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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Здійснення ефективної адміністративної реформи в 

Україні передбачає кардинальну трансформацію сфери публічного управління. 

При цьому головною засадою реформування залишається принцип дотримання 

й забезпечення прав і свобод людини з боку держави, а також її органів 

публічної адміністрації, насамперед органів виконавчої влади, оскільки саме від 

них залежать практичні результати реалізації державної політики. Тому 

провідного значення для ефективного функціонування всієї системи публічного 

управління набуває якість правового забезпечення кадрового потенціалу 

органів публічної адміністрації. 

Важливим аспектом вирішення зазначених проблем є правовий. Адже саме 

право, якому властиві такі риси, як обов’язковість, системність, нормативність, 

легітимація державною владою тощо, є найбільш ефективним інструментом 

реалізації суспільних інтересів у сфері кадрового забезпечення органів 

публічної адміністрації. Однак у нашій країні не досить розроблена 

збалансована система правових норм, що регулювали би питання кадрового 

забезпечення, процес підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації 

кадрів, які спрямовувалися б на стимулювання підвищення рівня професійної 

освіти та кваліфікації. Відповідно, відсутня й практика їх застосування. 

Нормативно-правові акти, що регламентують питання реалізації кадрового 

забезпечення органів публічної адміністрації, діють на застарілих 

концептуальних засадах і не враховують сучасні виклики й кризові явища в 

економіці України, збільшення рівня корупції, політичну нестабільність, 

вимоги європейської інтеграції тощо. 

Недостатня кількість службовців належної кваліфікації висуває на перший 

план стратегічне завдання зі створення корпусу відповідних кадрів, які 

володіють ґрунтовними науковими знаннями, навичками й уміннями, готові до 

ефективного втілення цілей і функцій держави у своїй практичній діяльності. 

Наукову та практичну значущість проблеми, що розглядається, підсилює 

розуміння того, що сьогодні державна кадрова політика повинна перетворитися 

на базовий фактор підвищення ефективності публічного управління. 

Теоретичною базою дисертаційного дослідження стали численні праці 

відомих фахівців у галузі адміністративного права та процесу, а саме: 

В.Б. Авер’янова, О.Ф. Андрійко, Н.О. Армаш, О.М. Бандурки, Д.М. Бахраха, 

В.М. Бевзенка, Ю.П. Битяка, Л.Р. Білої-Тіунової, М.Ю. Віхляєва, 

В.М. Гаращука, І.П. Голосніченка, Є.В. Додіна, В.В. Доненка, С.Д. Дубенко, 

Д.П. Калаянова, Р.А. Калюжного, С.В. Ківалова, Л.В. Коваля, Т.О. Коломоєць, 

В.К. Колпакова, А.Т. Комзюка, Є.Б. Кубко, Є.В. Курінного, В.А. Ліпкана, 

Д.М. Лук’янця, Д.В. Лученка, П.В. Макушева, Р.С. Мельника, О.І. Миколенка, 

Н.Р. Нижник, В.Ф. Опришко, С.В. Пєткова, В.Ф. Погорілка, Д.В. Приймаченка, 

О.П. Рябченко, А.О. Селіванова, С.Г. Стеценка, В.В. Тильчика, М.М. Тищенко, 

В.В. Цвєткова, Ю.С. Шемшученко та інших. Дисертація базується також на 

наукових працях фахівців, які досліджували різні аспекти функціонування 

сфери кадрового забезпечення органів публічної адміністрації (це, зокрема, 
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О.О. Акімов, Н.Ф. Артеменко, Е.А. Афонін, К.О. Ващенко, Н.Т. Гончарук, 

А.Б. Грищук, С.Е. Зелінський, Т.Є. Кагановська, І.В. Клименко, 

Ю.В. Ковбасюк, І.В. Кравчук, В.С. Куйбіда, В.М. Мартиненко, М.А. Міненко, 

П.І. Надолішній, М.С. Орлів, М.І. Пірен, Л.Л. Приходченко, С.Є. Саханєнко, 

С.М. Серьогін, Л.С. Стельмащук, С.К. Хаджирадєва, О.В. Хорошенюк). Проте 

сучасний стан розвитку адміністративної науки, а також проведення 

адміністративної реформи, процеси адаптації вітчизняного законодавства до 

європейського вимагають розгляду питання адміністративно-правового 

забезпечення реалізації кадрового забезпечення органів публічної адміністрації 

в комплексі теоретичних і практичних завдань, безпосередньо пов’язаних із 

життєдіяльністю держави й суспільства на сучасному етапі. 

Таким чином, важливість наведених проблем, викликаних нагальною 

потребою в розробленні належного наукового підґрунтя для створення якісної 

нормативно-правової бази кадрового забезпечення органів публічної 

адміністрації, зумовлює актуальність теми дисертації. 

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

Дослідження виконане відповідно до основних положень Стратегії сталого 

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

2015 р. № 5/2015; Стратегії реформування судоустрою, судочинства та 

суміжних правових інститутів на 2015–2020 рр., затвердженої Указом 

Президента України від 20 травня 2015 р. № 276/2015; Стратегії розвитку 

наукових досліджень Національної академії правових наук України  

на 2016–2020 рр., затвердженої Постановою загальних зборів Національної 

академії правових наук України від 03 березня 2016 р.; планів наукових 

досліджень Запорізького національного університету, комплексних наукових 

проєктів «Основні напрямки удосконалення законодавства України в умовах 

євроінтеграційних процесів» (номер державної реєстрації 0115U00710) і 

«Дослідження основних напрямків реформування законодавства України в 

контексті глобалізаційних процесів» (номер державної реєстрації 

0111U008532). 

Мета та задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у 

визначенні на основі аналізу чинного законодавства України й узагальнень 

практики його реалізації сутності, змісту та особливостей адміністративно-

правового регулювання реалізації кадрового забезпечення в органах публічної 

адміністрації в Україні, а також у виробленні на цій основі пропозицій і 

рекомендацій щодо вдосконалення зазначеної сфери та підвищення 

ефективності практичної реалізації завдань реалізації кадрового забезпечення в 

органах публічної адміністрації. Досягнення зазначеної мети забезпечується в 

результаті вирішення певних дослідницьких задач, які необхідно 

сформулювати та вирішити в такій послідовності: 

 розкрити сутність і завдання адміністративно-правового регулювання 

реалізації кадрового забезпечення в органах публічної адміністрації України; 

 обґрунтувати принципи й функції адміністративно-правового 

регулювання реалізації кадрового забезпечення в органах публічної 

адміністрації України; 
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 проаналізувати особливості адміністративно-правового регулювання 

реалізації кадрового забезпечення в органах публічної адміністрації України; 

 визначити адміністративно-правові засади профорієнтаційної роботи 

під час реалізації кадрового забезпечення в органах публічної адміністрації 

України; 

 розкрити організаційно-правові засади адміністративно-правового 

механізму підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних 

службовців; 

 охарактеризувати організаційні засади кадрової роботи щодо 

забезпечення функціонування органів публічної адміністрації України; 

 провести аналіз адаптації зарубіжного досвіду адміністративно-

правового регулювання реалізації кадрового забезпечення в органах публічної 

адміністрації до відповідної практики України; 

 сформулювати концептуальні засади напрямів удосконалення 

адміністративно-правового регулювання реалізації кадрового забезпечення в 

органах публічної адміністрації України. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини у сфері кадрового 

забезпечення органів публічної адміністрації в Україні, що виникають у процесі 

реалізації кадрової політики в цих органах. 

Предметом дослідження є адміністративно-правове регулювання реалізації 

кадрового забезпечення в органах публічної адміністрації в Україні. 

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційної роботи є 

сукупність методів і прийомів наукового пізнання, вибір яких був зумовлений 

специфікою теми, метою та завданнями дослідження з огляду на його об’єкт і 

предмет. Для досягнення поставленої мети та розв’язання завдань дисертації 

були використані філософські, загальнонаукові та спеціальні методи і прийоми. 

Діалектичний метод був використаний у написанні всіх розділів дисертаційного 

дослідження, а його застосування зробило можливим здійснити всебічний 

аналіз адміністративно-правового регулювання реалізації кадрового 

забезпечення в органах публічної адміністрації в Україні та виявити його 

специфіку й особливості. Методологічну базу дослідження становить також 

низка загальнонаукових і спеціально-наукових методів, зокрема: аналіз, синтез, 

дедукція, індукція, абстрагування, узагальнення, класифікація, системний і 

структурно-функціональний, статистичний, історико-правовий, порівняльно-

правовий, формально-юридичний методи. Використання аналізу, синтезу, 

системного та структурно-функціонального методів дало змогу дослідити 

основні складники адміністративно-правового регулювання реалізації 

кадрового забезпечення в органах публічної адміністрації в Україні, а також 

здійснити аналіз адміністративно-правової категорії «кадрове забезпечення» 

(підрозділи 1.1, 1.2, 1.3). Застосування структурно-функціонального методу 

сприяло всебічному дослідженню адміністративно-правових відносин, які 

виникають і здійснюються у процесі реалізації кадрової політики в органах 

публічної адміністрації в Україні (підрозділи 1.1, 2.3, 3.2). Історико-правовий 

метод використано під час аналізу розвитку загальної теорії кадрового 
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забезпечення в органах публічної адміністрації в Україні (підрозділ 1.1). 

Порівняльно-правовий метод використано для вивчення та теоретичного 

обґрунтування різних моделей кадрового забезпечення в органах публічної 

адміністрації (підрозділи 2.1, 2.2). Статистичний метод сприяв визначенню 

основних тенденцій розвитку кадрового забезпечення в органах публічної 

адміністрації в різних умовах (підрозділ 1.3). Використання формально-

юридичного методу мало місце під час аналізу практики кадрового 

забезпечення в органах публічної адміністрації в Україні (підрозділи 2.2, 3.1) 

тощо. Комплексний підхід сприяв всебічному розгляду кадрового забезпечення 

як категорії адміністративного права, а також дослідженню її сутності та змісту. 

Нормативну основу дисертації становлять Конституція України, міжнародні 

правові акти, ратифіковані Україною, закони України, нормативні акти 

Президента України та Кабінету Міністрів України, акти центральних і 

місцевих органів виконавчої влади, що визначають засади, зміст та особливості 

адміністративно-правового регулювання реалізації кадрового забезпечення в 

органах публічної адміністрації в Україні. 

Емпіричну базу дослідження становлять узагальнення практичної діяльності 

суб’єктів кадрового забезпечення в органах публічної адміністрації в Україні, а 

також політико-правова публіцистика, довідкові видання та статистичні 

матеріали. 

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є першим у 

вітчизняній адміністративно-правовій науці комплексним дослідженням 

адміністративно-правового регулювання реалізації кадрового забезпечення в 

органах публічної адміністрації в Україні, результатом якого стало 

формулювання й обґрунтування автором низки концептуальних теоретичних і 

практичних положень, висновків та пропозицій, що відповідають ознакам 

новизни роботи та виносяться на захист, зокрема: 

уперше: 

 розкрито сутність та адміністративно-правові засади кадрового 

забезпечення органів публічної адміністрації в контексті погляду на нього як на 

особливий вид управлінської діяльності з урахуванням трьох аспектів її 

реалізації (соціального, управлінського та правового); 

 узагальнено концептуальні засади правового регулювання підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації в системі кадрового забезпечення 

органів публічної адміністрації, а також конкурсного відбору кандидатів на 

відповідні посади; 

 обґрунтовано необхідність закріплення на законодавчому рівні 

правових механізмів запобігання конфлікту інтересів в органах публічної 

адміністрації, складниками якого є сукупність нормативно визначених 

обмежень, дотримання яких виключає можливість виникнення конфлікту 

інтересів; способи уникнення конфлікту інтересів; способи врегулювання 

конфлікту інтересів; нормативно визначені наслідки невжиття заходів щодо 

недопущення або врегулювання конфлікту інтересів; 
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 запропоновано комплекс заходів правового характеру, спрямованих 

на впровадження системи управління якістю кадрового забезпечення органів 

публічної адміністрації в Україні, а також доведено доцільність їх реалізації; 

удосконалено: 

 підходи до визначення структури кадрового забезпечення, що має 

декілька рівнів: загальноорганізаційний, спеціально-організаційний, 

практичний; 

 розуміння принципів кадрового забезпечення органів публічної 

адміністрації як закріплених у законі базових положень, що відображають 

сутність кадрового забезпечення в державі, характеризують його зміст і 

структуру, а також визначають форми й методи діяльності з кадрового 

забезпечення та створюють умови для функціонування держави та її органів у 

напрямі сприяння дотриманню прав, свобод і законних інтересів особи в 

державі; 

 підходи до визначення засад правового регулювання процедури 

відбору кадрів для органів публічної адміністрації з урахуванням нормативно 

закріплених кваліфікаційних вимог до певної посади та індивідуальних 

здібностей потенційного кандидата на посаду; 

 теоретичне підґрунтя щодо процесуальної форми реалізації окремих 

функцій кадрового забезпечення органів публічної адміністрації, зокрема 

атестації та конкурсного відбору на відповідні посади; 

набули подальшого розвитку: 

 теоретичні положення про зміст профорієнтаційної роботи, 

організацію та функціонування системи підготовки, перепідготовки й 

підвищення кваліфікації службовців у сфері кадрового забезпечення органів 

публічної адміністрації; 

 наукові підходи до визначення поняття ротації кадрів як особливого 

виду переведення, який здійснюється в інтересах підвищення ефективності 

служби в органах публічної адміністрації, а також в інтересах держави як 

антикорупційний захід і застосовується лише до певної категорії працівників; 

 наукові розробки щодо організаційно-правових форм застосування 

ротації в органах публічної адміністрації; 

 змістовна характеристика правого статусу служб управління 

персоналом органів публічної адміністрації. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

викладені в дисертації висновки й пропозиції становлять як науково-

теоретичний, так і практичний інтерес та можуть бути використані в таких 

напрямах: 

 науково-дослідній сфері – як підґрунтя для подальшого розроблення 

теоретичних і прикладних проблем адміністративно-правового регулювання 

реалізації кадрового забезпечення в органах публічної адміністрації в Україні, а 

також для підготовки відповідних наукових видань та організації науково-

дослідної роботи студентів, курсантів і слухачів юридичних закладів вищої 
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освіти України (акт впровадження Запорізького національного університету від 

10.02.2020); 

 правозастосовній діяльності – як рекомендації щодо підвищення 

ефективності практичної діяльності суб’єктів адміністративно-правового 

регулювання реалізації кадрового забезпечення в органах публічної 

адміністрації в Україні (акт впровадження Дніпропетровської обласної 

державної адміністрації від 02.06.2020);  

 навчальному процесі – як матеріали для підготовки відповідних 

розділів навчальних видань (підручників і навчальних посібників) та науково-

методичних розробок із навчальних дисциплін «Адміністративне право», 

«Державне управління», відповідних спецкурсів («Адміністративна 

відповідальність», «Адміністративне судочинство», «Теоретичні проблеми 

адміністративного судочинства»), а також для проведення різних форм 

навчальних занять (лекційних, семінарських, практичних) зі студентами, 

курсантами та слухачами юридичних закладів вищої освіти України (акт 

впровадження Дніпровського гуманітарного університету від 06.12.2019). 

Апробація результатів дисертаційного дослідження. Дисертація 

обговорювалася на засіданнях кафедри адміністративного та господарського 

права Запорізького національного університету. Основні теоретичні положення, 

узагальнення й висновки дослідження оприлюднені автором на 4 міжнародних і 

всеукраїнських науково-практичних конференціях: «Гармонізація 

законодавства України з правом Європейського Союзу» (м. Хмельницький, 

2020 р.); «Wielokierunkowosc Jako Gwarancja Postępu Naukowego» (м. Варшава, 

2020 р.); «Le tendenze e modelli di sviluppo della ricerсhe scientifici» (м. Рим, 

2020 р.); «Міжнародне та національне законодавство: способи удосконалення» 

(м. Дніпро, 2020 р.). 

Публікації. Основні теоретичні положення та практичні результати 

дисертаційного дослідження викладено в 5 наукових статтях, з яких 4 статті 

опубліковані у вітчизняних виданнях, що визнані як фахові з юридичних наук, 

та 1 стаття – у зарубіжному науковому виданні, а також у 4 тезах доповідей на 

науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, що містять вісім підрозділів, висновків, списку використаних джерел і 

додатків. Загальний обсяг дисертації становить 229 сторінок, у тому числі 

основного тексту – 195 сторінок. Список використаних джерел налічує 

312 найменувань і займає 24 сторінки. 

 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми дисертаційної роботи, 

висвітлено її зв’язок із науковими програмами, планами й темами, 

проаналізовано загальний стан наукової розробленості теми, окреслено мету та 

завдання дослідження, сформульовано об’єкт і предмет, основні методологічні 

підходи до дослідження, наукову новизну та теоретичне й практичне значення 
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роботи, а також наведено відомості про апробацію, особистий внесок 

здобувача, публікацію результатів дослідження і його структуру. 

Розділ 1 «Теоретичні засади адміністративно-правової реалізації 

кадрового забезпечення в органах публічної адміністрації в Україні» 

складається з трьох підрозділів, у яких розглядаються загальні теоретичні 

питання реалізації кадрового забезпечення в органах публічної адміністрації в 

Україні та його місце в державній кадровій політиці. 

Підрозділ 1.1 «Сутність і завдання кадрового забезпечення в органах 

публічної адміністрації в Україні» присвячений з’ясуванню змісту кадрового 

забезпечення в органах публічної адміністрації в Україні. Визначено, що 

сутність кадрового забезпечення полягає в урегулюванні нормами 

адміністративного права діяльності уповноважених суб’єктів із реалізації 

кадрової політики держави з метою забезпечення функціонування публічного 

управління, яке здійснюється в умовах ринкової економіки з урахуванням 

демократичних засад побудови нашої держави та з огляду на пріоритет 

забезпечення прав, свобод і законних інтересів особи шляхом наповнення 

організаційних структур системи публічного управління відповідними за 

професією та кваліфікацією кадрами, створення в них мотивації до ефективної 

діяльності, організації їх ефективного використання, професійного й 

соціального розвитку, досягнення раціонального ступеня мобільності, а також 

соціального захисту персоналу. Встановлена організаційна (управлінська) 

структура кадрового забезпечення характеризує саме суб’єктний склад 

державних органів і відповідних посадових осіб, на яких покладається 

виконання відповідних функцій із кадрового забезпечення в державі. 

У підрозділі 1.2 «Принципи та функції кадрового забезпечення в органах 

публічної адміністрації в Україні» висвітлено сутність принципів і 

функціонального призначення кадрового забезпечення в органах публічної 

адміністрації в Україні. Доведено, що принципи кадрового забезпечення, 

закріплені в законі, безпосередньо визначають зміст, спрямованість і структуру 

цієї діяльності та виконують регулятивну функцію. Наголошено на тому, що 

кадрове забезпечення на сучасному етапі свого розвитку щільно пов’язане з 

менеджментом, зокрема менеджментом персоналу. Зауважено, що принципи 

кадрового забезпечення діють як системне утворення, яке утворюють норми-

принципи різної сфери дії, а отже, є можливість здійснення їх класифікації на 

загальні та спеціальні (структурно-цільові, структурно-функціональні, 

структурно-організаційні, структурно-процесуальні). Для кадрового 

забезпечення органів публічної адміністрації виділено такі спеціальні 

принципи: рівний доступ до державної служби, відбір кадрів за їх 

професійними, діловими й моральними якостями, професіоналізм і 

компетентність кадрів, постійне вдосконалення професійної майстерності 

службовців, урахування заслуг і ділових якостей службовців у їхній 

професійній діяльності, стабільність та періодичне оновлення кадрів тощо. 

Підрозділ 1.3 «Особливості кадрового забезпечення в органах публічної 

адміністрації в Україні» присвячений розгляду змісту найбільш уживаних у 

науці та правовому регулюванні категорій кадрового забезпечення в органах 
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публічної адміністрації в Україні, таких як «робота з персоналом», «кадрова 

робота», «управління кадровим забезпеченням» із позицій особливостей 

організаційних засад відповідної діяльності. Визначено, що робота з 

персоналом у системі кадрового забезпечення в органах публічної адміністрації 

в Україні розглядається як урегульована нормами адміністративного права 

діяльність щодо реалізації кадрового забезпечення, у якій втілюється 

загальнодержавна кадрова політика та яка являє собою системний, 

цілеспрямований управлінський вплив суб’єктів кадрового забезпечення, 

наділених необхідною компетенцією, на суспільні процеси розвитку соціальних 

ресурсів публічного управління з метою забезпечення потреб держави в 

досягненні її цілей і реалізації її функцій, відображених у Конституції та 

законодавчих актах України. З огляду на співвідношення понять «робота з 

персоналом» та «кадрова робота» сформульовано авторське визначення 

управління кадровим забезпеченням. 

Розділ 2 «Адміністративно-правовий механізм регулювання реалізації 

кадрового забезпечення в органах публічної адміністрації в Україні» 

складається з трьох підрозділів, які присвячені з’ясуванню поняття та 

характеристиці особливостей профорієнтаційної роботи в системі кадрового 

забезпечення, а також професійної підготовки кадрів та кадрової роботи в 

системі кадрового забезпечення. 

Підрозділ 2.1 «Профорієнтаційна робота в системі кадрового забезпечення 

в органах публічної адміністрації в Україні» містить аналіз вітчизняного 

законодавства, міжнародно-правових актів, досвіду зарубіжних країн щодо 

основних аспектів профорієнтаційної діяльності як однієї з функцій кадрового 

забезпечення в органах публічної адміністрації. Встановлено, що сутність 

профорієнтаційної роботи в кадровому забезпеченні органів публічної 

адміністрації полягає в цілеспрямованому впливі на потенційних кандидатів із 

метою формування в них належних якостей, що зумовлюється специфікою та 

особливостями реалізації завдань із публічного управління на відповідних 

посадах, а також у забезпеченні можливості реалізації особою свого права на 

державну службу з відповідним урахуванням потреб держави в кадрах і 

відповідності кандидата вимогам, що висуваються до цієї групи службовців. 

Розглянуто відповідні конвенції та рекомендації Міжнародної організації праці. 

Зроблено висновок, що правове регулювання суспільних відносин із 

професійної орієнтації розглядається як важлива умова розвитку не лише 

держави, а й людини. 

У підрозділі 2.2 «Професійна підготовка кадрів у системі кадрового 

забезпечення в органах публічної адміністрації в Україні» розглядаються 

питання адміністративно-правового регулювання підготовки, перепідготовки й 

підвищення кваліфікації кадрів органів публічної адміністрації. Встановлено, 

що система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів 

органів публічної адміністрації є цілеспрямованою й чітко організованою 

сукупністю елементів, уся діяльність яких спрямована на досягнення єдиної 

мети – забезпечення органів публічної адміністрації належною кількістю 

високопрофесійних і всебічно підготовлених кадрів державних службовців, які 
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володіють сучасними науковими знаннями, навичками й уміннями, а також 

здатні до ефективного здійснення цілей і функцій правової держави у своїй 

практичній діяльності. Піддано сумніву тезу про те, що просування по службі 

за підсумками перепідготовки або підвищення кваліфікації є суб’єктивним 

правом державного службовця. У такому разі довелося б визнати, що 

обов’язком органу публічної адміністрації, що кореспондує цьому праву, є 

забезпечення реалізації вказаного суб’єктивного права. Тому без проходження 

перепідготовки або підвищення кваліфікації не можливе просування по службі 

у вигляді заняття більш високої посади. 

Підрозділ 2.3 «Кадрова робота в системі кадрового забезпечення в органах 

публічної адміністрації в Україні» присвячений визначенню мети, стратегічних 

напрямів та основних завдань кадрової роботи. Визначено, що у процесі 

кадрової роботи вирішується значна кількість різнопланових завдань, проте всі 

вони об’єднані двоєдиною кінцевою метою – прагненням забезпечити в 

органічній єдності як конституційні права та свободи державних службовців, 

так і ефективну й результативну діяльність відповідного органу публічної 

адміністрації у сфері реалізації функцій публічного управління. Зазначено, що з 

огляду на значення кадрової роботи, значну кількість завдань, які вирішуються 

під час її реалізації, як правило, службами управління персоналом, доцільно 

окремо розглянути їхній правовий статус, що є відображенням їхнього 

призначення в межах кадрового забезпечення органів публічної адміністрації. 

Зроблено висновок, що метою діяльності служб управління персоналом органів 

публічної адміністрації є формування високопрофесійного кадрового корпусу 

цих органів та забезпечення стабільності службово-трудових відносин. 

Розділ 3 «Шляхи вдосконалення адміністративно-правового 

регулювання реалізації кадрового забезпечення в органах публічної 

адміністрації в Україні» складається з двох підрозділів, у яких висвітлено 

адміністративно-правове регулювання системи управління якістю кадрового 

забезпечення органів публічної адміністрації, основні напрями вдосконалення 

такого регулювання, а також процес адаптації відповідного зарубіжного 

досвіду. 

Підрозділ 3.1 «Адаптація зарубіжного досвіду адміністративно-правового 

регулювання реалізації кадрового забезпечення в органах публічної 

адміністрації» містить узагальнення напрямів реформування системи 

публічної служби у країнах Західної Європи у другій половині ХХ ст. Також 

розглянуто відмінності, які є в різних державах у сфері організації кадрового 

забезпечення цієї галузі управління, визначено основні тенденції еволюції 

інституту державної служби в сучасному світі, з’ясовано сутність стандартів 

висування державних службовців на вищі посади та практику звітування 

чиновників про результати виконаної праці. На прикладі Сполучених Штатів 

Америки, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, 

Французької Республіки, Федеративної Республіки Німеччина та Китайської 

Народної Республіки проаналізовано прогресивні інновації організації 

кадрового забезпечення органів публічної адміністрації. На основі аналізу 

іноземного досвіду правового регулювання кадрового забезпечення органів 
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публічної адміністрації зроблено висновок про підвищення якості кадрового 

забезпечення системи вітчизняного державного управління. Запропоновано 

авторський варіант методологічних положень порядку імплементації 

зарубіжного досвіду інших країн у контексті вдосконалення кадрового 

забезпечення вітчизняних органів публічної адміністрації. Незважаючи на 

багатоплановість організації кадрового забезпечення, основним критерієм 

ефективності кадрового забезпечення органів публічної адміністрації має стати 

повне та всебічне забезпечення інтересів і потреб людини, яка є носієм 

культури та центральним елементом загальноцивілізаційного прогресу 

людства. Наголошено на тому, що для нашої країни це положення має стати 

основним ідеологічним підґрунтям у процесі ефективної реалізації реформ у 

сфері державної служби. 

У підрозділі 3.2 «Удосконалення процесу управління якістю кадрового 

забезпечення в органах публічної адміністрації в Україні» обґрунтовано, що в 

контексті європейської інтеграції України важливою проблемою кадрового 

забезпечення державного управління є відповідне нормативно-правове 

забезпечення цього процесу. На основі аналізу національних нормативно-

правових актів різної юридичної сили висвітлено концептуальні засади 

управління якістю кадрового забезпечення органів публічної адміністрації в 

Україні. Окремо наголошено на доцільності оновлення критеріїв оцінювання 

ефективності цієї сфери. Запропоновано впровадити у вітчизняну практику 

оцінки якості управлінських процесів такі критерії: а) економічності 

(відповідність використання державних фондів результатам здійсненої роботи); 

б) ефективності (кількість наданих послуг і витрат на їх реалізацію та ступінь 

досягнення певного результату); в) результативності (ступінь відповідності 

досягнутих результатів поставленій меті). Акцентовано увагу на тому, що 

Україна гостро потребує закріплення на законодавчому рівні апробованих у 

розвинених державах Європи стандартів управління якістю кадрового 

забезпечення органів публічної адміністрації. Запропоновано покласти в основу 

зазначених стандартів постулат про досягнення такого стану організації 

системи державної служби, коли на умовах спеціалізації видів державної 

служби буде досягнуто їх реальної консолідації під час виконання найбільш 

важливих для суспільства й держави цілей розвитку. 

 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне узагальнення та 

запропоновано нове вирішення наукового завдання, що полягає в розкритті 

природи адміністративно-правового регулювання реалізації кадрового 

забезпечення в органах публічної адміністрації в Україні, аналізі його 

специфічних особливостей, з’ясуванні організаційно-правових засад цієї 

діяльності, розробленні науково обґрунтованої системи заходів, спрямованих 

на її вдосконалення. Здобувачем сформульовано низку теоретичних і 
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практичних висновків, пропозицій та рекомендацій, спрямованих на вирішення 

цього завдання. Основні з них можна узагальнити в таких положеннях: 

1. Визначено сутність кадрового забезпечення в органах публічної 

адміністрації в Україні, яка полягає в урегулюванні нормами адміністративного 

права діяльності уповноважених суб’єктів із реалізації кадрової політики 

держави з метою забезпечення функціонування органів публічної адміністрації, 

яке здійснюється в умовах ринкової економіки з урахуванням демократичних 

засад побудови держави з пріоритетним забезпеченням прав, свобод і законних 

інтересів людини. Доведено, що завданням кадрового забезпечення в органах 

публічної адміністрації в Україні є наповнення організаційних структур 

системи публічного управління відповідними за професією та кваліфікацією 

кадрами, створення в них мотивації до ефективної праці, організація їх 

ефективного використання, професійного й соціального розвитку, досягнення 

раціонального ступеня мобільності персоналу, а також соціального захисту 

працівників. Встановлено, що кадрове забезпечення в органах публічної 

адміністрації в Україні здійснюється виключно у правових формах, і з позиції 

адміністративного права його можна визначити як підзаконну, юридично-

владну діяльність уповноважених суб’єктів кадрового забезпечення, 

спрямовану на формування кадрового складу органів публічної адміністрації, 

здатного забезпечити виконання функцій цих органів. 

2. Наголошено на тому, що принципами кадрового забезпечення органів 

публічної адміністрації в Україні є зумовлені рівнем соціального, економічного, 

технічного й політичного розвитку суспільства та держави, закріплені в 

законодавстві базові положення, які відображають сутність і значення 

кадрового забезпечення, характеризують його зміст та структуру, а також 

визначають форми й методи діяльності з кадрового забезпечення, створюють 

умови для функціонування органів публічної адміністрації в напрямі сприяння 

дотриманню прав, свобод і законних інтересів особи в державі. Визначено 

головну функцію кадрового забезпечення органів публічної адміністрації в 

Україні, якою є залучення кадрів, що дає змогу добирати на роботу найбільш 

висококваліфіковані кадри. Залучення кадрів є ключовим складником 

кадрового забезпечення та безпосередньо впливає на майбутній якісний 

потенціал органів публічної адміністрації. Акцентовано увагу на тому, що 

сьогодні залучення кадрів спрямоване на забезпечення фахівцями, які мають 

відповідні знання й навички, без прогнозування їхніх професійних 

можливостей. 

3. Визначено особливості кадрового забезпечення в органах публічної 

адміністрації в Україні, зокрема: 1) суб’єктно-об’єктна характеристика 

кадрового забезпечення; 2) його належність до управлінської діяльності 

держави, пов’язаної з впливом на значну кількість громадян України; 

3) стосується діяльності всіх органів публічної адміністрації в Україні, які 

виконують функції публічного управління; 4) стосується всіх органів публічної 

адміністрації в Україні незалежно від їхньої відомчої, галузевої належності або 

характеру та змісту їхніх державно-владних повноважень; 5) здійснюється в 

усіх органах публічної адміністрації в Україні незалежно від їхнього 
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ієрархічного становища в системі публічної влади; 6) має свою спрямованість, 

що зумовлена призначенням цього виду діяльності, а отже, вирішує певне коло 

питань публічного управління; 7) сприяє ефективності виконання державою 

взятих на себе функцій; 8) забезпечує результативність діяльності органів 

публічної адміністрації, а також є гарантією реалізації прав і свобод громадян, 

зокрема права на розвиток особистості, права на працю й соціальний захист. 

4. Виявлено сутність профорієнтаційної роботи в органах публічної 

адміністрації в Україні, яка полягає в цілеспрямованому впливі на потенційних 

кандидатів на службу в органах публічної адміністрації з метою формування в 

них необхідних якостей, що зумовлені специфікою та особливостями реалізації 

завдань публічного управління на відповідних посадах, а також у забезпеченні 

можливості реалізації особистого права на державну службу з відповідним 

урахуванням потреб держави в кадрах і відповідності кандидата вимогам, що 

висуваються. Акцентовано увагу на тому, що до основних видів 

профорієнтаційної роботи в органах публічної адміністрації в Україні цілком 

можна віднести ті її прояви, які вже мають місце у практичній діяльності: 

професійну інформацію, професійну консультацію, професійний добір, 

професійний відбір, професійну адаптацію. Наголошено на тому, що 

профорієнтаційна робота повинна бути включена до обов’язкових завдань, 

функцій та обов’язків суб’єкта кадрового забезпечення, що необхідно закріпити 

в нормативно-правовому вигляді. 

5. Встановлено, що складниками предмета адміністративно-правового 

регулювання професійної підготовки кадрів органів публічної адміністрації 

можна вважати такі дії: 1) організаційні та правові основи кадрової політики; 

2) підготовку кадрів та підбір кадрів (планування й визначення кількості 

працівників і ступеня їхньої підготовки, робота з резервом); 3) прийняття на 

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

4) проходження служби (адаптація кадрів, оцінювання оплати праці та 

мотивації кадрів, соціальне забезпечення кадрів, використання потенціалу 

людських ресурсів, робота з резервом, забезпечення службового просування 

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

в діяльності кадрів (виховання кадрів), професійна підготовка та підвищення 

кваліфікації кадрів); 5) припинення державної служби (соціальне забезпечення 

кадрів, звільнення кадрів, робота з ветеранами). Наголошено на тому, що право 

на просування по службі може виникнути та реалізуватися лише за наявності 

сукупності певних умов, наприклад: якісне й сумлінне виконання службових 

обов’язків, наявність вакантної посади, відповідність претендента 

кваліфікаційним вимогам із такої посади, відсутність інших більш гідних 

претендентів. 

6. Доведено, що основним рушійним чинником діяльності з кадрового 

забезпечення, орієнтиром для її розвитку й удосконалення є кадрова робота в 

органах публічної адміністрації. Вона уособлює загальні уявлення та стандарти, 

що висуваються до кадрового ресурсу з боку держави, у частині формування 

вимог до державних службовців, їх доборі, розстановці, підготовці з 

урахуванням стану й перспектив розвитку державного апарату, прогнозування 
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кількісних і якісних потреб у працівниках органів державної влади. Зроблено 

висновок про те, що поділ напрямів здійснення кадрової роботи на 

загальноорганізаційні та спеціально-організаційні дає змогу виділити завдання 

різного рівня. Це сприяє чіткому визначенню методів і форм кадрової роботи, 

можливості введення певних критеріїв оцінки ефективності її здійснення, 

безпосередньому усвідомленню суб’єктами кадрової роботи своєї ролі та 

призначення в межах організації, спрямуванню їхньої діяльності на досягнення 

конкретного результату. Підкреслено, що елементами правового статусу служб 

управління персоналом органів публічної адміністрації є визначені у 

відповідних нормативно-правових актах їхні мета, завдання, функції, структура, 

обов’язки, права та відповідальність. 

7. Визначено доцільність та перспективність запозичення окремих 

елементів, форм і методів організації кадрового забезпечення інших країн. 

Акцентовано увагу на важливості врахування низки методологічних положень, 

а саме змістовного та глибокого опрацювання наявного досвіду, результатом 

чого має стати розроблення нової або коригування наявних концепцій 

удосконалення державної служби, де відповідна робота, яка буде проведена в 

цьому аспекті, обов’язково повинна враховувати вітчизняну специфіку. Однією 

з форм подальшого розвитку й удосконалення кадрового забезпечення 

публічного управління названо підвищення рівня й ефективності підготовки, 

перепідготовки, підвищення кваліфікації та подальшого професійного навчання 

кадрового складу органів публічної адміністрації, а також безперервність 

самого навчання на весь час перебування особи на посадах органів публічної 

адміністрації. Запропоновано такі основні напрями вдосконалення кадрового 

забезпечення органів публічної адміністрації: а) передбачення гарантій 

належного здійснення кадрової роботи та забезпечення прав, свобод і законних 

інтересів державних службовців; б) надання інноваційного характеру 

сучасному кадровому забезпеченню органів публічної адміністрації; 

в) забезпечення політично нейтральної державної служби. 

8. З метою впровадження системи управління якістю кадрового 

забезпечення державного управління в Україні сформульовано такі заходи 

адміністративно-правового характеру: а) створення єдиного базового 

комплексу нормативних вимог щодо рівня та змісту професійно важливих 

якостей кадрів органів публічної адміністрації, який ґрунтується на державних 

стандартах освіти, що встановлюють вимоги до змісту, обсягу й рівня освітньої 

та фахової підготовки в Україні; б) розроблення додаткових нормативних вимог 

і характеристик якостей кадрів органів публічної адміністрації з урахуванням 

наявної диференціації службово-трудової їх діяльності залежно від виду 

державної служби; в) запровадження як експеримент у службах роботи з 

персоналом системи управління якістю кадровим забезпеченням; 

г) опрацювання питань подальшого впровадження системи управління 

(моніторингу) якістю кадровим забезпеченням, що створена відповідно до 

міжнародного стандарту в органах публічної адміністрації; д) приведення 

наявної системи контролю, яка базується на нормативних актах, у єдину 

логічно та функціонально об’єднану систему моніторингу. 



14 

СПИСОК ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ  

ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

1. Євдокимов П.В. Зарубіжний досвід адміністративно-правового 

забезпечення реалізації професійної підготовки кадрів органів публічної 

адміністрації в Україні. Прикарпатський юридичний вісник. 2017. № 1(16). Т. 3. 

С. 127–131. 

2. Євдокимов П.В. Адміністративно-правовий статус підрозділу кадрової 

роботи органу публічної адміністрації в Україні. Прикарпатський юридичний 

вісник. 2018. № 2(23). Т. 3. С. 142–145. 

3. Євдокимов П.В. Зміст механізму адміністративно-правового забезпечення 

реалізації професійної підготовки кадрів органів публічної адміністрації 

України. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені 

Е.О. Дідоренка. 2019. Вип. 4(88). С. 166–175. 

4. Євдокимов П.В. Напрями адміністративно-правового забезпечення 

реалізації кадрової політики в органах публічної адміністрації України. Право і 

суспільство. 2020. № 1. Ч. 2. С. 15–21. 

5. Евдокимов П.В. Кадровая политика органов публичной администрации в 

Украине: проблемы административно-правового обеспечения. Visegrad Journal 

on Human Rights. 2020. № 1. Vol. 2. P. 85–90. 

6. Євдокимов П.В. Сучасний стан адміністративно-правового забезпечення 

кадрової політики в органах публічної адміністрації України. Гармонізація 

законодавства України з правом Європейського Союзу : збірник тез науково-

практичної інтернет-конференції, м. Хмельницький, 17 лютого 2020 р. 

Хмельницький : Хмельницький національний університет, 2020.  

С. 38–40. 

7. Євдокимов П.В. Проблеми адміністративно-правового забезпечення 

професійної підготовки кадрів для органів публічної адміністрації України. 

Wielokierunkowosc Jako Gwarancja Postępu Naukowego : kolekcjа prac naukowych 

“ΛΌГOΣ” z materiałami Międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji, 

Warszawa, Polska, 21 lutego 2020 r. Warszawa : Europejska platforma naukowa, 

2020. T. 1. S. 104–106. 

8. Євдокимов П.В. Зарубіжні моделі адміністративно-правового 

забезпечення реалізації органів публічної адміністрації України. Le tendenze e 

modelli di sviluppo della ricerсhe scientifici : Raccolta di articoli scientifici 

“ΛΌГOΣ” con gli atti della Conferenza scientifica e pratica internazionale, Roma, 

Italia, 13 marzo 2020. Roma : Piattaforma scientifica europea, 2020. T. 3. P. 61–63. 

9. Євдокимов П.В. Сучасні підходи до вирішення проблем адміністративно-

правового забезпечення реалізації кадрової політики органу публічної 

адміністрації. Міжнародне та національне законодавство: способи 

удосконалення : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 

м. Дніпро, 3–4 квітня 2020 р. Дніпро : Дніпровський гуманітарний університет, 

2020. С. 123–127. 

 

 



15 

АНОТАЦІЇ 

 

Євдокимов П.В. Адміністративно-правове регулювання реалізації 

кадрового забезпечення в органах публічної адміністрації в Україні. – 

Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2020. 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової 

проблеми щодо визначення сутності й особливостей адміністративно-правового 

регулювання реалізації кадрового забезпечення в органах публічної 

адміністрації в Україні, що дало змогу сформувати відповідну наукову 

концепцію, а також обґрунтувати низку нових положень і рекомендацій. 

Розкрито теоретичні засади адміністративно-правової реалізації кадрового 

забезпечення в органах публічної адміністрації в Україні. Встановлено сутність 

і завдання кадрового забезпечення в органах публічної адміністрації в Україні. 

Сформульовано принципи та функції кадрового забезпечення в органах 

публічної адміністрації в Україні. Виокремлено особливості кадрового 

забезпечення в органах публічної адміністрації в Україні. 

Охарактеризовано адміністративно-правовий механізм регулювання 

реалізації кадрового забезпечення в органах публічної адміністрації в Україні. 

Розглянуто основні напрями профорієнтаційної роботи в системі кадрового 

забезпечення в органах публічної адміністрації в Україні. Визначено 

особливості професійної підготовки кадрів у системі кадрового забезпечення в 

органах публічної адміністрації в Україні. Проаналізовано сутність кадрової 

роботи в системі кадрового забезпечення в органах публічної адміністрації в 

Україні. 

Сформульовано конкретні пропозиції щодо стратегічних напрямів 

подальшого розвитку адміністративно-правового регулювання реалізації 

кадрового забезпечення в органах публічної адміністрації в Україні. 

Запропоновано шляхи адаптації зарубіжного досвіду та вдосконалення процесу 

управління якістю кадрового забезпечення в органах публічної адміністрації в 

Україні. 

Ключові слова: відбір кадрів, кадри, кадрова робота, кадрове забезпечення, 

кадровий резерв, орган публічної адміністрації, підбір кадрів, професійна 

підготовка, профорієнтаційна робота, ротація кадрів. 

 

Евдокимов П.В. Административно-правовое регулирование реализации 

кадрового обеспечения в органах публичной администрации в Украине. – 

Рукопись. 

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 

право; информационное право. – Запорожский национальный университет, 

Запорожье, 2020. 
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В диссертации осуществлено теоретическое обобщение и новое решение 

научной проблемы определения сущности и особенностей административно-

правового регулирования реализации кадрового обеспечения в органах 

публичной администрации в Украине, что позволило сформулировать 

соответствующую научную концепцию. 

Раскрыты теоретические основы административно-правовой реализации 

кадрового обеспечения в органах публичной администрации в Украине, 

сложившиеся на современном этапе развития. 

Сформулирована авторская дефиниция кадрового обеспечения в органах 

публичной администрации в Украине. В рамках характеристики правовых и 

организационных основ кадрового обеспечения органов публичной 

администрации в Украине выяснены общетеоретические вопросы кадрового 

обеспечения публичного управления, а также установлены сущность и задачи 

кадрового обеспечения в органах публичной администрации в Украине. 

Рассмотрены принципы и функции кадрового обеспечения в органах 

публичной администрации в Украине. На основе разработки понятия «кадровое 

обеспечение» проанализирована широкая палитра аспектов функционирования 

системы обеспечения персоналом органов публичной администрации 

различного уровня в Украине, а также исследованы действующие 

организационно-правовые основы реализации функций кадрового обеспечения 

в органах публичной администрации. Выделены особенности кадрового 

обеспечения в органах публичной администрации в Украине. Обоснован тезис, 

что субъекты кадрового обеспечения в органах публичной администрации 

представляют собой отдельную категорию публичных органов с особым 

административно-правовым статусом и присущими им специфичными 

признаками. 

Охарактеризован административно-правовой механизм регулирования 

реализации кадрового обеспечения в органах публичной администрации в 

Украине. 

Проанализирована действующая система комплектования кадров органов 

публичной администрации в Украине, выявлены ее качественные недостатки и 

функциональные противоречия, а также сущность, принципы, функции, методы 

и механизм. Рассмотрены основные направления профессионально 

ориентировочной работы в системе кадрового обеспечения в органах 

публичной администрации в Украине. Путем междисциплинарного похода 

осуществлена разработка и представлены практические рекомендации по 

улучшению деятельности в направлении профессионально-ориентационной 

работы по кадровому обеспечению органов публичной администрации в 

Украине. Раскрыта сущность кадрового обеспечения как особого вида 

управленческой деятельности в социальном, правовом и управленческом 

ракурсах. Определены особенности профессиональной подготовки кадров в 

системе кадрового обеспечения в органах публичной администрации в 

Украине. Рассматриваются формы и направления кадрового обеспечения 

органов публичной администрации в Украине, уточняется место и значение 

кадровой работы в системе кадрового обеспечения органов публичной 
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администрации в Украине. Проанализирована сущность кадровой работы в 

системе кадрового обеспечения в органах публичной администрации в 

Украине. 

Сформулированы конкретные предложения относительно стратегических 

направлений дальнейшего развития административно-правового регулирования 

реализации кадрового обеспечения в органах публичной администрации в 

Украине. 

Предложены пути адаптации зарубежного опыта кадрового обеспечения в 

органах публичной администрации в украинскую практику. В сравнительно-

правовом аспекте на основе изученного опыта правового регулирования 

кадрового обеспечения органов публичной администрации Соединенных 

Штатов Америки, Соединённого Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии, Французской Республики, Федеративной Республики Германия и 

Китайской Народной Республики установлены особенности системы 

подготовки квалифицированного персонала для публичной службы. В итоге 

предложена модель реформирования системы кадрового обеспечения органов 

публичной администрации на основе внедрения позитивного зарубежного 

опыта в этой сфере. Сформулированы предложения по усовершенствованию 

процесса управления качеством кадрового обеспечения в органах публичной 

администрации в Украине. 

Ключевые слова: кадровая работа, кадровое обеспечение, кадровый резерв, 

кадры, орган публичной администрации, отбор кадров, подбор кадров, 

профессиональная подготовка, профориентационная работа, ротация кадров. 

 

Yevdocimov P.V. Administrative and legal regulation of the implementation 

of human resources in the bodies of public administration in Ukraine. – 

Manuscript. 

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

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

Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2020. 

The dissertation presents a theoretical generalization and new solution to the 

scientific problem of determining the nature and features of administrative and legal 

regulation of the implementation of staffing in public administration bodies in 

Ukraine, which allowed to form an appropriate scientific concept, as well as to justify 

a number of new provisions and recommendations. 

The theoretical foundations of administrative and legal implementation of 

personnel support in public administration bodies in Ukraine are revealed. The 

essence and tasks of personnel support in the bodies of public administration in 

Ukraine are established. The principles and functions of personnel support in public 

administration bodies in Ukraine are formulated. The peculiarities of staffing in 

public administration bodies in Ukraine are distinguished. 

The administrative and legal mechanism for regulating the implementation of 

human resources in the bodies of public administration in Ukraine is characterized. 

The main directions of vocational guidance work in the personnel support system in 

public administration bodies in Ukraine are considered. The peculiarities of 
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professional training of personnel in the system of personnel support in the bodies of 

public administration in Ukraine are determined. The essence of personnel work in 

the system of personnel support in the bodies of public administration in Ukraine is 

analyzed. 

Specific proposals on strategic directions for further development of 

administrative and legal regulation of the implementation of personnel support in 

public administration bodies in Ukraine have been formulated. The ways of 

adaptation of foreign experience and improvement of the process of quality 

management of human resources in the bodies of public administration in Ukraine are 

offered. 

Key words: frame rotation, frames, personnel work, professional training, public 

administration body, recruitment, selection of frames, staffing, personnel reserve, 

vocational guidance. 
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