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Аргентина – держава на південному сході Південної Америки, де за 

розмірами території поступається лише Бразилії. На півночі межує з Болівією і 

Парагваєм, на заході – з Чилі, на сході – з Бразилією та Уругваєм. Омивається 

водами Атлантичного океану. Іспанські колонізатори назвали країну 

Аргентиною, тобто “срібною”, однак срібла тут насправді не було, а головним 

багатством країни стали родючі грунти та пасовища. Це одна з найбільш 

“європейських” країн Південної Америки. Її столицю – Буенос-Айрес – 

називають Парижем Південної Америки [1].  

Аргентина, Аргентинська Республіка (Republica Argentina) – держава на 

південному сході Південної Америки. Загальна площа – 2 766 890 кв. км. 

Населення 44 751 961 осіб (2018 р., понад 48.9 % – чисельність чоловічого 

населення . Чисельність жіночого населення понад 51.1 % ). Офіційна мова – 

іспанська Більшість віруючих – католики. Аргентина – федерація у складі 22 

провінцій, Федерального столичного округу і національної території Вогняна 

Земля. Глава держави – президент (обирається на 4-річний термін). 

Законодавчий орган – двопалатний Національний конгрес, який складається з 

Сенату і палати депутатів. 

Законодавча система заснована на американській і західноєвропейській 

законодавчих системах. Верховний Суд складається з 9 судів, які призначаються 

президентом зі схвалення Сенату. Східна частина Аргентини рівнинна, на заході – 

Анди, на південному заході – Патагонское плоскогір’я. Клімат на півночі 

тропічний, південніше – субтропічний, на півдні помірний [2].  

З-поміж природних ресурсів у Аргентині вирізняються родючі ґрунти. 

Річки, які беруть початок у Андах, у верхів’ях мають великі запаси гідроенергії 

(Ріо-Негро, Ріо-Колорадо та ін.). Територія Аргентини перспективна для пошуку 

найрізноманітніших корисних копалин [3].  

Корінне населення (індіанці) Аргентини було майже все знищене під час 

європейської колонізації. Нині індіанці (до 30 тис. осіб) мешкають навколо 

кордону з Парагваєм (тупі-гуарані, матакома- тагуайо, гуай-куру тощо). Крім 

того, у гірських районах на північному заході проживають метиси, що частково 

зберегли мову кечуа. В Аргентині живуть також українці (приблизно 150 тис. 

осіб), поляки, німці, французи, євреї та ін [4]. 

Конституція Аргентини – основний закон та одне з головних джерел 

законодавства Аргентини. Національне державне законодавство про зайнятість 

населення регулює обов’язки та права національних аргентинських державних 

службовців [5].  

Відповідно до вищеназваного закону, існує шість рівнів державної служби 

(A, B, C, D, E, F). Незважаючи на те, що кількість жінок, які є державними 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0


службовцями в Аргентині, майже така ж, як і чоловіків, перевага останніх в 

директивних посадах (А та В) існує: 14 % чоловіків, проти 10 % жінок. Також на 

найнижчих рівнях (рівні підтримки – E і F), перевага 31 % чоловіків проти 25 % 

жінок. Тільки на проміжних рівнях посаду обіймає більше жінок – 65 % проти 

55 % чоловіків [5].  

Важливо також зазначити, що на сьогоднішній день діє декрет № 624/2003, 

який встановлює Секретаріат державного управління як агентство, яке 

відповідає за модернізацію держави в Аргентині. Це агентство повинно діяти з 

структурою Адміністрації та вирішувати наступні питання, серед яких: людські 

ресурси; якість функціонування державного сектору; переговори та 

посередництво в конфлікті; навчання; електронне урядування і закупівлі. Крім 

того, організація займається цими питаннями у своїх міждержавних відносинах, 

з провінціями та муніципалітетами [5]. 

Також існує таке поняття як кар’єра державних службовців. Насправді 

існують різні категорії цієї великої групи, які перераховані в таблиці 1. “Істинні” 

професійні державні службовці відповідають лише першій категорії табл. 1, і 

вони складають трохи менше 25.000. Решта категорій вимагають у будь-якому 

випадку короткого пояснення. 

 

Таблиця 1. Постійні державні службовці федеральної адміністрації 

Аргентини 
Категорії державних службовців Чисельність, чол. 

1. Кар’єра державних службовців (SINAPA) 24718 

2. Персонал регуляторних комісій 1072 

3. Науково-технічний персонал 12280 

4. Інші 6838 

5. Цивільний персонал, який працює на збройних силах 21048 

6. Орендований (профспілковий) непрофесійний персонал 38018 

Всього 103 974 

Джерело: Дані компанії Mecon [7] 

 

Існує два способи приєднатись до аргентинської державної служби. Перша 

– це система загального відбору, яка дозволяє людям, які вже працюють в уряді 

перерозподіляти посади. Друга – відкрита система вибору для всіх, хто має 

мінімальні вимоги до потрібної позиції. Це реально для багатьох професій, 

наприклад, для аудиторів [5].  

Отже, Аргентина цікава країна має багато особливостей: красиву природу, 

особливу законодавчу базу. Державна служба в Аргентині має такі особливості:  

шість рангів державної служби (A, B, C, D, E, F); має два способи? щоб 

потрапити на державну службу. Але є і мінуси, які потрібно покращувати і 

переймати досвід від інших країн для покращення державної служби. 
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