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у даній статті розглядається проблематика підвищення кваліфікації державних службовців на сучасному 
етапі євроінтеграції україни. визначення проблемних питань підвищення кваліфікації фахівців органів 
влади. зазначення стратегічних напрямів, та формування сучасної ефективної системи удосконалення про-
фесійного розвитку державних службовців. основні завдання удосконалення професійної освіти. Пропозиції 
щодо запровадження комплексу першочергових заходів, спрямованих на удосконалення процесу підготовки 
та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. 
ключові слова: державні службовці, професійна компетентність, підвищення кваліфікації, удосконалення 
розвитку,органи влади.

Постановка проблеми. Європейський курс 
напряму роботи органів державних служб 

в україні обумовлений необхідністю урахування 
суттєвих змін в удосконаленні професійного роз-
витку державних службовців. від професіоналіз-
му фахівців органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування залежить результатив-
ність та ефективність всього державного апарату. 
тому, одною із актуальніших проблем забезпе-
чення ефективної діяльності державного органу 
є належний рівень підготовки, перепідготовки 
та підвищення кваліфікації його працівників. 

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми підвищення кваліфікації державних 
службовців висвітлюють вітчизняні та зарубіж-
ні науковці, такі як: в. Бакуменко, о. воронько, 
н. гончарук, в. луговий, о. Мельников, М. ни-
нюк, о. оболенський, л. Плаксій, в. Понеділко, 
н. Протасова, о. Пухкал, М. скоромнюк, о. хме-
левська, Ю. Шаров, і. Шпекторенко, г. Щокiн 
та інші автори. 

виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. вивчаючи наукові роботи 
та статті з цієї тематики, можна виявити від-
сутність наукової оцінки навчальних потреб 
державних службовців, чітко сформульованих 
методичних рекомендацій для використання ка-
дровими службами органів влади та розробника-
ми програм підвищення кваліфікації.

в більшості наукових досліджень цієї теми 
зазначено, що при виборі форм і методів підви-
щення кваліфікації управлінців доцільно засто-
совувати комплексний навчальний підхід. це за-
лежить від специфіки роботи фахівців, існуючих 
індивідуальних і корпоративних потреб, техніч-
ного оснащення робочих місць і багатьох інших 
чинників. необхідність цієї проблеми полягає 
у розробці системного підходу удосконалення 
механізму підвищення кваліфікації державних 
службовців, поєднання сучасних освітніх та ін-
формаційних технологій, з урахуванням зару-
біжного досвіду.

мета статті. головною метою цієї роботи 
є вивчення системи підвищення професіоналізму 
державних службовців, визначення проблемних 
питань підвищення їх кваліфікації, зазначення 

стратегічних напрямів, механізму та формуван-
ня сучасної ефективної системи удосконалення 
професійного розвитку державних службовців, 
підвищення рівня професійної компетентності 
фахівців. 

виклад основного матеріалу. на сучасному 
етапі євроінтеграційних процесів в україні важ-
ливу роль відіграє впровадження реформування 
системи державного управління, необхідною пе-
редумовою якого є належний професійний рівень 
державних службовців. вони повинні володіти 
навичками в економічній, соціальній, правовій 
та інших сферах, набути управлінських і комуні-
кативних вмінь, а також прагнути систематично 
підвищувати та удосконалювати свій професій-
ний рівень. Першою ланкою удосконалення свого 
професійного рівня є підвищення кваліфікації. 

Підвищення кваліфікації державних служ-
бовців – це навчання з метою відновлення і роз-
витку умінь і знань, необхідних для ефективного 
рішення задач професійної діяльності на дер-
жавній службі, яке спрямоване на підвищення 
рівня загальної управлінської культури та спеці-
алізується в межах певної категорії посад і спе-
ціалізації на окремих функціях, завданнях, по-
вноваженнях [2].

державні службовці, які вперше прийняті на 
державну службу, повинні проходити підвищен-
ня кваліфікації протягом першого року роботи, 
потім у разі потреби перед оцінюванням або за 
результатами оцінювання службової діяльності, 
але не рідше ніж один раз на три роки. резуль-
тати навчання і підвищення кваліфікації є од-
нією з підстав для просування по службі [1; 4].

основними видами підвищення кваліфікації 
державних службовців, що забезпечують його 
безперервність, є: навчання за професійними 
програмами підвищення кваліфікації; тематичні 
постійно діючі семінари; спеціалізовані корот-
кострокові навчальні курси; тематичні корот-
кострокові семінари, зокрема тренінги та само-
стійне навчання (самоосвіта), зокрема участь 
у щорічному всеукраїнському конкурсі «Кращий 
державний службовець» відповідно до постано-
ви Кабінету Міністрів україни від 27.12.2008 р. 
№ 1136 [3], а також стажування в органах, на 
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які поширюється чинність закону україни «Про 
державну службу» у тому числі за кордоном.

на сьогоднішній день в україні удосконалю-
ється система підвищення кваліфікації держав-
них службовців. так, статтею 48 закону україни 
«Про державну службу» зазначено, що «дер-
жавним службовцям створюються умови для 
підвищення рівня професійної компетентності 
шляхом професійного навчання, яке проводиться 
постійно», а також відзначено, що «керівник дер-
жавної служби у межах витрат, передбачених 
на утримання відповідного державного органу, 
забезпечує організацію професійного навчання 
державних службовців, підвищення кваліфіка-
ції державних службовців на робочому місці або 
в інших установах (організаціях), а також має 
право відповідно до закону закуповувати послу-
ги, необхідні для забезпечення підвищення ква-
ліфікації державних службовців, у підприємств, 
установ та організацій незалежно від форми 
власності, фізичних осіб» [1].

Постановою Кабінету Міністрів україни від 
07 липня 2010 року №564 затверджено Поло-
ження про систему підготовки, спеціалізації 
та підвищення кваліфікації державних служ-
бовців, голів місцевих державних адміністрацій, 
їх перших заступників та заступників, посадо-
вих осіб місцевого самоврядування [2], яким за-
значенні головні чинники здійснення навчання 
за професійними програмами підвищення ква-
ліфікації, зазначені форми і методи підготовки 
спеціалістів, магістрів за спеціальностями, спря-
мованими на провадження професійної діяльнос-
ті на державній службі та на службі в органах 
місцевого самоврядування. але, аналіз ситуації 
показав, що серед основних проблем функціону-
вання існуючої системи підвищення кваліфікації 
є недосконалий рівень реальних потреб держав-
них службовців на місцях та перелік послуг, що 
надаються центрами підвищення кваліфікації, 
не передбачено урахування міжнародного досві-
ду з проблем підвищення кваліфікації держав-
них службовців і його ефективного використання 
в україні.

науковець Максимович Ю.а. відзначив, що 
«вирішення основних проблемних питань у сис-
темі підвищення кваліфікації державних служ-
бовців можливе за умови здійснення необхідних 
інвестицій у розвиток кадрового ресурсу та ство-
рення потужної горизонтальної інфраструкту-
ри управління процесом європейської інтеграції 
у всій системі державних органів» [6].

з метою удосконалення професійної підго-
товки державних службовців та посадових осіб 
місцевого самоврядування національне агент-
ство україни з питань державної служби розро-
било проект розпорядження Кабінету Міністрів 
україни «Про схвалення стратегії підготовки 
та підвищення кваліфікації державних служ-
бовців і посадових осіб місцевого самоврядуван-
ня у сфері європейської інтеграції до 2021 року 
та затвердження Плану заходів щодо її реаліза-
ції» [5] (далі – стратегія), яким визначені основні 
напрями реалізації, очікувані результати та ком-
плекс першочергових заходів, спрямованих на 
удосконалення процесу підготовки та підвищен-
ня кваліфікації державних службовців та поса-
дових осіб місцевого самоврядування. 

Принципами стратегії є: безперервність 
та системність навчання, науковість, демокра-
тизм, наступність, гнучкість поєднання теорії 
і практики, доступність, інноваційність. реаліза-
ція стратегії у визначені строки з використан-
ням кращого міжнародного досвіду забезпечить:

– впровадження у навчальний процес при-
кладних досліджень, наукових розробок, кращих 
практик навчальних закладів україни та країн 
Європейського союзу;

– набуття державними службовцями профе-
сійної компетентності у сфері європейської інте-
грації;

– досягнення належного рівня мовної підго-
товки фахівців, які займаються питаннями євро-
пейської інтеграції;

– створення бази даних спеціалістів, які про-
йшли навчання у сфері європейської інтеграції 
та каталогу навчальних програм у сфері євро-
пейської інтеграції;

– забезпечення навчального процесу високок-
валіфікованими викладачами;

– налагодження постійної співпраці між на-
вчальними закладами, організаціями, установами 
органами влади та відповідальними міжнародни-
ми партнерами у сфері європейської інтеграції [5].

реалізація завдань, зазначених у стратегії 
сприятиме створенню умов для правового, еко-
номічного та організаційного забезпечення роз-
витку системи підвищення кваліфікації.

в Миколаївській області питаннями підвищен-
ня кваліфікації державних службовців займа-
ється Миколаївський обласний центр перепід-
готовки та підвищення кваліфікації працівників 
органів державної влади, органів місцевого са-
моврядування державних підприємств, установ 
і організацій, який спрямовує свою діяльність 
щодо надання послуг з післядипломної освіти, 
яка включає перепідготовку, спеціалізацію, під-
вищення кваліфікації, стажування відповідно до 
чинного законодавства україни. в межах своєї 
компетенції проводить наукову та методичну 
діяльність, впроваджує освітню діяльність, яка 
включає навчальну, виховну, наукову, культур-
ну, консультативну, методичну [7].

у сучасній системі підвищення кваліфікації 
державних службовців можна виділити чотири 
основні завдання їх освіти: 

1) усунення недоліків в освіті державних служ-
бовців, пов'язаних з їх попереднім навчанням; 

2) навчання спеціальним дисциплінам, спря-
мованим на підвищення ефективності державно-
го управління: загальній теорії, суті й формам 
державного управління та місцевого самовряду-
вання, їх законодавчого забезпечення ролі й осо-
бливостей державної служби; 

3) оновлення галузевих знань, вивчення остан-
ніх досягнень науки і техніки, яке б спонукало їх 
до подальшої самоосвіти, досягнення особистих 
цілей (освітніх, професійних та інших), сприяло 
б самореалізації; 

4) сприяння просуванню по державній службі 
[11].

ефективність професійного навчання держав-
них службовців, якість вивчення потреб і розроб-
ки змісту програм, залежить від рівня співпраці 
органів державної влади, органів місцевого само-
врядування з навчальними закладами та праг-
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нення самих державних службовців удосконалю-
вати свої професійні навички.

основним завданням закладів, які займають-
ся підвищенням кваліфікації державних служ-
бовців є перегляд існуючих форм подачі матері-
алу, порівняльного аналізу кращих вітчизняних 
і зарубіжних практик та методик, впровадження 
інноваційних форм, які б відповідали європей-
ським нормам інтеграції та пріоритетам щодо 
модернізації та реформування державної служ-
би в україні.

Погоджуючись з науковцем н. ларіною, тре-
ба зазначити, що до основних принципів відбору 
змісту підвищення кваліфікації управлінських 
кадрів відносяться такі: «пріоритет самостійного 
навчання; пріоритет спільної діяльності; опора на 
досвід слухача; індивідуалізація навчання; сис-
темність навчання; контактність навчання; акту-
алізація результатів навчання; ефективність на-
вчання; розвиток освітніх потреб; інноваційність; 
усвідомленість навчання; інтеграція всіх елемен-
тів навчального процесу: цілей, змісту, організа-
ції» тощо [8].

таким чином, враховуючи світовий управлін-
ський досвід, можна зазначити, що одним із клю-
чових завдань процесу реформування державної 
служби в україні, є належний рівень професійної 
кваліфікації службовця, його компетентність та ді-
лові якості відповідно до прямого співвідношення 
службового просування і оплати праці. встанов-
лення такого зв’язку надасть можливість держав-
ним службовцям підвищити зацікавленість і відпо-
відальність за свій професійний розвиток.

у сучасних умовах система підготовки ком-
петентних державних службовців має забез-
печувати потреби органів державної влади 
у працівниках з високим рівнем професіоналіз-

му та культури, здатних компетентно і відпові-
дально виконувати управлінські функції, запро-
ваджувати новітні соціальні технології, сприяти 
інноваційним процесам. це дозволяє визначити 
шляхи вдосконалення системи підготовки, пе-
репідготовки та підвищення кваліфікації дер-
жавних службовців. вони зумовлені насамперед 
стратегією та змістом реформ і перетворень, 
спрямованих на підвищення ролі наукових знань, 
професіоналізму та компетентності фахівців. 

зміст і рівень їх спеціального, фахового, про-
фесійного навчання мають відповідати страте-
гічним напрямкам розбудови державності, мати 
випереджальний характер, ураховувати висо-
кий динамізм соціальних і економічних проце-
сів, ключові завдання реформування державного 
управління. рівень же професійної компетент-
ності осіб визначається їх освітньо-кваліфікацій-
ним рівнем, досвідом роботи та рівнем володіння 
спеціальними знаннями, уміннями та навичками. 

установлення такого зв’язку надає кожному 
державному службовцю можливість підвищити 
зацікавленість і відповідальність за свій профе-
сійний розвиток [11].

висновки і пропозиції. виходячи з вищеви-
кладеного, можна зробити висновки, що діюча 
система підвищення кваліфікації державних 
службовців та посадових осіб місцевого самовря-
дування в умовах євроінтеграції, є недостатньо 
ефективною та не повністю задовольняє потреби 
органів виконавчої влади та органів місцевого са-
моврядування у високопрофесійних кадрах. 

оновлені знання та вміння професійних фа-
хівців – це інвестиції в майбутнє україни. і сис-
тема підвищення кваліфікації забезпечує станов-
лення інтелектуального потенціалу державних 
службовців.
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пОвЫШение квалификации гОсударственнЫх слуЖащих  
в услОвиях еврОинтеграции украинЫ

аннотация
в данной статье рассматривается проблематика повышения квалификации государственных служа-
щих на современном этапе евроинтеграции украины. определение проблемных вопросов повыше-
ния квалификации специалистов органов власти. указание стратегических направлений, механизма 
и формирования современной эффективной системы совершенствования профессионального развития 
государственных служащих. основные задачи совершенствования профессионального образования. 
Предложения о введении комплекса первоочередных мер, направленных на совершенствование про-
цесса подготовки и повышения квалификации государственных служащих и должностных лиц мест-
ного самоуправления.
ключевые слова: государственные служащие, профессиональная компетентность, повышение квали-
фикации, совершенствование развития, органы власти.

Yermolayeva g.A.
separated subdivision «Mykolaiv Branch of 
Kyiv national university of culture and arts»
Lasna n.g. 
Kiev university of culture

increAsing Of quALificAtiOn Of puBLic OfficiALs in terms  
Of eurOpeAn integrAtiOn in ukrAine

summary
this article deals with the issues of improving the qualifications of civil officials at the current stage of 
european integration of ukraine. definition of problematic issues of professional development of govern-
ment officials. indication of strategic directions, mechanism and formation of a modern effective system 
for improving the professional development of civil officials. the main tasks of improving professional 
edu cation. Proposals for the introduction of a complex of priority measures aimed at improving the process 
of training and raising the skills of civil officials and local self-government officials.
keywords: public officials, professional competence, increase of qualification, improvement of develop-
ment, authorities.


