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ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ 
СВІТОВОГО ДОСВІДУ ПРОХОДЖЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ 

У статті теоретично узагальнено світовий досвід публічного управління на прикладі 
систем публічної служби у Великій Британії, Швейцарії, Німеччині, Ірландії, США, Канаді, 
Сінгапурі, Японії та КНР. Завданням дослідження є вивчення досвіду реального публічного 
управління на прикладі конкретних країн та вдосконалення власного досвіду.

Актуальність дослідження випливає з воєнних реалій сьогодення щодо розв’язання питань, 
кадрового забезпечення публічної служби з метою забезпечення та підтримки оборони Укра-
їни через надання можливості суспільству отримувати життєво важливі послуги, вико-
нання яких забезпечується, зокрема, органами державної влади, органами місцевого само-
врядування, суб’єктами державного сектору. 

У зв’язку з цим визначено специфіку публічної служби Великій Британії в законодавстві 
якої немає консолідованого закону про громадянську службу, а регулюються лише деякі най-
важливіші аспекти. Проаналізовано різнорівневий характер публічної влади у Швейцарії 
(конфедерація, кантони і общини) і зазначено, що публічна служба в законодавчому плані не 
досить регламентована. Зазначено, що в Німеччині система публічного управління прива-
блює своєю впорядкованістю, системою ієрархії публічних службовців. Виявлено, що в Ірлан-
дії функціонує спеціальна служба з призначень на державну службу, основними завданнями 
якої є забезпечення проведення процедур відбору і найму персоналу. 

Проаналізовано процедуру прийому на посади публічних службовців в США і виявлено, що 
вона заснована на принципах конкурентності й відвертості та здійснюється або на кон-
курсній основі, або через участь у спеціальній навчальній програмі. А в Канаді характерними 
особливостями публічної служби є дієвість системи професійного навчання публічних служ-
бовців, і просування по службі здійснюється по принципу «системи заслуг».

Особливою є практика вступу та проходження публічної служби в країнах Сходу: Сін-
гапурі, Японії, КНР. Відбір та призначення на державну службу Сінгапуру грунтуються на 
засадах відкритої конкуренції, непідкупності та політичної нейтральності. Державні служ-
бовці Сінгапуру мають право на щорічне навчання, пов’язане з роботою та саморозвитком. 
В Японії система іспитів на державну службу, введена ще наприкінці XIX ст., без істотних 
змін діє дотепер. У КНР не здійснюється поділ між політичними й адміністративними поса-
дами та не передбачається політичний нейтралітет державних службовців. Посади дер-
жавних службовців розділені на керівні і некерівні та контролюються суспільством.

Виявлено, що різні історичні традиції країн та культура, а також системи призначення на 
посаду мають значний вплив на проходженя публічної служби. В Україні зважаючи на складні 
умови функціонування держави доцільно запровадити гнучкі механізми здійснення своїх функ-
цій публічними службовцями і при прийнятті на посаду можна скористатися досвідом країн, 
які використовують відмінні від конкурсних процедури. 

Зроблено висновок, що подальша практика проходження публічної служби в умовах війни 
призведе до нових змін в законодавстві і подальших наукових розвідках з цих проблем. 

Ключові слова: публічна служба, посада, державний службовець, впровадження досвіду, 
умови воєнного часу, 
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Постановка проблеми. В умовах воєнного 
часу дуже важливо, щоб державний механізм 
працював злагоджено. Він забезпечує та під-
тримує оборону України і водночас дає можли-
вість суспільству отримувати життєво важливі 
послуги, виконання яких забезпечується, зокрема, 
органами державної влади, органами місцевого 
самоврядування, суб’єктами державного сектору. 
Ситуація в перші дні війни призвела до тимчасо-
вого призупинення діяльності деяких державних 
установ. Після нашої перемоги на півночі Укра-
їни та стабілізації ситуації в інших регіонах деякі 
державні структури поступово відновили роботу. 
Звісно, за кожною державною установою стоять 
люди. З початком війни багато чиновників виїхали 
за кордон або в інші регіони України, частина була 
мобілізована, а частина добровільно встала на 
захист Батьківщини зі зброєю в руках. У багатьох 
державних установах виникла нагальна потреба 
в поповненні кадрів. Тому одним з пріоритетних 
завдань вітчизняної науки має стати визначення 
ефективних складових проходження державної 
служби в Україні в умовах воєнного часу. Актуаль-
ність цієї теми посилюється тим, що розв’язання 
питань, кадрового забезпечення державної служби 
неможливий без усебічного аналізу та вивчення 
світового досвіду проходження публічної служби 
та набуття і вдосконалення власного. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вивченню досвіду управління державою, сус-
пільством присвячено багато досліджень, зокрема 
будемо спиратись на теоретичний матеріал, запо-
зичений з праць таких авторів, як: В. Бакуменко [13; 
21], І. Боднар [21; 22], К. Ващенко [9; 17], В. Гор- 
ник [21; 22], І. Грицяк [10], Н. Драгомирецька [11], 
С. Зелінський [14], І. Клименко [15], Ю. Ковба-
сюк [12; 13; 24; 25], В. Кравченко [22], С. Крав-
ченко [22], О. Оболенський [18], С. Онищук [19], 
М. Орлів [20], Є. Романенко [23], С. Серьогін [12], 
Ю. Сурмін [13], В. Шпачук [21]. Вчені зробили 
значний внесок в обґрунтування теоретичних 
засад, організаційне, правове, інституційне і мето-
дичне забезпечення формування потенціалу дер-
жавної служби України. Необхідно зазначити, що 
наукові напрацювання та теоретичні положення 
теоретиків стали науково-теоретичним підґрун-
тям становлення і розвитку інституту державної 
служби. Водночас подальший розвиток публічної 
служби, адаптація інституту державної служби до 
сучасних умов, а також відсутність досліджень 
функціонування інституту державних службовців 
в умовах воєнного часу зумовлюють актуальність 
обраної теми дослідження

Постановка завдання. З огляду на зазначену 
актуальність метою статті є з’ясування особли-
востей професійного розвитку сучасних публіч-
них службовців в окремих зарубіжних країнах,  
а також виявлення можливостей застосування 
міжнародного досвіду з метою впровадження 
міжнародних практик в Україні. 

Викладення основного матеріалу. У непро-
стий для нашої країни час з початком російської 
військової агресії звичний порядок нашого життя 
назавжди змінився. У кожного громадянина кра-
їни виникає безліч запитань, відповіді на які поде-
куди знайти доволі непросто. Це в повній мірі 
стосується і функціонування державної служби. 
Сьогодні виникли свої варіації здійснення цього 
функціонування. На жаль скористатися в повній 
мірі досвідом розвинених країн немає можли-
вості, так як такий досвід по просту відсутній. 

В сучасних реаліях існують наступні практики 
функціонування публічної служби у світі: в кра-
їнах «Старої Європи», зокрема Великій Брита-
нії, Швейцарії, Німеччині та Ірландії; в Америці, 
зокрема США та Канаді; На Сході, зокрема Сінга-
пурі, Японії та КНР.

У Великій Британії поняття «публічна служба» 
взагалі не визначено, натомість в нормативних доку-
ментах фігурує поняття «громадянська служба». 
Єдиного консолідованого закону про громадянську 
службу немає, а в законодавчому порядку регулю-
ються лише деякі найважливіші аспекти. У законо-
давстві поряд з поняттям «громадянський службо-
вець» використовується також поняття «державний 
службовець», що означає будь-яку особу, зайняту 
в публічному секторі. Цих працівників зазвичай 
називають «посадовими особами», оскільки вони 
зайняті в якому-небудь органі державного або 
недержавного управління. Громадянські службовці 
поділяються на два типи: промислові та непромис-
лові. Перші – працюють у виробничій сфері: їхня 
кількість невелика. Другі, так звані «білі комірці», 
становлять основну масу службовців і працюють  
у міністерствах та відомствах. 

Відбором кандидатів для вступу на громадян-
ську службу займаються безпосередньо міністер-
ства і відомства під спільним контролем Комісії 
у справах цивільної служби. Допоміжну роль при 
відборі персоналу виконують деякі спеціалізовані 
організації, такі як Агентство з оцінки та відбору 
кандидатів для державної служби, Група корпора-
тивного розвитку. Вони покликані забезпечувати 
дотримання принципу справедливої оцінки заслуг 
кандидатів на посади цивільної служби шляхом 
проведення відкритих конкурсів. Процедура від-
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бору складається з декількох етапів. На першому  
з них робиться письмовий доповідь на задану тему, 
на другому проводяться тести і інтерв’ю, на тре-
тьому – на підставі оцінки всієї сукупної інформа-
ції про претендента проводиться заключна спів-
бесіда, за результатами якої вирішується питання 
про зарахування. 

Близько 50% громадянських службовців Великої 
Британії надають послуги населенню: виплачують 
пенсії та допомоги, працевлаштовують безробіт-
них, видають різноманітні ліцензії, 20% працюють  
у Міністерстві оборони та в його агентствах, а решта 
розподілені між адміністративним апаратом цен-
тральних органів державного управління та допо-
міжними адміністративними службами [10]. 

Швейцарська модель публічної служби не 
передбачає чіткого понятійного унормовування 
поняття «публічна служба». У Швейцарії ніколи 
не існуловало нормативного акта про держав-
них службовців. В кожному кантоні діють осо-
бливі публічно-правові норми. Законодавство 
про публічну службу Швейцарії складається 
з федерального законодавства, кантонального 
та нормативних актів громад. На рівні Швей-
царської Конфедерації зміст публічно-право-
вих службових відносин детально регламенто-
вано в чинному нині Законі про посадовців від 
30 червня 1927 р. Для претендентів на публічну 
службу в Швейцарії головними є критерії оцінки 
ділових якостей. В органи публічної влади оби-
рається тільки особа, яка буде краще, ніж інші 
претенденти, виконувати службові завдання, 
функції та повноваження. При надходженні 
на публічну службу враховуються перш за 
все спеціальні знання, професійна підготовка, 
готовність до належного виконання посадо-
вих обов’язків. Відповідність таким вимогам 
необхідно підтверджувати документами про 
шкільну або професійну освіту, посвідченнями 
про здання іспитів. Поряд із професійною квалі-
фікацією кандидати повинні мати також хорошу 
репутацію. Крім того, виявляється здатність  
і бажання претендента до спільної роботи з коле-
гами, начальниками, а також з громадянами.

У Німеччині система публічної служби та 
доступ до неї є поетапним, він складається  
з двох державних іспитів, до яких допускаються 
особи, які пройшли теоретичну підготовку та ста-
жування у земельних або федеральних органах 
управління. Посади на публічній службі у Німеч-
чині об’єднані в групу посад від нижчої до вищої, 
які вимагають однакового освітнього рівня для 
вступу на них, однак відповідальність і складність 

завдань на різних рівнях вимагають досвіду й удо-
сконалення професійних навичок. 

Службовці Німеччини перебувають в одному 
з трьох видів статусу, які відрізняються рівнем 
обсягом функціональних обов’язків. Підготовча 
служба характеризується тим, що службовець не 
обіймає жодної посади, а проходить теоретичну 
і практичну підготовку. Випробувальна служба 
починається з призначення на посаду і триває від 
одного до трьох років. Пожиттєве призначення 
отримують службовці, яким на момент призна-
чення виповнилося 27 років і які мають успішно 
закінчену випробувальну службу. Тобто на службу 
може бути прийнята особа, що є найбільш профе-
сійно придатною [25].

У системі Міністерства фінансів Ірландії функ-
ціонує Служба з призначень на державну службу, 
основними завданнями якої є забезпечення про-
ведення процедур відбору і найму персоналу на 
державну службу. Служба також здійснює контр-
оль за дотриманням правил проведення кон-
курсів на державну службу у тих міністерствах  
і відомствах, які мають відповідну ліцензію для 
самостійного проведення конкурсних процедур. 
Такій підхід вважається виправданим і може бути 
використаний в процесі здійснення позавідомчого 
контролю за призначенням на посади державної 
служби. 

Веб-портал Служби є засобом первинної 
оцінки кандидатів при розгляді на ту чи іншу 
вакантну посаду державної служби. На порталі 
зберігається інформація про персональні дані, 
проводиться первинна оцінка спеціальних знань, 
тестування для встановлення ділових якостей 
тощо. Конкурсні процедури в Ірландії представ-
ляють собою заходи коли кадрові служби мініс-
терств або відомств, що зацікавлені в підборі 
кваліфікованих кадрів, складають перелік вимог 
до вакантної посади, де зазначені: рівень освіти, 
умови проходження державної служби, рівень 
заробітної плати, необхідні компетенції та пере-
дають їх до Служби. Після чого разом з пред-
ставником конкретного зацікавленого підроз-
ділу міністерства або відомства опрацьовуються 
деталі конкурсу, а саме: необхідність проведення 
тестів, методика співбесіди тощо. Наступні етапи 
відбору персоналу повністю здійснюються Служ-
бою: розміщення інформації про конкурс, прове-
дення первинних конкурсних процедур, перевірка 
даних про кандидата, складання списку потен-
ційних кандидатів. Служби проводить оцінку  
і тестування потенційних кандидатів, за резуль-
татами яких відбувається ранжування відібраних 
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кандидатів для подальшого прийняття рішення 
про призначення кандидата на вакантну посаду. 
На сьогодні законодавчо не врегульовано призна-
чення міністерствами і відомствами запропонова-
них Службою кандидатів, однак на практиці, такі 
кандидати завжди призначаються на посади дер-
жавної служби в Ірландії [27].

У США «службовцем публічного сектора» 
вважається будь-яка особа, праця якої оплачу-
ється з бюджету федерації, штату або місцевого 
органу влади. Службовці публічного сектора  
у США займають посади, розподілені в ієрархіч-
ному порядку за 18 категоріями відповідно до від-
повідальності та складності роботи. Прийом на 
посади заснований на принципах конкурентності 
й відвертості та здійснюється або на конкурсній 
основі, або через участь у спеціальній навчаль-
ній програмі. Призначення на посади за допомо-
гою конкурсного відбору здійснюється на основі 
моделі управлінської кваліфікації: некар’єрне 
призначення на загальні посади; тимчасове при-
значення для виконання спеціальних робіт; над-
звичайне призначення на загальні посади в разі 
особливих обставин. Призначення на посади 
через участь у спеціальній навчальній програмі 
здійснюється через програми підготовки, пере-
підготовки та підвищення кваліфікації для дер-
жавних службовців, які реалізуються в багатьох 
навчальних закладах, зокрема в спеціалізованих 
закладах освіти, на відповідних факультетах 
університетів, на політологічних факультетах 
коледжів. Обов’язковим елементом підготовки 
державних службовців у США є стажування на 
конкретних посадах із наступною оцінкою резуль-
татів цього стажування, а вищим урядовцям реко-
мендується ще й мати індивідуальний план розви-
тку, спрямований на вдосконалення професійних 
і управлінських навичок та підвищення творчого 
потенціалу [20].

Характерними особливостями публічної 
служби в Канаді є дієвість системи професій-
ного навчання публічних службовців. Вони 
поділяються на категорії: професійна і наукова; 
адміністративна, технічна та іноземна служби; 
допоміжний персонал; державні службовці, які 
здійснюють управлінські функції. Прийняття 
на державну службу та просування по ній здій-
снюється на конкурсній основі, так званій «сис-
темі заслуг». Цей принцип не отримав правового 
закріплення в канадському законодавстві, але 
аналіз практики публічного управління дозволяє 
зробити висновок, що відбір найбільш кадрів від-
бувається з урахуванням їх знань та досвіду [8]. 

Прийом на державну службу здійснює Комі-
сія цивільної служби, яка може передавати ці 
обов’язки іншим органам влади. Головний метод 
відбору на державну службу є складання кон-
курсних іспитів. Кандидат на посаду подає заяву 
про включення його до числа конкурсантів до 
Комісії цивільної служби. Основні вимоги щодо 
рівня знань та інші «кваліфікаційні стандарти» 
визначені актами Комісії цивільної служби та 
обов’язкові для застосування при проведенні 
іспитів. 

Відбір та призначення на державну службу 
Сінгапуру грунтуються на засадах відкритої кон-
куренції, непідкупності та політичної нейтраль-
ності. Державні службовці Сінгапуру отримують 
конкурентні ринкові ставки на основі гнучкої 
структури заробітної плати в залежності від про-
дуктивності праці. Усі державні службовці прохо-
дять щорічну атестацію, під час якої розглядається 
потенціал службовця і продуктивність його праці. 
Такі дані відповідним чином реєструються. Це дає 
можливість приймати рішення щодо просування 
по службі і нагород. Проводяться постійні пере-
вірки з метою забезпечення постійної конкурен-
тоспроможності та можливості залучення та збе-
реження талановитого персоналу. Важливе місце 
у політиці державної служби Сінгапуру посідає 
навчання державних службовців. Кожний держав-
ний службовець має право на 100 годин навчання 
щорічно, з яких 60% – це курси, пов’язані з робо-
тою, 40% – курси саморозвитку, самовдоскона-
лення [28].

Відмінні особливості публічної служби в Япо-
нії полягають у тому, що до категорії державних 
службовців включають працівників державного 
апарату і осіб, які працюють на підприємствах, що 
належать державі (службовців державних заліз-
ниць, працівників телебачення, муніципальних 
шкіл); система довічного найму державних служ-
бовців практично виключає міжвідомчу мобіль-
ність і ротацію кадрів і дозволяє мати незначний 
за чисельністю персонал державних службовців.

Всі особи, що перебувають на державній 
службі, підрозділяються на дві основні катего-
рії – працівників «звичайної служби» і праців-
ників «особливої служби». Основна маса чинов-
ництва зайнята на «звичайній службі» стосовно 
якої діє система призначення на посаду на основі 
конкурсних іспитів. Японська Конституція закрі-
пила принцип рівного доступу громадян до дер-
жавної служби. Закон Японії «Про державних 
службовців» встановлює, що набір на державну 
службу здійснюється відповідно до особистих 
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заслуг кандидата, його професійної підготовки  
й ділових якостей, виявити які й повинні конкурсні 
іспити. Система іспитів на державну службу, вве-
дена наприкінці XIX ст., діє без істотних змін  
й дотепер. Іспити можуть бути письмовими або 
усними. Допускається проведення іспиту з фізич-
ної підготовки, оцінка спеціальних навичок тощо. 
Конкурсні іспити організуються за принципом 
«відкритих дверей». Час і місце їхнього прове-
дення оголошуються в засобах масової інфор-
мації. Вимоги щодо конкурсних іспитів іден-
тично для більшості державних установ. Цікавим  
є те, що проводиться також «загальний іспит»  
у вигляді групової дискусії по одному із предметів 
з метою визначення здатності кандидатів швидко 
сприймати суть різних думок, виробляти свій під-
хід, використовувати переконливі аргументи при 
формулюванні власної позиції. Через конкурсні 
іспити відбувається й підвищення на посаді. 

У Китайській Народній Республіці не здій-
снюється поділ між політичними й адміністра-
тивними посадами, не передбачається полі-
тичний нейтралітет державних службовців. 
Тут встановлено ієрархію працівників держав-
них адміністративних органів, причому ранги 
пов’язуються із зайняттям певних посад. Посади 
державних службовців розділені на керівні та 
некерівні (діловоди, секретарі, працівники від-
ділів, інспектори). Державне управління в Китаї 
здійснюється з урахуванням наступних підходів: 
відкритість влади; участь населення; залучення 
кращих інтелектуальних сил; контроль діяльності 
апарату партії з боку зацікавлених представни-
ків суспільства. Такий підхід повністю відпо-
відає культурно-політичним традиціям країни. 
Законом КНР уточнені вимоги, що висуваються 
до кандидатів на посади державних службовців,  
а саме: громадянство КНР, вік – 18 років і старше, 
підтримка Конституції КНР, добра поведінка, 
здоров’я, достатнє для нормального виконання 
службових обов’язків, а також культурний рівень, 
працездатність і компетентність, що відповідають 
посадовим обов’язкам. 

Результати нашого дослідження засвідчують, 
що різні історичні традиції країн та культура, 
а також системи призначення на посаду мають 
значний вплив на проходженя публічної служби. 
З огляду на екстремальні умови такого прохо-
дження в Україні доцільно запровадити гнучкі 
механізми здійснення своїх функцій публічними 
службовцями. Це може стосуватися надання 
реальної самостійності працівникам у визна-
ченні місця роботи (робота на дому, спілкування  

в режимі Zoom чи Skype), регламенту роботи, 
планування і звітування про роботу. 

При прийнятті на посаду можна скористатися 
досвідом країн, які використовують відмінні від 
конкурсних процедури. Наприклад, досвідом 
Швейцарії, коли головними є критерії оцінки 
ділових якостей. Відповідність таким критеріям 
необхідно підтверджувати документами про 
шкільну або професійну освіту. Крім того, за кри-
терій можна взяти бажання претендента до спіль-
ної роботи з колегами та громадянами. Досвідом 
Великої Британії щодо проведення співбесіди, за 
результатами якої вирішується питання про зара-
хування.

Або досвідом США щодо призначення на 
посади через участь у спеціальній навчальній 
програмі підвищення кваліфікації для держав-
них службовців, з наступною оцінкою результа-
тів навчання, а також наявність індивідуального 
плану розвитку професійних і управлінських 
навичок, де як в Сінгапурі кожний державний 
службовець має право на 100 годин навчання 
щорічно, з яких 60% це курси, пов’язані з робо-
тою, 40% курси саморозвитку.

Доцільнм також вбачаємо проведення дискусії 
по одній з проблем, як в Японії, з метою визна-
чення здатності кандидатів швидко сприймати 
суть різних думок, виробляти свій підхід, вико-
ристовувати переконливі аргументи при форму-
люванні власної позиції.

Так як з початком війни багато положень зако-
нодавства України виявилося неможливо вико-
нувати, то необхідно було їх накласти на воєнні 
реалії. Зміна регулювання почала відбуватися 
з прийнттям Закону України «Про організацію 
трудових відносин в умовах воєнного стану» від 
15.03.2022 року № 2136-ІХ яким встановлюються 
тимчасові умови щодо укладення та розірвання 
трудових договорів, зміни істотних умов праці, 
переведення на іншу роботу, надання відпусток, 
максимальної тривалості роботи протягом тижня 
та періоду відпочинку, оплати праці [2].

Подальша практика проходження публічної 
служби в умовах війни призведе до нових змін  
в законодавстві і подальших наукових розвідках  
з цих проблем.

Висновки. В результаті проведених досліджень 
визначено, що публічне управління тієї чи іншої 
країни залежить від конкретних умов її функціо-
нування. Практично ні в одній з розглянутих нами 
країн останнім часом не здійснювалось прохо-
дження публічної служби в умовах війни. Разом  
з тим можна скористатися їх досвідом в мирний 
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час. В Україні доцільно запровадити гнучкі меха-
нізми здійснення своїх функцій публічними служ-
бовцями. Це може стосуватися надання їм реальної 
самостійності в роботі та змінах умов при прийнятті 
на посаду. Корисним може бути досвід таких країн 

як Швейцарія, Велика Британія, США, Сінгапур, 
Японії. Подальша практика проходження публіч-
ної служби в умовах війни призведе до нових змін 
в законодавстві і подальших наукових розвідках  
з цих проблем.
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Shevchenko O. О., Shevchenko N. О., Dobrogorsky O. V. IMPLEMENTATION OF WORLD 
EXPERIENCE OF PUBLIC SERVICE IN UKRAINE IN THE CONDITIONS OF WAR TIME

The article theoretically summarizes the world experience of public administration on the example  
of public service systems in Great Britain, Switzerland, Germany, Ireland, USA, Canada, Singapore, Japan 
and China. The aim of the study is to study the experience of real public administration on the example  
of specific countries and improve their own experience.

The relevance of the study stems from the current military realities of solving issues, staffing the public service 
to ensure and support the defense of Ukraine by enabling society to receive vital services, the implementation 
of which is provided, in particular, public authorities, local governments, entities of public sector.

In this regard, the specifics of the British public service are defined, the legislation of which does not have 
a consolidated law on civil service, and regulates only some of the most important aspects. The multilevel 
nature of public authority in Switzerland (confederation, cantons and communities) is analyzed and it is noted 
that the public service is not sufficiently regulated by law. It is noted that in Germany the system of public 
administration attracts with its orderliness, the system of hierarchy of public servants. It has been found that 
there is a special civil service appointment service in Ireland, the main task of which is to ensure the selection 
and recruitment of staff.

The procedure for recruiting civil servants in the United States was analyzed and found to be based on the 
principles of competition and openness and is carried out either on a competitive basis or through participation 
in a special training program. And in Canada, the characteristic features of public service are the effectiveness 
of the system of professional training of public servants, and promotion is carried out on the principle of «merit 
system».

The practice of entering and passing public service in the countries of the East is special: Singapore, Japan, 
China. Selection and appointment to Singapore’s civil service are based on the principles of open competition, 
incorruptibility and political neutrality. Singaporean civil servants have the right to annual training related to 
work and self-development. In Japan, the system of civil service examinations, introduced in the late nineteenth 
century, is still in force without significant changes. In China, there is no separation between political  
and administrative positions and no political neutrality of civil servants. The positions of civil servants are 
divided into managerial and non-managerial and are controlled by society.

It was found that different historical traditions of countries and culture, as well as systems of appointment 
have a significant impact on public service. In Ukraine, given the difficult conditions of the state, it is advisable 
to introduce flexible mechanisms for the performance of their functions by public servants, and when hiring 
you can use the experience of countries that use non-competitive procedures.

It is concluded that further practice of public service in wartime will lead to new changes in legislation  
and further scientific research on these issues.

Key words: public service, position, civil servant, implementation of experience, wartime conditions.


