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У статті здійснено аналіз сучасного стану формування кадрів державної служби. 

Звертається увага на наявні проблеми у цій сфері: недосконалість конкурсних процедур, 
неефективність професійного навчання.  

Досліджено нормативно-правову основу формування державних кадрів. Наголо-
шено на важливості індивідуальної програми державного службовця, яка прогнозує не 
лише показники потреб державного органу, але й враховує індивідуальні потреби 
державного службовця.  

Проаналізовано освітні програми за спеціальністю “Публічне управління та 
адміністрування”, при цьому стверджується, що вони не дозволяють повною мірою 
виробити індивідуальну освітню траєкторію, не забезпечений вільний вибір здобува-
чами освіти освітніх компонентів, які дозволять набути спеціальні фахові компетен-
тності, що безпосередньо пов’язані із посадовими обов’язками державного службовця.  

Обґрунтовано необхідність підвищення рівня мотивації та ентузіазму щодо 
професійної підготовки державних службовців, а також зазначено потребу у виробленні 
ефективного механізму спонукання до підвищення свого професійного рівня держав-
ними службовцями.  

Ключові слова: професійне навчання, підвищення кваліфікації, державний служ-
бовець, компетентність, посада державної служби.  
 
Постановка проблеми. Досягнення стратегічних цілей суспільного розвитку, а також 

вирішення нагальних соціально-економічних проблем держави можливі за умови забезпечення 
ефективної роботи органів державної влади. Професійний розвиток кадрів державної служби 
багато в чому зумовлює високий рівень ефективності їх діяльності. Одним з підходів до вдоско-
налення державного апарату слугує організація ефективно діючої системи професійної підготовки 
та підвищення кваліфікації державних службовців. Тому питання організації процесу професійного 
навчання державних службовців сьогодні є одним з найбільш ключових у системі державної 
служби та кадрової політики.  
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Аналіз дослідження проблеми. Професіоналізація державної служби була предметом  
дослідження багатьох вчених, зокрема: В. Авер’янова, О. Антонової, М. Білинської, О. Воронько, 
К. Ващенка, Н. Гончарук, Н. Калашник, В. Лугового, Н. Нижник, В. Сороко та ін.  

 
Метою статті є здійснити аналіз сучасного стану підготовки і формування державно-

управлінських кадрів в Україні та окреслити нову візіяю у цьому напрямі 
 
Виклад основного матеріалу. Принцип професіоналізму державної служби, задекларований 

в Законі України “Про державну службу”, передбачає “компетентне, об’єктивне і неупереджене 
виконання посадових обов’язків, постійне підвищення державним службовцем рівня своєї про-
фесійної компетентності”, а відтак, висуває вимоги до підготовки кадрів державної служби  [1]. 
Поняття компетентоності Закон України “Про освіту” визначає так: “динамічна комбінація 
знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що 
визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу 
навчальну діяльність” [2]. Водночас Закон України “Про державну службу” дає визначення 
професійній компетентості як здатності особи в межах визначених за посадою повноважень 
застосовувати спеціальні знання, уміння та навички, виявляти відповідні моральні та ділові 
якості для належного виконання встановлених завдань і обов’язків, навчання, професійного та 
особистісного розвитку  [1].  

Задля формування необхідних компетентностей державного службовця в ЗВО України 
здійснюється підготовка магістрів за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування”, 
передбачене обов’язкове підвищення кваліфікації державних службовців. Попри те, підготовка і 
формування кадрів державної служби потребує концептуальних змін, які полягають і у підвищенні 
мотивації державних службовців щодо зростання рівня професіоналізму і в удосконаленні 
механізмів організації навчання. 

Стратегія реформування державного управління на період до 2021 року серед інших 
пріоритетів визначила сферу управління людськими ресурсами, де однією з проблем зазаначила 
недостатній рівень професіоналізму в сфері добору персоналу на посади державної служби. При 
цьому вказуючи, що “Існуючі конкурсні процедури відбору на посади державної служби 
залишаються недосконалими і не ґрунтуються на якісних стандартизованих вимогах до рівня 
професійної компетентності претендентів на посади державної служби, у тому числі відсутні чіткі і 
прозорі процедури просування по службі”. Основними складовими реформи у цьому напрямі 
визначено: створення інтегрованої інформаційної системи управління людськими ресурсами на 
державній службі; реформа системи професійного навчання державних службовців, у тому числі в 
частині володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи  [3].  

Попри те, що володіння іноземною є загальною вимогою для осіб, які претендують на зайняття 
посад державної служби категорії “А” та на посади дипломатичної служби, водночас, підтримуємо 
думку вчених щодо необхідності законодавчого та інституційного просування ідеї щодо профе-
сійного навчання іноземної мови державних службовців. Англомовна компетентність державних  
службовців зумовлена необхідністю співпрацювати в полінаціональному середовищі щодо 
спільних питань у сфері державної служби. Знання англійської мови сприяє здатності державного 
службовця співпрацювати з іноземними колегами, брати участь у роботі структур ЄС та долучатись 
таким чином до вирішення національних та загальноєвропейських питань  [4].  

Підготовка і формування державних управлінських кадрів передбачає два вектори державної 
політки у цьому напрямі: це і підвищення рівня професійного навчання державних службовців, і 
вдосконалення процедур відбору на посади державної служби 

Основними напрямами реалізації вищезгаданої Стратегії в частині державної служби та 
управління людськими ресурсами є: запровадження та підтримка системи відбору на посади 
державної служби, яка базується на принципах державного управління, є прозорою, відповідає  
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найкращим практикам та забезпечує залучення найбільш професійних, компетентних і вмоти-
вованих фахівців; впровадження сучасної цілісної, мобільної та гнучкої системи професійного 
навчання державних службовців з розвинутою інфраструктурою та належним ресурсним 
забезпеченням, яка орієнтована на розвиток компетентностей та потреби в професійному 
розвитку державних службовців  [3].  

Система відбору на посади державної служби регламентується низкою нормативно-правових 
актів, сред яких: Порядок проведення конкурсу на зайняття посад державної служби  [5] Типові 
вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії “А”  [6] та ін. Однак 
доводиться констатувати, що конкурсні процедури залишаються не до кінця прозорими і вплив 
керівника державного органу на етапі проведення співбесіди на загальний рейтинг кандидата є 
очевидним. Тестування також не дають реальної оцінки знань, адже завдання обмежені лише 
знаннями деяких нормативних актів, що на нашу думку, є вкрай вузьким і не дає можливість 
оцінити спрможність кандидата на державну службу до розв’язання практичних завдань на 
конкретній посаді. Вважаємо за необхідне внести зміни до змісту тестування, передбачивиши блок 
ситуативних запитань, розв’язання фабул для претендентів на зайняття всіх посад державної 
служби. Логічним та абстрактним мисленням повинен володіти не лише державний службовець 
правоохоронних органів, але й кожен хто виконує функції і завдання держави.  

В частині правового регулювання професійного навчання задля реалізації напрямів Стратегії 
було прийнято низку нормативно-правоих актів, зокрема Концепція реформування системи 
професійного навчання державних службовців, голів державних місцевих адміністрацій, їх 
перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів 
місцевих рад  [7], Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів 
місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого 
самоврядування та депутатів місцевих рад  [8], Методика визначення та проведення аналізу потреб 
у професійному навчанні державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх 
перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування [9] Методичні 
рекомендацій щодо складання, перегляду та моніторингу виконання індивідуальної програми 
підвищення рівня професійної компетентності державного службовця (індивідуальної програми 
професійного розвитку) [10], Типове положення про службу управління персоналом державного 
органу  [11], Типовий порядок проведення оцінювання результатів службової діяльності державних 
службовців  [12].  

Всі ці нормативно-правові акти тією чи ішою мірою врегульовують процедуру професійного 
начання державного службовця. Важливу роль у цьому процесі, хочемо відвести індивідуальній 
програмі державного службовця, яка прогнозує не лише показники потреб державного органу, але й 
враховує індивідуальні потреби державного службовця. 

Індивідуальну програму рекомендується складати з метою планування професійного 
розвитку державного службовця, спрямованого на набуття та вдосконалення його професійних 
знань, умінь та навичок, що забезпечують відповідний рівень професійної кваліфікації для його 
професійної діяльності на займаній посаді відповідно до встановлених посадових обов’язків. 

Одним із елементів системи формування державно-управлінських кадрів є професійне 
навчання через підготовку на магістерському рівні за спеціальністю 281 “Публічне управління 
та адміністрування”. 

Навчання державних службовців за освітніми програмами за спеціальністю “Публічне 
управління та адміністрування” потребує сьогодні особливої уваги, вважаємо існуючі сьогодні 
освітні програми не забезпечують набуття державними службовцям кометнетностей необхідних для 
якісного виконання свої професійних завдань. Проблему вбачаємо і втому, що освітні програми не  
дозвояють повеною мірою виробити індивідуальну освітню траєкторію, не забезпечений вільний 
вибір здобувачами освіти освтніх компонентів, які дозволять набути спеціальні фахові компе-
тентності, які безпосередньо пов’язані із посадовими обов’язками державного службовця. 
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Ваажаємо за необхідне здійснювати підготовку державних службовців за спеціальністю “Публічне 
управління та адміністрування” за спеціалізаціями, залежно від сфер діяльності державних 
службовців. Також доцільним було б залучення до формування ОП і керівників органів державної 
влади, й органів місцевого самоврядування, і державних службовців та посадових осіб оргнів 
місцевого самоврядування посад категорії В. Стандарти вищої освіти Публічне управління та 
адмініструваня для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затверджені наказом МОН 4 
серпня 2020 р., оновили перелік компетентностей випускника і сформулювали результати навчання, 
однак проблема полягає не в оновленні освітніх програм до вимого стандарту, а передусім в 
реальному навчанні державних службовців за цими освітніми програмами, адже формальність 
здобуття освіти за згадуваною освітньою програмо не наділяє випускника задекларованими 
компетентностями  [13].  

Натомість підвищення кваліфікації державних службовців сьогодні, вважаємо, набуває не 
лише нової форми, а й змісту. Ключовим моментом у покращенні якості надання освітніх послуг у 
цій сфері стало визначення потреб у професійному навчванні, індивідуалізація та диференціація. 
До прикладу, дослідження навчальних потреб представників органів місцевого самоврядування 
серед найважливіших компетентностей, які потрібно розвивати посадовим особам місцевого 
самоврядування дозволило виокремити такі: стратегічне планування, проєктний менеджмент, 
інструменти взаємодії з різними зацікавленими сторонами, правова грамотність, фінансовий 
менеджмент, адміністративні послуги, управління комунальною власністю та інші. Проведене 
дослідження було націлене не лише для визначення актуальних навчальних потреб, але й на 
вироблення прогнозів на найближчі роки, враховуючи курс реформ в Україні, зміни на ринку праці, 
глобальні тенденції, процеси розвитку суспільних відносин. Це дослідження дозволило сформувати 
теми підвищення кваліфікації, які актуальні для посадових осіб органів місцевого самоврядування.  

Безпосередню участь у визначенні навчальних потреб того чи іншого органу мають брати 
служби управління персоналом, які одним з основних своїх завдань мають прогнозування розвитку 
персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, підвищення рівня їх професійної 
компетентності  [11]. 

За результатами проведеного аналізу загальних потреб у професійному навчанні з ураху-
ванням пріоритетних напрямів розвитку державного управління та місцевого самоврядування, 
визначених відповідними державними, регіональними, місцевими програмами, стратегіями, 
НАДС щороку формує перелік пріоритетних напрямів (тем) для підвищення кваліфікації 
учасників професійного навчання за загальними професійними (сертифікатними) та короткос-
троковими програмами (далі – перелік пріоритетних напрямів (тем)) та оприлюднює його на 
вебпорталі управління знаннями 

Формуванню професійних державно-упралінських кадрів, на нашу думку, сприяє і популяри-
зація державної служби, і вдосконалення конкурсних процедур у сфері державної служби, і 
підвищення рівня професійної освіти державних службовців.  

Як слушно зазанчає О. Антонова: “Суспільні зміни впливають на формування та професіона-
лізацію державної служби, фактично її “замовляють”, у напрямі розвитку аналітичного мислення, 
розуміння концептуальних контурів суспільних змін та стратегічних перспектив, покращання 
організаційної структури професійної діяльності локального рівня, сприйняття та впровадження 
інновацій, а також інформаційно-комунікативної взаємодії...”  [14]. 

Зарубіжні вчені відмічають низький рівень мотивації та ентузіазму щодо професійної 
підготовки державних службовців, і слушно зазначають щодо потреби у виробленні ефективного 
механізму спонукання до підвищення свого професійного рівня державними службовцями  [15]. 

Найбільш прийнятною формою професійної підготовки зарубіжні вчені вважають дистан-
ційне навчання з використанням інформаційних технологій та інтернету не просто як інструменту 
для підвищення кваліфікації державних службовців та розвитку освітньої системи, а й як стиму-
лювання соціальної згуртованості, заохочення міжнародного співробітництва  [15]. 
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Отже, підготовка і формування державно-управлінських кадрів в Україні вимагає перегляду  
конкурсних процедур і професійного навчання державних службовців. Конкурсні процедури мають 
пердбачати визначення наявності у кандидатів на посаду державної служби компетеностей, 
необхідних для розв’язання складних задач і проблем у сфері публічного управління та 
адміністрування. Професійне навчання державних службовців має бути, передусім, змотивованим, 
має враховувати індивідуальні потреби державного службовця з урахуванням пріоритетних 
напрямів розвитку державного управління та місцевого самоврядування.  
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TRAINING AND FORMATION OF PUBLIC ADMINISTRATION IN UKRAINE:  
CURRENT SITUATION AND NEW VISION 

 
The article analyzes the current state of civil service personnel formation. Attention is drawn to 

the existing problems in this area: the imperfection of competitive procedures and vocational training’s 
inefficiency. The normative-legal basis of the construction of state personnel is investigated. Emphasis is 
placed on the importance of an individual civil servant program, which forecasts the needs of a civil 
servant and considers the unique needs of a civil servant. Educational programs in the field of Public 
Administration are analyzed, arguing that they do not allow to develop of a personal academic 
trajectory fully, do not provide the free choice of educational components, which will enable acquiring 
particular professional competencies that are directly related to job responsibilities. in the language of a 
civil servant. The need to increase the level of motivation and enthusiasm for the training of civil 
servants is substantiated, and the need to develop an effective mechanism to encourage civil servants to 
improve their professional status. 

Key words: professional training, advanced training, civil servant, competence, civil service 
position. 
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