
26

Теорія, історія держави і права, конституційне право

Наше право № 1, 2022

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ 
ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

У статті досліджено питання професійної 
підготовки державних службовців в Україні, 
зокрема, запропоновано напрями удосконален-
ня системи їх професійної підготовки. Першо-
основою удосконалення системи підготовки 
державних службовців в Україні є потреби 
державного управління, насамперед, забезпе-
чення відповідності компетентностей, отри-
маних у результаті професійної підготовки в 
закладах вищої освіти, тим компетентнос-
тям, що необхідні для професійної діяльністю 
державних службовців. Доведено необхідність 
удосконалення системи професійної підготов-
ки державних службовців.
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фесійному навчанні є недосконалим, він не 
забезпечує зв’язок між системою підготовки 
і практикою державного управління. Крім 
того, реалізації адміністративної реформи в 
Україні і відповідне реформування системи 
державного управління, євроінтеграційні 
процеси ставлять нові вимоги до підготовки 
кадрів для державної служби.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Питання професійного навчання та під-
готовки державних службовців досліджува-
ли такі науковці, як: Б. В. Божко, К. Ващен-
ко, Л. М. Горбатюк, А. Пєров, О. І. Сердюк 
та ін. Проте наразі в Україні ще існують про-
блеми у створенні професійної, відкритої, 
ефективної системи навчання та підготовки 
державних службовців, які потребують по-
дальшого дослідження.

Метою статті є дослідження напрямів 
удосконалення професійного навчання дер-
жавних службовців.

Виклад основного матеріалу
Підвищення якості державного управ-

ління й ефективності надання адміністра-
тивних послуг населенню потребує високо- 
ефективних і компетентних державних 
службовців. З цією метою необхідно побуду-
вати сучасну систему підготовки, перепідго-
товки і підвищення кваліфікації державних 
службовців з урахуванням сучасного зару-
біжного досвіду. 

Постановка проблеми
Ключовим напрямом кадрового забез-

печення державного управління є забезпе-
чення професійного навчання державних 
службовців з метою формування системи 
високоефективних і компетентних кадрів. 
Професійний розвиток державних службов-
ців дає можливість ефективніше використо-
вувати бюджетні кошти, забезпечити моти-
вацію кадрів і стабільність публічної служби. 

Необхідність удосконалення професій-
ного навчання державних службовців зу-
мовлена тим, що наявна система підготовки, 
перепідготовки й підвищення кваліфікації 
не відповідає сучасним вимогам до якості та 
змісту освітнього процесу, механізм визна-
чення потреб державних службовців у про-
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В Україні необхідність поглиблення й 
удосконалення професійних знань держав-
них службовців закріплено на законодавчо-
му рівні. Зокрема, згідно з п. 5 ст. 48 Закону 
України «Про державну службу», державні 
службовці підвищують рівень професійної 
компетентності протягом усього терміну 
проходження служби, а підвищення квалі-
фікації відбувається не рідше ніж один раз 
на три роки [4, ст. 48].

Підвищення кваліфікації державного 
службовця – це набуття ним нових чи удоско-
налення раніше отриманих компетентностей у 
межах своєї професійної діяльності, що забез-
печує необхідний рівень їх професійної квалі-
фікації для професійної діяльності [3, с. 163].

Сучасна організаційна структура систе-
ми професійного навчання державних служ-
бовців складається з двох рівнів – централь-
ного і регіонального. До центрального рівня 
відноситься: Національна академія держав-

ного управління при Президентові України 
(НАДУ) та Інститут підвищення кваліфіка-
ції керівних кадрів при ній; галузеві заклади 
післядипломної освіти центральних органів 
виконавчої влади. На регіональному рівні 
знаходяться регіональні інститути держав-
ного управління НАДУ (Харків, Львів, Оде-
са, Дніпропетровськ), центри перепідго-
товки і підвищення кваліфікації державних 
службовців та керівників органів місцевого 
самоврядування в областях, м. Києві, про-
фільні заклади вищої освіти (рис. 1).

Процеси, що відбуваються в державному 
управлінні України, нині вимагають прове-
дення постійних змін у системі професійної 
підготовки державних службовців. При удо-
сконаленні системи підготовки державних 
службовців потрібно враховувати мету про-
цесу підготовки, підходи до його реалізації, 
процес реалізації і кінцевий результат. Саме 
необхідність державних службовців відпові-

Рис. 1. Сучасна система професійного навчання державних службовців 
в Україні [7, с. 13]
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дати потребам часу вимагає постійного вдо-
сконалення їх професіоналізму і компетент-
ності [2, с. 73]. Тому потрібно визначити на-
бір необхідних умінь, знань, навичок, яки-
ми мають володіти державні службовці, при 
цьому враховуючи рівень посади, а отже пе-
релік компетенцій державного службовця.

Основною метою професійної підготовки 
державних службовців повинно стати задо-
волення потреби держави в кваліфікованих 
відповідальних державних працівниках, 
мобільних у внутрішньому та зовнішньому 
адміністративному просторі, та стратегічно 
мислячих лідерах, які зможуть упроваджу-
вати демократичні цінності. Основним за-
вданням удосконалення системи професій-
ної підготовки державних службовців є за-
безпечення відповідності компетентностей 
як результатів професійної підготовки ком-
петентностям, затребуваним професійною 
діяльністю державних службовців.

У системі професійної підготовки дер-
жавних службовців є доцільним запрова-
дження першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти для виконання ними функцій 
на нижніх посадах, оскільки це охоплюва-
тиме наявні потреби державних органів 
влади і органів місцевого самоврядування у 
кваліфікованих працівниках з професійною 
освітою. Враховуючи це, фахова підготовка 
бакалаврів для виконання ними функціо-
нальних обов’язків у районних державних 
адміністраціях, територіальних підрозді-
лах центральних органів державної влади 
є актуальною. Але нині в Україні працевла-
штування фахівця з освітньо-кваліфікацій-
ним рівнем «бакалавр» є проблемою, адже в 
українському суспільстві склалася думка, що 
бакалавр – це людина з неповною вищою 
освітою. Тому більшість студентів прагне 
будь-що отримати наступний освітній рі-
вень – магістра. З переходом до посад керів-
ного складу коло функцій державних служ-
бовців та, відповідно, їх компетентностей 
розширюється. Від державних службовців 
вимагаються, крім додаткових (до бакалавр-
ського рівня) функцій (виконавських, техно-
логічних), вміти виконувати стратегічні, ор-
ганізаційно-кадрові і організаційно-контро-
люючі функції. Саме на такі посади необхід-

ним є ступінь магістра в галузі державного 
управління й адміністрування [1, с. 9].

Важливою складовою удосконалення 
державної служби є розширення змісту про-
фесійної підготовки державних службовців 
програмами розвитку лідерства. Характер-
ною ознакою сучасних систем професійної 
підготовки державних службовців є чітка 
її спрямованість на розвиток як управлін-
ських, так і лідерських якостей. Тому в мо-
дернізованій системі професійної підготов-
ки державних службовців актуальним є пи-
тання підготовки їх лідерських якостей.

Разом із формуванням у державних 
службовців лідерських якостей, нормативну 
частину підготовки державних службовців 
необхідно спрямувати на врахування осно-
вних засад системи прогнозних і програм-
них документів України, таких як Угода про 
асоціацію між Україною та ЄС, Програми 
діяльності Кабінету Міністрів України тощо. 
Удосконалена система професійної підго-
товки державних службовців також повинна 
бути направлена на розкриття основних на-
прямів діяльності центральних органів ви-
конавчої влади, які формують і реалізують 
державну політику.

Потребує удосконалення система просу-
вання державних службовців по кар’єрних 
сходинках. Нині в Україні, на відміну від 
європейських країн, практично відсутня 
організована система кар’єрного зростання 
державних службовців, що є одним із мо-
тивуючих факторів на державній службі. 
Проте залишається тенденція призначен-
ня на важливі посади державної служби, 
осіб, які не мають досвіду роботи на дер-
жавній службі, неспеціалістів, осіб з при-
ватного сектору чи взагалі без стажу роботи 
[1, с. 10]. 

Для удосконалення системи професій-
ної навчання державних службовців після 
отримання профільної середньої чи фахової 
вищої освіти можна скористатися досвідом 
розвинених європейських країн щодо отри-
мання подвійних дипломів. Досвід, набутий 
під час підготовки у розвинених країнах, 
сприятиме наближенню державної служби 
України до міжнародних вимог, її професі-
оналізації і загалом підвищенню конкурен-
тоздатності країни на світовій арені.
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 Подвійний диплом – це диплом, отрима-
ний спільно із закордонними закладами ви-
щої освіти з такого ж напряму підготовки та 
перезарахуванням певних кредитів. Такий 
варіант професійної навчання державних 
службовців вбачається доречним для слуха-
чів, які здобувають ступінь магістра в галузі 
державного управління та адміністрування, 
вступаючи на основі ступеня спеціаліста чи 
магістра в іншій галузі. Наприклад, доречно 
запровадити такі подвійні дипломи: бака-
лавр у певній галузі – бакалавр у галузі дер-
жавного управління й адміністрування для 
вступників на основі профільної середньої 
освіти і магістр у певній галузі – магістр у 
галузі державного управління й адміністру-
вання на основі бакалавра з метою отриман-
ня різносторонньої освіти і можливості по-
дальшої ротації та корисного використання 
кваліфікованих управлінських кадрів. Після 
здобуття освітнього рівня бакалавра за на-
прямом «Публічне управління та адміні-
стрування» він може продовжити підготов-
ку в магістратурі. Після здобуття освітньо-
го рівня магістра у галузі знань «Публічне 
управління та адміністрування» він працев-
лаштовується на посаду державної служ-
би чи продовжує підготовку за програмою 
доктора філософії у цій галузі знань, після 
проходження якої працевлаштовується на 
посади державної служби або до закладів 
вищої освіти чи науково-дослідні інститути. 
Ця схема підготовки державних службовців 
є запорукою їх професійної мобільності, які 
з урахуванням відповідних освітніх рівнів 
(бакалавр, магістр, доктор філософії) мають 
змогу переходити на роботу не лише з одно-
го державного органу влади до іншого, а й 
працювати в інших сферах діяльності. 

Під час проведення професійної під-
готовки державних службовців усіх рівнів 
необхідно їх розподілити за формами під-
готовки. Так, кандидати на посади нижньої 
ланки повинні отримувати професійну під-
готовку (рівень бакалавра, магістра) за ден-
ною чи вечірньою формою. Керівний склад 
державних службовців повинен проходити 
професійну підготовку за заочною чи за-
очно-дистанційною формами навчання, яка 
є зручною для них та передбачає постійне 
отримання й удосконалення нових знань у 

режимі online, не перериваючи на тривалий 
час виконання службових обов’язків. 

Нині також з метою удосконалення про-
фесійної підготовки державних службовців 
необхідно застосовувати дуальну форму здо-
буття освіти, що передбачає поєднання на-
вчання державних службовців у закладах 
освіти з одночасним навчанням на робочих 
місцях в установах, організаціях для набут-
тя певної кваліфікації, на основі договору 
про здійснення навчання за дуальною фор-
мою здобуття освіти. Дуальна форма більш 
доречна на вечірній і заочно-дистанційній 
формі навчання державних службовців.

З метою удосконалення системи про-
фесійного навчання державних службовців 
необхідно використовувати інноваційні під-
ходи до навчального процесу [3]. Одним із 
пріоритетних напрямів може бути запрова-
дження технології змішаного навчання при 
підвищенні кваліфікації за професійними 
програмами, програмами тематичних семі-
нарів і спеціалізованих короткострокових 
навчальних курсів за рахунок поєднання 
традиційного очного навчання й елементів 
дистанційної освіти, що особливої актуаль-
ності набрало на сьогодні в умовах каран-
тинних заходів. 

Використання дистанційного навчання 
потребує створення спеціального навчаль-
ного інформаційного середовища, яке скла-
дається з цифрових інформаційних дже-
рел, електронних бібліотек, аудіо- та відео 
матеріалів, електронних книг і навчальних 
посібників. Учасниками дистанційного на-
вчального процесу є самі слухачі й виклада-
чі, взаємодія яких здійснюється з викорис-
танням сучасних телекомунікаційних засо-
бів (Zoom, Skype тощо). Саме таке інформа-
ційне навчальне середовище дає унікальні 
можливості державним службовцям для 
отримання знань як самостійно, так і під ке-
рівництвом викладачів [3]. До переваг такої 
форми професійного навчання державних 
службовців слід віднести мобільність, без-
перервність, суттєву економію бюджетних 
коштів. 

До основних напрямів удосконалення 
системи професійного навчання державних 
службовців належить реформування НАДУ 
і її регіональних інститутів, яке полягатиме 
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в закріпленні за НАДУ ролі координатора, 
який відповідальний за зв’язки з усіма за-
кладами вищої освіти, що спеціалізуються на 
підготовці й перепідготовці фахівців у сфері 
«Державне управління». Забезпечення ко-
ординації діяльності всіх навчальних закла-
дів, що займаються підготовкою державних 
службовців, дасть можливість узгодити між 
собою та затвердити єдині підходи до ви-
значення змісту їх професійного навчання. 
Адже саме фундаментальна університетська 
підготовка (протягом п’яти повноцінних ро-
ків навчання), володіння новітніми управ-
лінськими технологіями сприяють форму-
ванню нового покоління управлінців інте-
лектуального потенціалу, який покликаний 
забезпечити прогрес нашої країни.

Актуальні програми підготовки дер-
жавних службовців повинні передбачати: 
модульну структуру навчання; індивідуаль-
не консультування в процесі навчання; ви-
користання сучасних активних технологій 
навчання (комп’ютерні симулятори, кейси, 
«мозкові штурми», ділові ігри тощо); ви-
конання групових проєктних робіт з акту-
альних питань державного управління та 
місцевого самоврядування; запрошення як 
викладачів авторитетних практиків держав-
ної та муніципальної служби, менеджерів 
бізнес-структур і підприємств некомерцій-
ного сектору.

На сьогодні на етапі доопрацювання пе-
ребуває Стратегія реформування державно-
го управління на період до 2025 року, якою 
передбачається продовження реформуван-
ня системи професійного навчання держав-
них службовців. Важливим питанням є не-
обхідність володіння державними службов-
цями іноземними мовами. Передбачається 
посилити відкритість системи професійного 
навчання державних службовців за рахунок 
доступу до неї недержавних провайдерів 
освітніх послуг, впровадження дієвих мето-
дів професійного навчання на основі сучас-
них інформаційно-комунікативних техноло-
гій тощо.

Задля прискорення прогресивного 
розвитку системи професійної підготовки 
державних службовців в Україні шляхом 
використання кращих наявних практик, 
гармонійно поєднаних із національними 

традиціями та цінностям, необхідно на дер-
жавному рівні ухвалити та реалізувати Кон-
цепцію модернізації системи професійної 
підготовки державних службовців в Україні 
на 2022-2026 рр., у якій повинні бути ви-
значені стратегічні напрями, механізми та 
строки осучаснення сутнісного наповнення 
системи професійної підготовки державних 
службовців. Концепція має бути спрямова-
на на вирішення проблеми невідповідності 
системи професійної підготовки державних 
службовців потребам держави та сучасним 
запитам суспільства. Невирішення цієї про-
блеми погіршить якість управління на всіх 
рівнях державного управління, сприятиме 
нераціональному використанню видатків 
державного бюджету та «бюрократизації» 
освітнього процесу, демотивуватиме науко-
во-педагогічних працівників у формуванні 
висококваліфікованих фахівців.

Професійна підготовка державних служ-
бовців повинна сприяти оволодінню ними 
професійних компетентностей. Відсутність 
стандартів такої підготовки негативно впли-
ває на всю систему державної служби і ефек-
тивність державного управління. Головну 
роль у цьому процесі повинна відігравати 
НАДС із залученням методичної і наукової 
допомоги НАДУ. Так, в основі професійно-
го стандарту для державних службовців по-
винні бути такі положення: 

−	 визначені основні напрями діяль-
ності державних службовців за відповідною 
посадою, для кожного кваліфікаційного 
рівня встановлюються відповідні йому на-
йменування посад, рівні професійної осві-
ти, а також вимоги до досвіду роботи, стану 
здоров’я, необхідності сертифікації; 

−	 визначені основні посадові обов’язки 
(які функції необхідно виконувати, щоб від-
повідати вимогам якості за конкретною про-
фесією, кваліфікаційним рівнем); 

−	 визначені необхідні уміння та нави-
чки за кожним посадовим обов’язком [5,- 
с. 137].

Необхідність професійних стандартів по-
яснюється тим, що, з одного боку, стандарт 
є ресурсом самооцінки державного службов-
ця, з іншого – як інструмент, за допомогою 
якого керівництво може планувати, оціню-
вати діяльність державного органу влади, 
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забезпечувати досягнення встановлених 
цілей, приймати управлінські рішення і ре-
алізовувати професійну складову діяльності 
державних службовців.

Висновки
На сьогодні в умовах реформування дер-

жавної системи управління актуалізується 
питання професійного навчання державних 
службовців і підвищення їх кваліфікації. 
Для забезпечення навчального процесу для 
необхідної кількості державних службовців 
запропоновано використовувати змішану 
форми навчання, тобто поєднання тради-
ційного очного навчання й елементів дис-
танційної освіти з використанням сучасних 
інформаційно-комунікаційних технологій. 
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Khaliuk A.V. Panfilova J.M. 
IMPROVEMENT OF PROFESSIONAL 
TRAINING OF CIVIL SERVANT

The article examines the issues of 
professional training of civil servants in 
Ukraine, in particular, suggests ways to 

improve the system of their professional 
training. The primary basis for improving the 
system of training of civil servants in Ukraine is 
the needs of public administration, first of all, 
ensuring compliance of competencies obtained 
as a result of professional training in higher 
education institutions with those competencies 
necessary for professional activities of civil 
servants. The necessity of improving the system 
of professional training of civil servants with a 
clearly defined purpose and tasks, functions, 
results is proved; conducting professional 
training of civil servants in Ukraine on the 
basis of the competence approach; revision 
of training programs for civil servants with 
the possible introduction of double diplomas; 
introduction of a dual form of training for 
candidates for the first admission to the civil 
service. Emphasis is also placed on the need to 
standardize the training of civil servants, the 
coherence of these standards: to ensure the link 
between training and professional activities of 
civil servants.

Key words: civil servant, professional 
training, personnel, improvement, 
qualification.


