механізму інформаційного забезпечення кадрової 

політики органу публічної адміністрації; 4) основні напрями розвитку 

інформаційного забезпечення кадрової політики органу публічної 

адміністрації; 5) основні завдання та очікувані результати діяльності 

підрозділів по роботі з персоналом органів публічної адміністрації в процесі 

реалізації Концепції. 

У концепції запропоновано відобразити такі основні поняття, 

сформульовані нами у процесі проведення цього наукового дослідження:  

1) кадрова інформація органів публічної адміністрації це 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;  

2) інформаційне забезпеченням кадрової політики органу публічної 

адміністрації це комплекс нормативно-правових, організаційно-
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управлінських, науково-технічних та інших заходів поєднання усієї кадрової 

інформації, що використовується в органі публічної адміністрації, 

специфічних засобів і методів її оброблення, використання, дослідження, 

зберігання та захисту з метою ефективного кадрового забезпечення цього 

суб’єкта;  

3) інформаційна діяльність підрозділів з роботи з персоналом органів 

публічної адміністрації це 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;  

4) інформаційно-правові відносини у сфері кадрової політики органів 

публічної адміністрації це урегульовані 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, відтворення, розвиток та 

використання персоналу з метою ефективного забезпечення виконання 

завдань суб’єкта публічної адміністрації;  

5) система інформаційного забезпечення кадрової політики органів 

публічної адміністрації це система 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;  

6) механізм інформаційного забезпечення кадрової політики органів 

публічної адміністрації це система адміністративно-правових засобів впливу 

на поведінку працівників підрозділів управління персоналом та інших 
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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) правове регулювання інформаційного забезпечення кадрової політики 

органів публічної адміністрації це 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. 

Метою цієї концепції, на наш погляд, є визначення пріоритетів та 

шляхів удосконалення механізму інформаційного забезпечення кадрової 

політики органів публічної адміністрації. 

Організаційний напрямок удосконалення механізму інформаційного 

забезпечення кадрової політики органів публічної адмінстрації, на нашу 

думку, полягає у необхідності запровадження статистичної звітності про 

кількість документів, що містять кадрову інформацію, про відмову у наданні 

запитуваної кадрової інформації з підстав віднесення її до інформації з 

обмеженим доступом та про кількість порушень таких правил, а також 

запровадження статистичної звітності відмов у наданні кадрової інформації 

іншими суб’єктами через зарахування її до інформації з обмеженим доступу. 

У цьому напрямі запропоновано також розробити підстави та порядок 

притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників органів 

публічної адміністрації за порушення правил обігу кадрової інформації.   

Нормативно-правовий напрям реалізації положень Концепції 

інформаційного забезпечення кадрової політики органів публічної адміністрації, 
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на наш погляд, здійснюватиметься шляхом прийняття нових відомчих актів та 

внесення змін до актів законодавства, що регулюють цю сферу. 

У результаті проведеного дослідження було з’ясовано, що у чинному 

законодавстві відсутній один нормативно-правовий акт, який визначав би за 

засади інформаційного забезпечення кадрової політики органів публічної 

адміністрації, у зв’язку із чим виявлено, що основними напрямами 

визначення засад інформаційного забезпечення кадрової політики у  Законі 

України «Про державну службу» є:  

1) проведення конкурсного відбору;  

2) ведення особових справ державних службовців;  

3) звітність, у тому числі з кадрових питань;  

4) підстави та порядок притягнення до дисциплінарної 

відповідальності;  

5) дотримання режиму інформації з обмеженим доступом, а в Законі 

України «Про службу в органах місцевого самоврядування» є:  

1) визначення відповідного принципу;  

2)  дотримання режиму інформації з обмеженим доступом;  

3) право посадових осіб місцевого самоврядування на отримання  

відповідної інформації.  

З урахуванням наведеного запропоновано розробити засади 

інформаційного забезпечення кадрової політики органів публічної 

адміністрації за такими напрямами: 

1) визначення відповідного принципу;  

2)  дотримання режиму інформації з обмеженим доступом;  

3) право посадових осіб органів публічної адміністрації на отримання  

відповідної інформації;  

4) проведення конкурсного відбору;  

5) ведення особових справ службовців органів публічної адміністрації;  

6) звітність з кадрових питань;  
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7) підстави та порядок притягнення до дисциплінарної 

відповідальності. 

Також є актуальною пропозиція удосконалення систему 

інформаційного забезпечення кадрової політики органів публічної 

адміністрації шляхом доповнення Закону України «Про державну службу»  

статтею 4-1 «Інформаційне забезпечення кадрової політики державних 

органів», у якій необхідно визначити основні засади правового регулювання 

відповідного напряму, і відповідно Закон України «Про службу в органах 

місцевого самоврядування» запропоновано доповнити аналогічною нормою у 

ст. 6-1 «Інформаційне забезпечення кадрової політики органів місцевого 

самоврядування». Проте з точки зору системності викладу правил обігу 

кадврової інрформації доречнішою та сучаснішою є пропозиція прийняття 

Закону України «Про інформаційне забезпечення органів публічної 

адміністрації», одним із розділів якого запропоновано передбачити 

інформаційне забезпечення кадрової політики органів публічної 

адміністрації, а також засади інформаційного забезпечення підрозділів по 

роботі з персоналом органів публічної влади. Оґрунтовано пропозицію 

прийняття Типового положення про службу управління персоналом органу 

місцевого самоврядування.  

Також пропонується внести відповідні зміни до Законів України «Про 

засади 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, КУпАП. 

Пропонується Внести такі зміни до Закону України «Про засади 

внутрішньої і зовнішньої політики» від 1 липня 2010 року № 2411-VI: 

1.1. Викласти абз. 4 ст. 3 «Засади політики у сфері розбудови 

державності» у наступній редакції: «посилення відкритості та прозорості 

процесів підготовки і прийняття державних рішень та здійснення будь-яких 

дій, пов'язаних із формуванням і використанням бюджетних коштів»;  



195 
 

1.2. Доповнити абз. 9 ст. 3 «Засади політики у сфері розбудови 

державності» наступного змісту: «забезпечення відкритості кадрової 

політики центральних органів виконавчої влади, судів, правоохоронних 

органів. Під кадровою політикою розуміти cукупнicть принципiв, методiв, 

форм органiзацiйного механiзму з формування, вiдтворення, розвитку та 

викориcтання перcоналу, cтворення оптимальних умов працi, його мотивацiї 

та стимулювання з метою забезпечення ефективного виконання завдань 

суб’єкта публічної адміністрації. 

1.3. Викласти абз. 9 ст. 4 «Засади внутрішньої політики у сферах 

розвитку місцевого самоврядування та стимулювання розвитку регіонів» у 

наступній редакції: «досягнення високої функціональної спроможності 

кадрового потенціалу регіонів, передусім шляхом створення системи і 

технологій залучення інвестицій для підготовки високопрофесійних 

управлінських кадрів, підвищення рівня інформаційного забезпечення 

кадрової політики». 

Пропонується внести до Закону України «Про державну службу» від 10 

грудня 2015 року № 889-VIII такі зміни: 

2.1. Викласти п. 6 ч. 1 ст. 1 «Державна служба та державний 

службовець» в наступній редакції: «реалізації державної кадрової політики та 

управління персоналом державних органів». 

2.2. Доповнити ч. 1 ст. 2 «Визначення термінів» пунктом 11 такого 

змісту: «кадрова політика держави – cукупнicть принципiв, методiв, форм 

органiзацiйного механiзму з формування, вiдтворення, розвитку та 

викориcтання перcоналу, cтворення оптимальних умов працi, його мотивацiї 

та стимулювання з метою забезпечення ефективного виконання завдань 

органів державної влади.» 

2.3. Доповнити ч. 1 ст. 2 «Визначення термінів» пунктом  12 такого 

змісту: «персонал – сукупність всіх працівників органу державної влади, які  

володіють певною кваліфікацією для виконання конкретних функцій, зайняті 
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трудовою діяльністю чи тимчасово не працюючі, з якими укладений 

трудовий договір (контракт)». 

2.4. Викласти п. 9 ст. 4 «Принципи державної служби» у такій редакції: 

«прозорості – відкритість інформації про державну кадрову політику та 

діяльність державного службовця, крім випадків, 

визначених Конституцією та законами України; 

2.5 Доповнити ст. 4 «Принципи державної служби» частиною 2 такого 

змісту: 

«2. Принципами інформаційного забезпечення кадрової політики є 

принципи:  

1) прозорості;  

2) відкритості; 

3) системності та плановості інформаційного забезпечення кадрової 

політики;  

4) систематичного інформування громадськості про потребу в кадрах 

органів публічної адміністрації;  

5) інформаційного супроводу конкурсного відбору на посади до органів 

публічної адміністрації;  

6) достовірності та якісності відображення інформації в кадрових 

документах;  

7) відкритості персональних даних державних службовців;  

8) відповідальності працівників кадрових підрозділів органів публічної 

адміністрації за порушення правил обігу кадрової інформації. 

З урахуванням наведеного вважаємо, що вдосконаленню системи 

інформаційного забезпечення кадрової політики органів публічної 

адміністрації Закону України «Про державну службу» статтею 4-1 

«Інформаційне забезпечення кадрової політики органів публічної 

адміністрації», у якій необхідно визначити основні засади правового 

регулювання відповідного напряму.   

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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Запропоновано також внести до Закону України «Про службу в органах 

місцевого самоврядування» від 7 червня 2001 року № 2493-III такі зміни: 

3.1. Викласти п. 14 ч. 1 ст. 4 «Основні принципи служби в органах 

місцевого  самоврядування» у такій редакції : «самостійності кадрової 

політики в територіальній громаді, що полягає у формуванні, вiдтворенні, 

розвитку та викориcтанні перcоналу, cтворення оптимальних умов працi, 

його мотивацiї та стимулювання з метою забезпечення ефективного 

виконання завдань органів місцевого самоврядування». 

3.2 Доповнити Закон України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування» ч. 2 ст. 6 «Державна політика щодо служби в органах 

місцевого самоврядування» наступного змісту: 

«Принципами інформаційного забезпечення Державна політика щодо 

служби в органах місцевого самоврядування є принципи: 

1) прозорості;  

2) відкритості; 

3) системності та плановості інформаційного забезпечення політика 

щодо служби в органах місцевого самоврядування;  

4) систематичного інформування громадськості про потребу в кадрах 

органів місцевого самоврядування;  

5) інформаційного супроводу конкурсного відбору на посади до органів 

місцевого самоврядування;  

6) достовірності та якісності відображення інформації в кадрових 

документах;  

7) відкритості персональних даних службовців органів місцевого 

самоврядування;  

8) відповідальності працівників кадрових підрозділів органів місцевого 

самоврядування за порушення правил обігу кадрової інформації»  

  

Також пропонуємо доповнити цей закон статтею 6-1 «Інформаційне 

забезпечення кадрової політики органів місцевого самоврядування». 



198 
 

Виявленим недоліком правового регулювання інформаційної діяльності 

підрозділів по роботі з персоналом органів публічної адміністрації була 

відсутність законодавчого положення про необхідність здійснення цим 

підрозділом охорони та захисту інформації з обмеженим доступом, а саме 

персональних даних та службової інформації, а також відсутність типових 

положень про підрозділи по роботі з персоналом органів місцевого 

самоврядування. У зв’язку із цим, вважаємо за потрібне Типове положення 

про службу управління персоналом державного органу, доповнити 

завданнями цих підрозділів  щодо охорони та захисту кадрової інформації з 

обмеженим доступом, а також рекомендувати органам місцевого 

самоврядування при реалізації їх кадрової політики керуватись зазначеним 

вище положенням, з перспективою прийняття відповідного типового 

положення для органів місцевого самоврядування. Також пропонуємо 

доповнити статтю  7 Закону України «Про державну службу» та «Про 

службу в органах місцевого самоврядування » переліком персональних даних 

працівників, доступ до яких не може бути обмеженим та переліком, підстави 

і порядок віднесення їх персональних даних і до інформації з обмеженим 

доступом.  На наш погляд, доцільним видається доповнення пунктом 35 

статті 2 Проекту Трудового кодексу України [305] принципом вільного 

доступу працюючих до кадрової інформації про себе, а також 

запропонованим нами визначенням кадрової інформації. За продовження дії 

чинного трудового кодексу пропонуємо доповнити ст. 24 КЗпП України 

визначенням поняття персональні дані працівників, переліком відкритих у 

доступі персональних даних та переліком персональних даних, які органом 

публічної адміністрації можуть бути віднесені до інформації з обмеженим 

доступом. 

Для запровадження адміністративної відповідальності за порушення 

правил обігу кадрової інформації пропонуємо внести до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року № 8073-X такі 

зміни: викласти ч. 1 статті 172-8. «Незаконне використання інформації, що 
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стала відома особі у зв’язку з виконанням службових повноважень» у 

наступній редакції: «Незаконне розголошення або використання в інший 

спосіб особою у своїх інтересах кадрової інформації або інформації, яка 

стала їй відома у зв’язку з виконанням службових повноважень, чи 

професійних обов’язків, тягне за собою накладення штрафу від ста до ста 

п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.» 

Запропоновані зміни до законодавства не мають системного характеру,  

що є відображенням сучасного стану вітчизняного законодавства, яке 

регулює інформаційне забезпечення кадрової політики органу публічної 

адміністрації.  

Вважаємо, що більш сучасним буде пропозиція щодо прийняття Закону 

України «Про інформаційне забезпечення органів публічної адміністрації», в 

одному з розділів якого передбачити інформаційне забезпечення кадрової 

політики органів публічної адміністрації, а також у цьому законі, на наш 

погляд, також слід виписати правові засади інформаційного забезпечення 

підрозділів по роботі з персоналом органів державної влади. Вважаємо, що 

для обґрунтованості відповідних положень у новому законі попередньо є 

потреба у розробці та прийнятті Концепції інформаційного забезпечення 

кадрової політики органів публічної адміністрації. 
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Виcновки до роздiлу 2 

1. З’ясовано цілі системи інформаційного забезпечення кадрової 

політики органів публічної адміністрації: 1) налагодження різноманітних 

потоків кадрової інформації в межах органу публічної адміністрації між 

кадровими підрозділами та іншими підрозділами; 2) організації кадрового 

документообігу; систем класифікації і кодування кадрової інформації, 

зберігання масивів кадрової інформації на машинних та паперових носіях; 3) 

організації роботи зі збирання, реєстрації, передавання, захисту, 

дослідження, оцінки кадрової інформації як в середині органу публічної 

адміністрації так і тієї, що надходить ззовні.   

2. Встановлено, що інформаційне забезпечення кадрової політики 

органу публічної адміністрації має такі ознаки: 1) його зміст становить 

комплекс правових норм, організаційних та технічних заходів; 2) визначає 

сукупність усієї кадрової інформації, її якісний, кількісний склад та режим 

доступу; 3) регламентує інформаційну діяльність кадрових підрозділів 

органів публічної адміністрації; 4) призначене для задоволення 

інформаційних потреб у сфері кадрового забезпечення органу публічної 

адміністрації; 5) мета такого забезпечення своєчасне надання кадрової 

інформації для прийняття ефективних кадрових рішень.  

3. Визначено інформаційне забезпечення кадрової політики органів 

публічної адміністрації як комплекс правових норм, організаційних та 

технічних заходів, що визначають: систему, кількісний та якісний склад 

усього масиву кадрової інформації, яка компілюється органами публічної 

адміністрації для задоволення своїх інформаційних потреб, а також 

інформаційну діяльність працівників підрозділів по роботі з персоналом, 

спрямовану на забезпечення своєчасного надходження необхідної, 

достатньої, актуальної, об’єктивної, повної, кадрової інформації для 

розроблення та прийняття кадрових рішень, проведення їх аналізу, 

прогнозування, планування, координації, контролю та виконання з метою 

якісного кадрового забезпечення.  
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4. З’ясовано, що механізм інформаційного забезпечення кадрової 

політики органу публічної адміністрації має статичну природу і визначає 

систему, мету, принципи, завдання, функції та методи використання кадрової 

інформації в діяльності  підрозділів по роботі з персоналом органів публічної 

адміністрації, а обіг кадрової інформації є динамічною складовою, що 

визначає комплекс дій з руху кадрової інформації в системі інформаційного 

забезпечення органів публічної адміністрації.  

5. Узагальнено ознаки механізму інформаційного забезпечення кадрової 

політики органів публічної адміністрації: 1) його зміст складають правові 

засоби впливу; 2) об’єктом впливу виступає поведінка працівників кадрових 

підрозділів та інших публічних службовців органів публічної адміністрації; 

3) сферою реалізації є сфера інформаційної діяльності кадрових підрозділів 

органів публічної адміністрації, і яка полягає у  збиранні, аналізі, створенні, 

передачі, використанні, зберіганні, зміні та інших діях щодо кадрової 

інформації; 4) мета – оперативне надання якісної, достовірної кадрової 

інформації для прийняття кадрових рішень керівництвом органу публічної 

адміністрації; 5) має прояви статичної за набором елементів системи та 

динамічної реалізації їх змісту; 6) його основними елементами є правові 

норми; юридичні факти; інформаційне середовище; мета та задачі; принципи; 

суб’єкти, які вступають у такі інформаційні відносини, їхні суб’єктивні права 

і юридичні обов’язки; об’єкти – кадрова інформація та її матеріальні носії, 

контроль та нагляд за дотриманням правил обігу кадрової інформації; 

відповідальність за дотримання правил обігу кадрової інформації органів 

публічної адміністрації. 

6. До принципів механізму інформаційного забезпечення кадрової 

політики органів публічної адміністрації віднесено : дотримання вимог 

законності на всіх етапах роботи із кадровою інформацією; постійності та 

стабільності забезпечення режиму обмеження доступу до кадрової 

інформації з обмеженим доступом; дотримання термінів зберігання кадрової 

інформації, обумовлених цінністю  таких відомостей; відповідальності за 
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порушення правил обігу кадрової інформації; можливість відшкодування 

шкоди завданої порушенням правил обігу кадрової інформації; повнота 

охоплення регулювання усього масиву кадрової інформації. 

7. З’ясовано у результаті проведеного анкетування працівників кадрових 

підрозділів основні проблеми правового регулювання інформаційного 

забезпечення кадрової політики органу публічної адміністрації: відсутній 

єдиний нормативно-правовий акт, що визначав би порядок обігу кадрової 

інформації в системі інформаційного забезпечення кадрової політики органу 

публічної адміністрації; більшість положень про кадрові підрозділи органів 

публічної адміністрації не містять систематизованих положень, що 

регламентують інформаційну діяльність їх працівників; у положеннях та 

інструкціях не закріплений обов’язок працівників кадрових підрозділів 

дотримуватись режиму кадрової інформації з обмеженим доступом; чинні 

нормативно-правові акти не достатньо регламентують порядок обміну 

кадровою інформацією між підрозділами органу публічної адміністрації. 

8. З’ясовано, що у чинному законодавстві відсутній один нормативно-

правовий акт, який визначав би за засади інформаційного забезпечення 

кадрової політики органів публічної адміністрації. Виявлено, що основними 

напрямами визначення засад інформаційного забезпечення кадрової політики 

у Законі України «Про державну службу» є: 1) проведення конкурсного 

відбору; 2) ведення особових справ державних службовців; 3) звітність, у 

тому числі з кадрових питань; 4) підстави та порядок притягнення до 

дисциплінарної відповідальності; 5) дотримання режиму інформації з 

обмеженим доступом, а у Законі України ««Про службу в органах місцевого 

самоврядування»» є: 1) визначення відповідного принципу; 2)  дотримання 

режиму інформації з обмеженим доступом; 3) право посадових осіб 

місцевого самоврядування на отримання  відповідної інформації. 

9. Запропоновано розробити засади інформаційного забезпечення 

кадрової політики органів публічної адміністрації за такими напрямами: 

1) визначення відповідного принципу; 2)  дотримання режиму інформації з 
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обмеженим доступом; 3) право посадових осіб органів публічної 

адміністрації на отримання  відповідної інформації; 4) проведення 

конкурсного відбору; 5) ведення особових справ службовців органів 

публічної адміністрації; 6) звітність з кадрових питань; 7) підстави та 

порядок притягнення до дисциплінарної відповідальності. 

10. Запропоновано удосконалити систему інформаційного забезпечення 

кадрової політики органів публічної адміністрації шляхом доповнення 

Закону України «Про державну службу»  статтею 4-1 «Інформаційне 

забезпечення кадрової політики державних органів», у якій необхідно 

визначити основні засади правового регулювання відповідного напряму, і 

відповідно Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» 

запропоновано доповнити аналогічною нормою у ст. 6-1 «Інформаційне 

забезпечення кадрової політики органів місцевого самоврядування» . 

11. Доведено сучасність пропозиції прийняття Закону України «Про 

інформаційне забезпечення органів публічної адміністрації», одним із 

розділів якого запропоновано передбачити інформаційне забезпечення 

кадрової політики органів публічної адміністрації, а також засади 

інформаційного забезпечення підрозділів по роботі з персоналом органів 

публічної влади.  
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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 
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заклали основи інформатизації 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 
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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 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 
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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. 
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8. З метою вдосконалення правового регулювання інформаційного 

забезпечення кадрової політики органів публічної адміністрації обґрунтовано 

доцільність внесення відповідних змін до Законів України «Про засади 

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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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Анкета 

вивчення думки працівників підрозділів по роботі з персоналом  

(кадрових підрозділів) щодо якості правового регулювання 

інформаційного забезпечення кадрової політики  

органів публічної адміністрації  

Запрошуємо Вас взяти участь у дослідженні стану інформаційного 

забезпечення кадрової політики органів публічної адміністрації, практичних, 

організаційних, правових проблем у цій сфері та пропозицій щодо їх 

усунення. 

Уважно прочитайте запитання і запропоновані варіанти відповідей. 

Оберіть той (ті) варіант (-и), що відповідає Вашій думці, та позначте його 

номер будь-яким зручним для Вас способом. Якщо відповіді не 

запропоновано або жоден із варіантів Вам не підходить – напишіть свій 

варіант відповіді у пункті «інше». 

Анкета є анонімною, отримані дані будуть використані тільки в 

узагальненому вигляді в наукових цілях.  

127 працівників кадрових підрозділів органів місцевого самоврядування, 

правоохоронних органів, апаратів судів, державних адміністрацій в трьох областях: 

Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській 

Питання % 

Орган публічної влади в якому ви працюєте:  

поліція  23,6 

прокуратура 4,7 

державна виконавча служба 20,4 

інший правоохоронний орган 8,6 

органи судової системи  8,2 

органи місцевого самоврядування 9,4 

державна адміністрація 10,2 

фінансові органи  8,6 
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інше 6,3 

Яку посаду ви займаєте  

керівну 7,8 

провідного спеціаліста 25,2 

рядового працівника 67,0 

Оберіть частину назви, що входить до назви  вашого підрозділу  

відділ кадрів 11,8 

відділ кадрового забезпечення 18,1 

відділ по роботі з персоналом 14,2 

відділ роботи з кадрами 19,7 

служба управління персоналом 22,1 

відділ кадрової роботи 8,6 

інше 5,5 

Чи відома Вам концепція кадрової політики органу публічної адміністрації в 

якому Ви працюєте? 

 

так 15,0 

ні 37,0 

важко сказати 48,0 

Чи існує у вигляді нормативного документу концепція кадрової політики 

органу публічної адміністрації в якому ви працюєте? 

 

так 4,7 

ні 13,4 

важко сказати 81,9 

Чи потребує розробки та прийняття Концепція кадрової політики органу 

публічної адміністрації в якому Ви працюєте? 

 

так 44,9 

ні 27,5 

важко сказати 27,6 

Які розділи, на Ваш погляд, повинно входити до концепції кадрової політики 

органу публічної адміністрації в якому Ви працюєте (оберіть не більше 5 

відповідей): 

 

цілі концепції 11,0 

найближчі та довгострокові завдання 11,8 

пріоритети і найважливіші напрями  18,8 
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суб’єкти та об’єкти кадрової політики 23,6 

взаємодія суб’єктів та об’єктів кадрової політики 16,5 

принципи та механізми реалізації державної кадрової політики 25,2 

система роботи з кадрами 18,1 

технології професійного розвитку персоналу 8,6 

планування кар’єри персоналу 10,2 

соціальний захист та гарантії персоналу 21,3 

інше 5,5 

Що, на ваш погляд, є найголовнішою метою концепції кадрової політики 

органу публічної адміністрації: 

 

систематизація діяльності з реалізації кадрової політики органу публічної 

адміністрації 

33,1 

узгодження прийняття із концепцією документів із кадрових питань в органі 

публічної адміністрації 

18,1 

спрямування організаційної діяльності органу публічної адміністрації  у сфері 

кадрового забезпечення 

12,6 

налагодження ефективного кадрового забезпечення органу публічної адміністрації  30,7 

інше 5,5 

Чи достатній рівень інформаційного забезпечення кадрової роботи органу 

публічної адміністрації у якому ви працюєте 127 

 

так, достатній питань у сфері кадрової роботи не виникає 24,4 

ні, недостатній кадрова робота не має достатнього інформаційного забезпечення 23,6 

загалом достатній рівень, але є окремі питання, які потребують поглибленого 

інформаційного забезпечення  

45,6 

Недоліки інформаційного забезпечення кадрової політики органу публічної 

адміністрації створювали для вас якісь незручності? 

 

ні незручностей не було 10,2 

важко планувати кар’єру в публічній службі 22,8 

були втрачені шанси отримати підвищення 12,6 

втрачені шанси перейти до іншого підрозділу чи відомства 8,7 

втрачені шанси підвищити свою кваліфікацію 6,3 

не було отримано усі соціальні гарантії, що можна було отримати за відповідною 

посадою на публічній службі 

18,1 

виникала нестача кадрів при виконанні роботи в одному відділі та черга на 19,6 
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зайняття посад в іншому відділі 

інше 1,6 

На ваш погляд, у своїй роботі найчастіше Ви використовуєте кадрову 

інформацію, що містить відомості про (оберіть не більше 3 відповідей): 

 

біографію працівника  15,0 

штатний розпис, структура і штатна чисельність 24,4 

конкурсний відбір 12,6 

нагородження та дисциплінарні покарання 7,8 

переміщення по службі 18,1 

внутрішній трудовий розпорядок 28,3 

посадові права та обов’язки 30,7 

облік особового складу 17,3 

обліку використаного робочого часу 20,5 

рівень освіти, присвоєння ступенів, звань, категорій 14,2 

призначення пенсій та допомоги 11,8 

кадрову звітність 11,0 

підвищення кваліфікації  7,8 

інше 7,1 

Найчастіше  у вашій роботі використовуються наступні кадрові документи  

(оберіть не більше 3 відповідей) 

 

штатний розпис 15,7 

положення про кадрову службу 17,3 

посадові інструкції 21,2 

правила внутрішнього розпорядку 22,8 

правила роботи з конфіденційною інформацією 7,0 

накази та розпорядження з особового складу 24,4 

вказівки керівництва  44,8 

службові та рекомендаційні листи 14,2 

довідки, доповідні та пояснювальні записки 12,6 

документи з обліку використаного робочого часу 15,7 

документи з підрахунку заробітної плати 18,1 

документи особової справи 13,3 

інше 15,0 

Які види кадрової інформації з обмеженим доступом, найпоширеніші у вашій  
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роботі:  

персональні дані 74,0 

відомості, що складають службову інформацію 11,0 

відомості, що складають державну таємницю 5,5 

конфіденційна статистична інформація 7,1 

інше  2,4 

Які види інформаційної діяльності, на Ваш погляд, найчастіше здійснюють 

кадрові підрозділи: 

 

створення інформації 14,9 

збирання інформації 37,0 

одержання інформації 13,4 

зберігання інформації 11,8 

використання інформації 21,3 

інше 1,6 

З якими групами суб’єктів підрозділами з управління персоналу органу 

публічної адміністрації найчастіше відбувається взаємодія у тому числі обмін 

кадровою інформацією  

 

підрозділи цього органу публічної адміністрації 29,9 

кадровими підрозділами інших органів публічної адміністрації 13,4 

іншими органами державної влади  18,1 

іншими органами місцевого самоврядування 11 

фізичними особами, у тому числі працівники  24,4 

суб’єктами приватного права 3,1 

Інше  

З якими підрозділами органу публічної адміністрації найчастіше  

взаємодіють їх підрозділи по роботі з персоналом, у тому числі у вигляді 

обміну кадровою інформацією 

 

Керівництвом 28,3 

Бухгалтерією 17,3 

функціональними підрозділами 11,8  

підрозділом з інформаційного забезпечення 3,9 

соціально-психологічним підрозділом 7,8 

підрозділом з охорони праці та техніки безпеки 6,3 

профспілковим комітетом 9,4 
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адміністративно-господарською службою 4,9 

службою безпеки та охорони органу публічної адміністрації 8,6 

Іншими 1,7 

З якими органами публічної адміністрації  найчастіше відбувається обмін 

кадровою інформацією (оберіть не більше 3 відповідей): 

 

пенсійним фондом 24,4 

податковою службою 21,2 

органами місцевого самоврядування 4,7 

Поліція 3,1 

Прокуратура 3,9 

СБУ 2,3 

служба зайнятості 26,0 

Збройними силами України 11,8 

службою статистики 11,0 

інспекція України з питань праці 15,0 

Державною казначейською службою України 8,6 

Інші 12,6 

З якими суб’єктами приватного права найчастіше відбувається обмін 

кадровою інформацією (оберіть не більше 3 відповідей): 

 

банківськими та фінансовими установами 17,3 

медичними закладами 22,8 

навчальними закладами 20,5 

громадськими організаціями 12,6 

житлово-експлуатаційними організаціями 15,0 

приватними юридичними особами 18,1 

Інше 9,4 

Якими нормативно-правовими актами Ви найчастіше керуєтесь при роботі з 

кадровою інформацією у своєму підрозділі (оберіть не більше 3 відповідей) 

 

Закон України «Про державну службу» 18,8 

Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» 13,4 

Закон України «Про інформацію» 7,8 

Закон України «Про захист персональних даних» 15,0 

Закон України  «Про доступ до публічної інформації» 11,8 

Кодекс законів про працю 15,7 
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Закон України  «Про електронні документи та електронний документообіг»  11,0 

Типове положення про службу управління персоналом державного органу 20,5 

Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних 

органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і 

організаціях 

37,0 

Інше 7,1 

Які нормативні акти органу публічної адміністрації в якому Ви працюєте 

найчастіше використовуються для регулювання інформаційної діяльності 

кадрових підрозділів  

 

положення про кадровий підрозділ 12,6 

положення про правила організації діловодства та архівного зберігання 

документів 

32,3 

посадові інструкції працівників кадрових підрозділів 27,5 

правила внутрішнього трудового розпорядку 5,5 

положення про обробку та захист персональних даних 11 

перелік відомостей, що становлять службову інформацію 9,5 

Інше 1,6 

Чи передбачено положенням, що регламентує напрямок роботи Вашого 

підрозділу дотримуватись правил обігу кадрової інформації? 

 

Так 31,4  

Ні 47,3 

не знаю 21,3 

Чи передбачено Вашою посадовою інструкцією обов’язок дотримуватись 

правил обігу кадрової інформації? 

 

Так 45,7 

Ні 31,5 

не пам’ятаю 22,8 

Чи достатньою мірою визначають зазначені вище акти правила обігу 

кадрової інформації?  

 

повністю визначають правила обігу кадрової інформації  17,3 

зовсім не визначають правила обігу кадрової інформації 26,0 

визначають частково правила обігу кадрової інформації 38,6 

важко визначитись 18, 1 

Основними проблемами правового регулювання інформаційного  
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забезпечення кадрової політики органів публічної адміністрації  є такі 

відсутній єдиний нормативно-правовий акт, що визначав би порядок обігу 

кадрової інформації в системі інформаційного забезпечення кадрової політики 

органу публічної адміністрації   

33,8 

більшість положень про кадрові підрозділи органів публічної адміністрації не 

містять систематизованих положень, що регламентують інформаційну діяльність 

їх працівників   

32,3 

у положеннях та інструкціях не закріплений обов’язок працівників кадрових 

підрозділів дотримуватись режиму кадрової інформації з обмеженим доступом   

8,7 

чинні нормативно-правові акти не достатньо регламентують порядок обміну 

кадровою інформацією між підрозділами органу публічної адміністрації 

22,8 

Інше 2,3 

Які засоби правового регулювання інформаційного забезпечення кадрової 

політики органів публічної адміністрації, на Вашу думку, необхідно 

розробити? (позначте не більше трьох відповідей) 

 

доповнити відповідними статтями Закони України «Про державну службу» та 

«Про службу в органах місцевого самоврядування» 

26,7 

прийняти окремий закон про інформаційне забезпечення органів публічної 

адміністрації, де передбачити розділ інформаційне забезпечення кадрової 

політики 

18,9 

прийняти концепцію інформаційного забезпечення кадрової політики органів 

публічної адміністрації 

20,5 

розробити відомчі інструкції про порядок обігу кадрової інформації   18,1 

всі положення про кадрові підрозділи доповнити положеннями про обіг кадрової 

інформації  

22,0 

доповнити усі посадові інструкції, трудові договори (контракти) працівників 

кадрових підрозділів положеннями про обов’язок дотримуватись правил 

використання кадрової інформації 

15,7 

доповнити законодавство, що регулює діяльність кадрових підрозділів 

положеннями про відповідальність за порушення правил обігу кадрової 

інформації 

17,3 

Інше 9,4 

Які б положення ви доповнили до Концепції інформаційного забезпечення 

кадрової політики органів публічної адміністрації? 
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врегулювання інформаційного обміну кадровою інформацією  між підрозділами 

органу 

17,3 

врегулювання інформаційного обміну між кадровими підрозділами різних органів 15,7 

систематизація баз даних та програмного забезпечення кадрових підрозділів 26,0 

підстави  дисциплінарної відповідальності за ненадання інформації кадровим 

підрозділам 

22,0 

передбачити дисциплінарну відповідальність працівників кадрових підрозділів 

про неправомірне використання кадрової інформації 

15,0 

Інше 4,0 

Як впливатиме на роботу органів публічної адміністрації прийняття 

Концепції інформаційного забезпечення кадрової політики органів публічної 

адміністрації? 

 

Позитивно  42,5 

Негативно 21,3 

ніяк не вплине на роботу органів прокуратури 24,4 

не знаю 11,8 

Чи були у Вашій практиці випадки порушення правил обігу кадрової 

інформації? 

 

Ні 46,5 

так  35,4 

не знаю 18,1 

Чи знаєте Ви факти притягнення до відповідальності працівників,  

порушували правила обігу кадрової інформації? 

 

Так 34,6 

Ні 60,6 

не пам’ятаю 4,8 

До якого виду юридичної відповідальності  були притягнені особи, винні у 

порушенні режиму інформації з обмеженим доступом 

 

до дисциплінарної відповідальності 40,9 

до адміністративної відповідальності 5,5 

до кримінальної відповідальності 3,2 

до  цивільно-правової відповідальності  2,4 

зовсім не було покарано 44,1 

не відомо 3,9 
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Які основні адміністративно-правові засоби забезпечення дотримання правил 

обігу кадрової інформації є найбільш ефективними на Ваш погляд? (оберіть 

не більше 3 відповідей) 

 

повноваження керівників кадрових підрозділів по контролю за дотриманням 

правил обігу кадрової інформації  

19,6 

договори про забезпечення дотримання правил обігу кадрової інформації в 

процесі інформаційного обміну з іншими суб’єктами  (адміністративні договори, 

трудові контракти, договори про нерозголошення) 

13,3 

заходи заохочення у вигляді надбавок до заробітної плати за дотримання правил 

обігу кадрової інформації 

18,9 

заборони (у розписках та посадових інструкціях) про неможливість порушення 

правил обігу кадрової інформації  

18,1 

міри покарання (притягнення до дисциплінарної чи адміністративної 

відповідальності за порушення відповідних правил)  

14,2 

грифи обмеження доступу, інші реквізити та технічні засоби, що вказують на 

наявність на носіях кадрової інформації з обмеженим доступом  

24,4 

Інше 7,8 

Які засоби адміністративного  забезпечення дотримання правил обігу 

кадрової інформації, на Вашу думку, в роботі кадрових підрозділів органів 

публічної адміністрації необхідно запровадити? (позначте не більше трьох 

відповідей) 

 

запровадити дієву систему матеріальних стимулів за дотримання цих правил   24,4 

запровадити статистичну звітність про кількість документів, що містять кадрову 

інформацію  

19,7 

запровадити статистичну звітність про кількість відмов кадрових підрозділів у 

наданні запитуваної інформації з підстав віднесення її до кадрової інформації з 

обмеженим доступом  

16,3 

запровадити статистичну звітність про кількість відмов кадровим підрозділам  

іншими суб’єктами у наданні запитуваної інформації з підстав віднесення її до 

інформації з обмеженим доступом 

17,4 

запровадити статистичну звітність про кількість порушень правил обігу кадрової 

інформації  

21,2 

узагальнювати досвід забезпечення дотримання правил обігу кадрової інформації 

в роботі кадрових підрозділів та притягнення до відповідальності осіб, винних у їх 

17,8 
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порушенні 

проводити підвищення кваліфікації працівників кадрових підрозділів щодо 

дотримання правил обігу кадрової інформації  

13,3 

Інше 4,1 

Негативними наслідками порушення правил обігу кадрової інформації  було 

(позначте не більше трьох відповідей): 

 

ускладнення виконання професійних обов’язків 29,9 

завдання моральної, матеріальної шкоди  чи шкоди діловій репутації працівника 

прокуратури 

25,2 

знищення чи приховання зацікавленими особами доказів 27,5 

штучні перепони у винесенні справедливого рішення 22,0 

інші негативні наслідки 3,1 

не було негативних наслідків 38,6 

Як Ви оцінюєте стан інформаційного забезпечення кадрової політики вашого 

органу в цілому? 

 

Добре 20,4 

Задовільно 50,4 

Незадовільно 22,9 

важко відповісти 6,3 

Ваш вік 

до 30 років 31,5 

від 30 до 40 років 53,6 

більше 40 років 14,9 

Ваша стать  

Чоловіча 76,4 

Жіноча 23,6 

Ваша освіта  

Середня 6,3 

середня спеціальна 10,9 

Вища 82,8 

Стаж роботи в кадрових підрозділах  

До 10 років 31,5 

Від 10 до 20 років 55,1 

Більше 20 років 13,4 



261 
 

 

 



262 
 

Додаток Б 

Анкета 

вивчення думки працівників органів публічної адміністрації 

щодо якості правового регулювання інформаційного забезпечення кадрової політики 

органів публічної адміністрації  

Запрошуємо Вас взяти участь у дослідженні стану інформаційного забезпечення 

кадрової політики органів публічної адміністрації, практичних, організаційних, правових 

проблем у цій сфері та пропозицій щодо їх усунення. 

Уважно прочитайте запитання і запропоновані варіанти відповідей. Оберіть той (ті) 

варіант (и), що відповідає Вашій думці, та позначте його номер будь-яким зручним для 

Вас способом. Якщо відповіді не запропоновано або жоден із варіантів Вам не підходить – 

напишіть свій варіант відповіді у пункті «інше». 

Анкета є анонімною, отримані дані будуть використані тільки в узагальненому 

вигляді в наукових цілях.  

268 працівників підрозділів органів місцевого самоврядування, правоохоронних 

органів, апаратів судів, державних адміністрацій,  трьох областей Дніпропетровська, 

Запорізька, Херсонська 

Питання % 

Орган публічної влади в якому ви працюєте:  

поліція  25,7 

прокуратура 6,0 

державна виконавча служба 16,0 

інший правоохоронний орган 10,1 

органи судової системи  6,7 

органи місцевого самоврядування 11,2 

державна адміністрація 12,0 

фінансові органи  6,0 

інше 6,3 

Яку посаду ви займаєте  

керівну 4,9 

провідного спеціаліста 26,1 

рядового працівника 69,0 

Недоліки інформаційного забезпечення кадрової політики органу публічної 

адміністрації створювали для вас якісь незручності? 
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ні незручностей не було 10,1 

важко планувати кар’єру в публічній службі 19,0 

були втрачені шанси отримати підвищення 12,7 

втрачені шанси перейти до іншого підрозділу чи відомства 8,6 

втрачені шанси підвищити свою кваліфікацію 6,3 

не було отримано усі соціальні гарантії, що можна було отримати за відповідною 

посадою на публічній службі 

13,8 

виникала нестача кадрів при виконанні роботи в одному відділі та черга на 

зайняття посад в іншому відділі 

22 

інше 7,5 

Яку інформацію ви найчастіше передаєте до відділу кадрів (відділу по роботі 

з персоналом) при прийнятті на роботу 

 

біографію працівника  28,0 

штатний розпис, структура і штатна чисельність 4,8 

на конкурсний відбір 13,8 

нагородження та дисциплінарні покарання 9,0 

про переміщення по службі 17,2 

щодо дотримання внутрішнього трудового розпорядку 29,8 

щодо виконання посадових прав та обов’язків 15,0 

щодо обліку особового складу 26,9 

щодо обліку використаного робочого часу 35,8 

про рівень освіти, присвоєння ступенів, звань, категорій 13,1 

щодо призначення пенсій та допомоги 4,1 

щодо підвищення кваліфікації  6,0 

інше 4,9 

Чи передбачено положенням, що регламентує напрямок роботи Вашого 

підрозділу дотримуватись правил обігу кадрової інформації? 

 

так 12,0 

ні 64,9 

не знаю 23,1 

Чи передбачено Вашою посадовою інструкцією обов’язок дотримуватись 

правил обігу кадрової інформації? 

 

так 7,8 

ні 57,1 
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не пам’ятаю 35,1 

Чи були у Вашій практиці випадки порушення правил обігу кадрової 

інформації? 

 

ні 59,0 

так  8,9 

не знаю 32,1 

Чи знаєте Ви факти притягнення до відповідальності працівників,  

порушували правила обігу кадрової інформації? 

 

так 9,7 

ні 68,3 

не пам’ятаю 22,0 

Як Ви оцінюєте стан інформаційного забезпечення кадрової політики 

вашого органу в цілому? 

 

добре 24,3 

задовільно 57,5 

незадовільно 16,0 

важко відповісти 2,2 

Ваш вік 

до 30 років 28,7 

від 30 до 40 років 56,0 

більше 40 років 15,3 

Ваша стать  

чоловіча 46,3 

жіноча 53,7 

Ваша освіта  

середня 4,5 

середня спеціальна 11,5 

вища 84,0 
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Додаток В 

КОНЦЕПЦІЯ 

ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ  

ОРГАНУ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ  

1. Загальні положення 

1.1. Концепція інформаційного забезпечення кадрової політики органу публічної 

адміністрації — це систематизований стислий виклад стратегічного бачення розвитку 

системи та механізму інформаційного забезпечення  кадрової політики органу публічної  

адміністрації. 

Концепція містить: 

 визначення основних понять, що застосовуються в Концепції; 

 основні засади формування системи інформаційного забезпечення кадрової політики 

органу публічної адміністрації; 

 основні засади функціонування механізму інформаційного забезпечення кадрової 

політики органу публічної адміністрації; 

 основні напрями розвитку інформаційного забезпечення кадрової політики органу 

публічної адміністрації; 

 основні завдання та очікувані результати діяльності підрозділів по роботі з персоналом 

органів публічної адміністрації в процесі реалізації Концепції. 

Концепція ґрунтується на положеннях: Законів України «Про державну службу», «Про 

службу в органах місцевого самоврядування» «Про національну програму 

інформатизації» ; Указів Президента України «Про заходи щодо впровадження Концепції 

адміністративної реформи в Україні», «Про Стратегію державної кадрової політики на 

2012-2020 роки», «Про Стратегію сталого розвитку "Україна – 2020»; «Про Стратегію 

реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 

роки»;  Постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції 

розвитку Національної гвардії на період до 2020 року», «Про схвалення Концепції 

розвитку електронного урядування в Україні»; «Про схвалення Стратегії реформування 

державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні на період до 

2017 року», «Про схвалення Стратегії реформування системи Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій» та інших. 

Концепція призначена для визначення пріоритетів та шляхів удосконалення механізму 

інформаційного забезпечення кадрової політики органів публічної адміністрації.  

1.2. Кадрова політика органу публічної адміністрації це нормативно визначена сукупність 

принципiв, методiв, форм, організаційного механiзму з формування, вiдтворення, 
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розвитку та використання перcоналу, cтворення оптимальних умов працi, її мотивацiї та 

стимулювання з метою забезпечення ефективного виконання завдань суб’єкта публічної 

адміністрації.  

Головною метою кадрової політики органу публічної адміністрації є  створення умов для 

гарантованого та  якісного комплектування органів публічної адміністрації персоналом, 

спроможним виконувати завдання за призначенням, і його ефективне використання. 

1.3. Основні принципи інформаційного забезпечення кадрової політики органу публічної 

адміністрації: 

1) прозорості;  

2) відкритості; 

3) системності та плановості інформаційного забезпечення кадрової політики;  

4) систематичного інформування громадськості про потребу в кадрах органів 

публічної адміністрації;  

5) інформаційного супроводу конкурсного відбору на посади до органів публічної 

адміністрації;  

6) достовірності та якісності відображення інформації в кадрових документах;  

7) відкритості персональних даних державних службовців та службовців органів 

місцевого самоврядування;  

8) відповідальності працівників кадрових підрозділів органів публічної адміністрації 

за порушення правил обігу кадрової інформації 

2. Визначення основних понять, що застосовуються в Концепції 

Кадрова інформація органів публічної адміністрації це 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. 

Інформаційне забезпеченням кадрової політики органу публічної адміністрації це 

комплекс нормативно-правових, організаційно-управлінських, науково-технічних та 

інших заходів поєднання усієї кадрової інформації, що використовується в органі 

публічної адміністрації, специфічних засобів і методів її оброблення, використання, 
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дослідження, зберігання та захисту з метою ефективного кадрового забезпечення цього 

суб’єкта. 

Інформаційна діяльність підрозділів з роботи з персоналом органів публічної 

адміністрації це 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. 

Інформаційно-правові відносини у сфері кадрової політики органів публічної 

адміністрації це урегульовані 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, відтворення, 

розвиток та використання персоналу з метою ефективного забезпечення виконання 

завдань суб’єкта публічної адміністрації 

Система інформаційного забезпечення кадрової політики органів публічної 

адміністрації це система 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 

Механізм інформаційного забезпечення кадрової політики органів публічної 

адміністрації це система 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. 

Правове регулювання інформаційного забезпечення кадрової політики органів 

публічної адміністрації це 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 
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сфері обігу кадрової інформації з метою ефективного задоволення інформаційних потреб 

органу публічної адміністрації у процесі формування та реалізації його кадрової політики 

3. Основні засади формування системи інформаційного забезпечення кадрової 

політики органу публічної адміністрації 

Інформаційне забезпечення кадрової політики органу публічної адміністрації має 

такі ознаки: 1) його зміст становить комплекс правових норм, організаційних та технічних 

заходів; 2) визначає сукупність усієї кадрової інформації, її якісний, кількісний склад та 

режим доступу; 3) регламентує інформаційну діяльність кадрових підрозділів органів 

публічної адміністрації; 4) призначене для задоволення інформаційних потреб у сфері 

кадрового забезпечення органу публічної адміністрації; 5) мета такого забезпечення 

своєчасне надання кадрової інформації для прийняття ефективних кадрових рішень. 

 

Ознаками, притаманними системі інформаційного забезпечення кадрової політики 

органів публічної адміністрації є:  

1) це складна, інтегрована, багаторівнева, ієрархічно організована система;  

2) її зміст складає комплекс нормативно-правових (інструктивні документи, 

нормативна база, індивідуальних актів), організаційно-управлінських (регламенти, 

графіки, плани, розклади), науково-технічних (інформаційні фонди, інформаційні ресурси, 

бази даних, інформаційне програмне забезпечення, обчислювальна техніка, системне і 

спеціальне програмне забезпечення, системи зв’язку та передачі даних, системи обробки 

даних, автоматизоване робоче місця працівника підрозділу по роботі з персоналом) 

засобів та заходів;  

3) реалізується у непереривному процесі обробки, одержання, опрацювання, 

накопичення, створення та використання кадрової інформації;  

4) спрямована на створення оптимальних умови задля задоволення інформаційних 

потреб  підрозділів по робіт з персоналом та ефективної реалізації кадрової політики 

органів публічної адміністрації;  

5) реалізується під час аналізу, планування, підготовки та реалізації ефективних 

управлінських рішень у сфері кадрової політики. 

Цілями  системи інформаційного забезпечення кадрової політики органів є :  

1) налагодження різноманітних потоків кадрової інформації в межах органу публічної 

адміністрації між кадровими підрозділами та іншими підрозділами;  

2) організації кадрового документообігу; систем класифікації і кодування кадрової 

інформації, зберігання масивів кадрової інформації на машинних носіях та паперових 

носіях;  
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3) організації роботи зі збирання, реєстрації, передавання, захисту, дослідження, оцінки 

кадрової інформації як в середині органу публічної адміністрації так і тієї, що надходить 

ззовні. 

 

4. Основні засади функціонування механізму інформаційного забезпечення кадрової 

політики органу публічної адміністрації 

Механізму інформаційного забезпечення кадрової політики органів публічної 

адміністрації має такі ознаки: 1) його зміст складають правові засоби впливу; 2) об’єктом 

впливу виступає поведінка працівників кадрових підрозділів та інших публічних 

службовців органів публічної адміністрації; 3) сферою реалізації є сфера інформаційної 

діяльності кадрових підрозділів органів публічної адміністрації, і яка полягає у  збиранні, 

аналізі, створенні, передачі, використанні, зберіганні, зміні та інших діях щодо кадрової 

інформації; 4) мета – оперативне надання якісної, достовірної кадрової інформації для 

прийняття кадрових рішень керівництвом органу публічної адміністрації; 5) має прояви 

статичної за набором елементів системи та динамічної реалізації їх змісту; 6) його 

основними елементами є правові норми; юридичні факти; інформаційне середовище; мета 

та задачі; принципи; суб’єкти, які вступають у такі інформаційні відносини, їхні 

суб’єктивні права і юридичні обов’язки; об’єкти – кадрова інформація та її матеріальні 

носії, контроль та нагляд за дотриманням правил обігу кадрової інформації; 

відповідальність за дотримання правил обігу кадрової інформації органів публічної 

адміністрації. 

 

Принципами механізму інформаційного забезпечення кадрової політики органів 

публічної адміністрації є:  

- дотримання вимог законності на всіх етапах роботи із кадровою інформацією;  

- постійності та стабільності забезпечення режиму обмеження доступу до кадрової 

інформації з обмеженим доступом;  

- дотримання термінів зберігання кадрової інформації, обумовлених цінністю  

таких відомостей;  

- відповідальності за порушення правил обігу кадрової інформації; можливість 

відшкодування шкоди завданої порушенням правил обігу кадрової інформації;  

- повнота охоплення регулювання усього масиву кадрової інформації.
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Додаток Г 

Проект 

 

ЗAКОН УКРAЇНИ 

«Про внеcення змiн до деяких нормативно-правових актів України щодо 

інформаційного забезпечення кадрової політики органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування» 

 

Верховнa Рaдa Укрaїни п о c т a н о в л я є:  

 

І. Внести наступні зміни до Закону України «Про засади внутрішньої і 

зовнішньої політики» від 1 липня 2010 року № 2411-VI: 

1.1 викласти абз. 4 ст. 3 «Засади політики у сфері розбудови державності» у 

наступній редакції: «посилення відкритості та прозорості процесів підготовки і прийняття 

державних рішень та здійснення будь-яких дій, пов'язаних із формуванням і 

використанням бюджетних коштів»;  

1.2 доповнити абз. 9 ст. 3 «Засади політики у сфері розбудови державності» 

наступного змісту: «забезпечення відкритості кадрової політики центральних органів 

виконавчої влади, судів, правоохоронних органів. Під кадровою політикою розуміти 

cукупнicть принципiв, методiв, форм органiзацiйного механiзму з формування, 

вiдтворення, розвитку та викориcтання перcоналу, cтворення оптимальних умов працi, 

його мотивацiї та стимулювання з метою забезпечення ефективного виконання завдань 

суб’єкта публічної адміністрації. 

1.3 викласти абз. 9 ст. 4 «Засади внутрішньої політики у сферах розвитку місцевого 

самоврядування та стимулювання розвитку регіонів» у наступній редакції: «досягнення 

високої функціональної спроможності кадрового потенціалу регіонів, передусім шляхом 

створення системи і технологій залучення інвестицій для підготовки високопрофесійних 

управлінських кадрів, підвищення рівня інформаційного забезпечення кадрової політики». 

 

ІІ. Внести до Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 

889-VIII такі зміни: 

2.1. Викласти п. 6 ч. 1 ст. 1 «Державна служба та державний службовець» в 

наступній редакції: «реалізації державної кадрової політики та управління персоналом 

державних органів;» 
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2.2 Доповнити ч. 1  ст. 2 «Визначення термінів» пунктом  11 наступного змісту: 

«кадрова політика держави - cукупнicть принципiв, методiв, форм органiзацiйного 

механiзму з формування, вiдтворення, розвитку та викориcтання перcоналу, cтворення 

оптимальних умов працi, його мотивацiї та стимулювання з метою забезпечення 

ефективного виконання завдань органів державної влади.» 

2.3. Доповнити ч. 1  ст. 2 «Визначення термінів» пунктом  12 наступного змісту: 

«персонал - сукупність всіх працівників органу державної влади, які  володіють певною 

кваліфікацією для виконання конкретних функцій, зайняті трудовою діяльністю чи 

тимчасово не працюючі, з якими укладений трудовий договір (контракт)». 

2.4. Викласти п. 9 ст. 4 «Принципи державної служби» у наступній редакції: 

«прозорості - відкритість інформації про державну кадрову політику та діяльність 

державного службовця, крім випадків, визначених Конституцією та законами України; 

2.5 Доповнити ст. 4 «Принципи державної служби» частиною другою наступного 

змісту: 

«2. Принципами інформаційного забезпечення кадрової політики є принципи:  

1) прозорості;  

2) відкритості; 

3) системності та плановості інформаційного забезпечення кадрової політики;  

4) систематичного інформування громадськості про потребу в кадрах органів 

публічної адміністрації;  

5) інформаційного супроводу конкурсного відбору на посади до органів публічної 

адміністрації;  

6) достовірності та якісності відображення інформації в кадрових документах;  

7) відкритості персональних даних державних службовців;  

8) відповідальності працівників кадрових підрозділів органів публічної адміністрації 

за порушення правил обігу кадрової інформації 

 

ІІІ. Внести до Закону України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування» від 7 червня 2001 року N 2493-III такі зміни: 

3.1. Викласти п. 14 ч. 1 ст. 4 «Основні принципи служби в органах місцевого  

самоврядування» у наступній редакції : «самостійності кадрової політики в територіальній 

громаді, що полягає у формуванні, відтворенні, розвитку та використанні перcоналу, 

cтворення оптимальних умов працi, його мотивацiї та стимулювання з метою 

забезпечення ефективного виконання завдань органів місцевого самоврядування». 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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3.2 Доповнити Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» ч. 2 ст. 6 

«Державна політика щодо служби в органах місцевого самоврядування» наступного 

змісту: 

«Принципами інформаційного забезпечення Державна політика щодо служби в органах 

місцевого самоврядування є принципи: 

1) прозорості;  

2) відкритості; 

3) системності та плановості інформаційного забезпечення політика щодо служби в 

органах місцевого самоврядування;  

4) систематичного інформування громадськості про потребу в кадрах органів 

місцевого самоврядування;  

5) інформаційного супроводу конкурсного відбору на посади до органів місцевого 

самоврядування;  

6) достовірності та якісності відображення інформації в кадрових документах;  

7) відкритості персональних даних службовців органів місцевого самоврядування;  

8) відповідальності працівників кадрових підрозділів органів місцевого 

самоврядування за порушення правил обігу кадрової інформації»  

  

IV. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення від 7 

грудня 1984 року N 8073-X такі зміни: 

9.2. Викласти ч. 1 статті 172-8. «Незаконне використання інформації, що стала 

відома особі у зв'язку з виконанням службових повноважень» у наступній редакції: 

«Незаконне розголошення або використання в інший спосіб особою у своїх інтересах 

кадрової інформації або інформації, яка стала їй відома у зв’язку з виконанням службових 

повноважень, чи професійних обов’язків, - 

тягне за собою накладення штрафу від ста до ста п’ятдесяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян.» 

 

Цей Зaкон нaбирaє чинноcтi з дня його опублiкувaння.  

 

Головa Верховної Рaди Укрaїни      
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Додаток Д 

Рис. 1  

 

Рис.  2 
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Рис. 3.  

 

Рис. 4.  
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Рис. 5  

 

Рис. 6  
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Рис. 7  

 

Рис. 8  
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Рис. 9  
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Рис. 10  

 

Рис. 11  
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Рис. 12  

 

Рис. 13  
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Додаток Ж 
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Додаток З 
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Додаток І 

 

 


