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Законодавчі зміни щодо підвищення 
ефективності підготовки державних         

службовців 
 
Стаття присвячена проблемі законодавчого забезпечення підвищення ефективності підготовки 

державних службовців. 
 
The article is devoted to the problem of increasing quality of the education of state employers. 

На сучасному етапі трансформаційних перет-
ворень українського суспільства саме державна 
служба повинна забезпечити вихід з кризового 
становища та зробити конструктивні та дієві 
кроки на шляху європейської інтеграції України 
в світову спільноту. Повільність та суперечли-
вість просування України шляхом суспільних 
перетворень значною мірою зумовлені недооці-
нкою стану, ролі ті значення кадрового чинника 
здійснення реформ. На сьогоднішній день у кра-
їні не вистачає висококваліфікованої управлін-
ської еліти. І можна з усією очевидністю ствер-
джувати, що в українському суспільстві не варто 
чекати суттєвих змін, якщо вони не відбудуться 
у свідомості, професіональній підготовці управ-
лінських кадрів. Саме цей чинник є вагомим 
підґрунтям для розв’язання складних проблем, 
що накопичилися впродовж останніх років [6]. 
Реформи обумовлені нагальною необхідніс-

тю стерти ту межу, яка й досі існує між сучасни-
ми вимогами суспільства і діяльністю державно-
го апарату. Звернемо увагу лише на законодавчі 
проекти, які покликані підвищити ефективність 
підготовки та перепідготовки державних служ-
бовців в ході реформування всієї системи держа-
вної служби. 
Законодавчі основи державної служби було 

закладено з прийняттям Закону України “Про дер-
жавну службу” від 16 грудня 1993 року № 3727-
XII, що набув чинності 1 січня 1994 року [4]. 

На сьогоднішній день в Україні не вистачає 
висококваліфікованих кадрів, здатних до розв’я-
зання складних проблем, адекватного реагуван-
ня на соціально-економічні, науково-техно-
логічні зміни, що відбуваються в країні та світі. 
Сучасний кадровий потенціал, минаючи систему 
підготовки та підвищення кваліфікації, не здатен 
до принципової зміни парадигми власної діяль-
ності, яку диктує сучасний рівень суспільного 
розвитку. Через відсутність відповідного освіт-
нього рівня і небажання постійно професійно 
удосконалюватися він втратив можливість пе-
рейти і оволодіти методами цільового управлін-
ня та стратегічного планування в процесі здійс-
нення своїх функцій. 
В коло проблем професійної освіти держав-

них службовців входять такі, як плинність кад-
рів на державній службі, брак знань та вмінь з 
аналізу державної політики, стратегічного пла-
нування та управління змінами, а також відсут-
ністю системи безперервного навчання, у тому 
числі, на робочому місці (особливо з питань 
управління процесом вироблення та реалізації 
державної політики), бракує спеціально підгото-
влених фахівців для роботи в підрозділах, відпо-
відальних за питання європейської інтеграції в 
органах державної влади, відсутні орієнтаційні 
навчальні програми для всієї державної служби 
з питань процесу європейської інтеграції. 

 З метою вдосконалення кадрового потенціа-
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лу створення оновленого, потужного і дієздатно-
го державного апарату, становлення професій-
ної, політично нейтральної та авторитетної дер-
жавної служби було затверджено Стратегію ре-
формування системи державної служби в Украї-
ні (Указ Президента України від 14 квітня 2000 
року № 599). Головним управлінням державної 
служби підготовлено проект Указу Президента 
України “Про Концепцію розвитку законодавст-
ва про державну службу”, який 21 жовтня 2004 
року було схвалено Координаційною радою з 
питань державної служби при Президентові 
України, 22 грудня 2004 року – Кабінетом Міні-
стрів України, а 5 січня 2005 року – Президен-
том України [1; 3; 5]. 
Одним з ключових завдань першого етапу 

перетворень під назвою “Законодавче закріплен-
ня принципів діяльності та засад організації 
системи державної служби (2005 рік)” , за дани-
ми Головдержслужби, яка є центральним орга-
ном виконавчої влади із спеціальним статусом, 
підконтрольним і підзвітним Президентові 
України (Указ Президента України від 2 жовтня 
1999 року № 1272), є прийняття нового Закону 
України “Про державну службу”, розробленого 
на основі Концепції розвитку законодавства про 
державну службу, схваленої Указом Президента 
України від 5 січня 2005 року №1. Концепція 
враховує основоположні принципи та підходи 
до правового регулювання та організації держа-
вної служби, прийняті в Європейському Союзі, 
серед яких: 

– поділ між державною (публічною) та при-
ватною сферами; – розмежування політичної та 
адміністративної діяльності; – розвиток індиві-
дуальної відповідальності державних службов-
ців стосовно прийняття рішень, що вимагає доб-
ре освічених та досвідчених менеджерів сфери 
державного управління; відбір, призначення та 
просування по службі, що базуються на оціню-
ванні особистих заслуг та досягнень [1; 5; 7]. 
На основі Концепції адаптації державної слу-

жби в Україні до стандартів європейського Сою-
зу Головдержслужбою розроблено Програму 
розвитку державної служби на 2005-2010 роки, 
яка затверджена Постановою Кабінету Міністрів 
України від 8 червня 2004 року №746 [3]. 
Підкресливши вищезазначене, стверджуєть-

ся, що одним з головних завдань реформи дер-
жавної служби є підготовка нової управлінської 
еліти, яка стане запорукою ефективного держав-
ного управління та виходу українського суспіль-
ства з адміністративної кризи. 

 На другому етапі “ Впровадження нового 
законодавства (2006-2007 роки)”  в сфері підви-
щення ефективності підготовки державних слу-
жбовців планується запровадити в системі дер-
жавної служби управління персоналом, що базу-
ється на принципах закону, компетентності та 

особистих заслуг, а також Головдержслужба в 
цьому напрямку звертає особливу увагу на удо-
сконалення діяльності Національної Академії 
державного управління при Президентові Украї-
ни з метою спрямування системи професійного 
навчання державних службовців на задоволення 
реальних потреб у навчанні, набуття державни-
ми службовцями сучасних знань, необхідних у 
контексті згаданої ролі Уряду та державної слу-
жби. Також невідкладним є законодавче закріп-
лення принципів професійного навчання держа-
вних службовців, відмінних від підходів на яких 
базується система вищої освіти, створення кон-
курентного середовища у сфері надання послуг з 
навчання державних службовців шляхом покла-
дання повноважень з формування, розміщення 
та контролю за виконанням державного замов-
лення на професійне навчання державних служ-
бовців на центральний орган виконавчої влади з 
питань державної служби [1, 5]. 
Дослідження місця і ролі системи підготов-

ки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 
держслужбовців у контексті державного управ-
ління як виду діяльності в світі взагалі та в 
Україні, зокрема, дозволили встановити наступ-
не: існує два підходи до визначення предмету 
державного управління (європейський та амери-
канський) та три тенденції щодо базової освіти 
держслужбовців (гуманітарна, природнича та 
правова); інституювання державної служби в 
Україні, як окремого виду діяльності, спричини-
ло появу системи навчання держслужбовців, а 
необхідність підвищення кваліфікації віднесено 
до їх основних службових обов’язків на законо-
давчому рівні; становлення системи підготовки, 
перепідготовки та підвищення кваліфікації    
держслужбовців в Україні здійснювалося прак-
тично “з нуля” та за короткий термін ця система 
створена і діє, а максимальна інтенсивність роз-
робки нормативної бази припадає на 1994-
1995 рр.; у контексті розуміння родового понят-
тя “освіта” як процесу і результату цілеспрямо-
ваного формування культури людини доцільно 
розглядати “підготовку”, “ перепідготовку” та 
“підвищення кваліфікації” як типи одного з ви-
дів освіти – післядипломної освіти; поняття 
“професія” має усвідомлюватися як родове, а 
“спеціальність” та “кваліфікація” як видові, при 
цьому “кваліфікація” характеризується двома 
основними параметрами – спеціальність та сту-
пінь (рівень) готовності до діяльності; для після-
дипломної освіти характерним є те, що 
“підготовка” розуміється як зміна професії 
(спеціальність та кваліфікація), “пере-підго-
товка” пов’язується із зміною спеціальності та 
кваліфікації, а “підвищення кваліфікації” доці-
льно сприймати, як явище, що пов’язується із 
частковими змінами або в частині спеціальності, 
або рівня готовності до діяльності, або в їх поєд-
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нанні; існують певні чинники, що об’єктивізу-
ють необхідність реформування системи підго-
товки управлінських кадрів для державної служ-
би (кількісні, якісно-змістові та структурні), а 
найактуальнішими є проблеми дослідження та-
кого типу післядипломної освіти як підвищення 
кваліфікації держслужбовців [2]. 
В програмних документах, щодо змін законо-

давства про державну службу, також наголошу-
ється, що забезпечення результативності рефор-
мування напряму пов’язане з розвитком вищого 
корпусу державної служби. Одним з завдань є 
створення Школи вищого корпусу державної 
служби та незалежного колегіального органу з 
відбору кандидатів на посади у вищому корпусі 
державної служби. Попри існування системи 
підготовки державних службовців усіх категорій 
в освітній галузі “Державне управління” в Укра-
їні не проводиться системна робота щодо профе-
сійного розвитку державних службовців вищого 
корпусу (І-ІІ категорій) [3; 5; 7].  
Управлінська еліта, за визначенням Плаксій 

Л.І. , – це частина національної еліти, що функ-
ціонує у сфері управління, має високий соціаль-
ний статус, який передбачає здійснення управ-
лінських рішень на необхідному професійному 
рівні й водночас є втіленням загального рівня 
культури, духовності та патріотизму [6]. 
Базове ж навчання державних службовців 

повинне ґрунтуватися на питаннях аналізу дер-
жавної політики, стратегічного планування та 
його зв’язку з бюджетним процесом, управлінні 
змінами як постійного процесу удосконалення 
діяльності. 
Реформування державної служби стосується 

і модернізації кадрових служб, яка включає на-
вчання кадрових служб сучасним підходам в 
системі управління персоналом: 

– розроблення профілів компетентності для 
усіх посад державних службовців; – оцінюван-
ня, що ґрунтуються на особистих заслугах та 
компетентності, при відборі та просуванні по 
службі; – планування кар’єри державного служ-
бовця, визначення кількісної та якісної потреби 
у професійному навчанні та підвищенні кваліфі-
кації, планування безперервного вузькоспеціалі-
зованого навчання. 
Також важливим та таким, що відповідає 

сучасним вимогам, повинне бути інформаційне 
та технологічне забезпечення кадрових служб. 
На третьому етапі реформ державної служби, 

“Розбудова та удосконалення нових інституцій 
на основі процесного підходу, спрямованості на 
результат і застосування інформаційних тех-
нологій (2008-2010 роки)”  щодо підготовки, пе-
репідготовки та підвищення кваліфікації держа-
вних службовців зазначається про необхідність 
розвитку електронного урядування, а разом з 
тим і системи безперервного дистанційного на-

вчання державних службовців, яка включає в 
себе нові підходи до навчання державних служ-
бовців шляхом користування ПК, мережею Інте-
рнет та електронними базами даних, а також 
можливості навчатися без відриву від основного 
робочого місця [5]. 
Сьогодні відчувається складність при виді-

ленні корисної інформації з великих потоків і 
масивів різної інформації. Цю проблему потріб-
но вирішувати із застосуванням інтелектуальних 
інформаційних технологій, що стали застосову-
ватися практично у всіх сферах життєдіяльності 
людини.  
Аналіз досвіду США, Канади, Франції, Анг-

лії та інших держав в зазначеній сфері показує, 
що нові інформаційні системи володіють гнучкі-
стю та масштабністю, простотою інтеграції. За-
вдання по створенню такої інформаційної систе-
ми можуть бути вирішені спільними зусиллями 
центральних та місцевих органів виконавчої 
влади та органів місцевого самоврядування та 
інших організацій і установ [8]. 
Разом з цілим рядом законодавчих змін змі-

нюється і система функціонування управління 
державною службою, наприклад, створюються 
територіальні підрозділи Головного управління 
державної служби, які, в свою чергу, підвищать 
ефективність роботи центрів перепідготовки та 
підвищення кваліфікації працівників органів 
державної влади, органів місцевого самовряду-
вання, керівників державних підприємств, уста-
нов та організацій. 

14 квітня 2004 року кабінет міністрів Украї-
ни створив при Головному управлінні державної 
служби України Центр сприяння інституційно-
му розвитку державної служби для забезпечення 
наукової, інформаційно-аналітичної, експертної, 
методичної, організаційної та іншої підтримки 
розвитку державного управління, сприяння Го-
ловдержслужбі у виконанні нею своїх функцій, 
підвищення рівня інституційної спроможності 
державної служби в Україні та її адаптації до 
стандартів Європейського Союзу (Постанова 
Кабінету Міністрів України “Про утворення 
Центру сприяння інституційному розвитку дер-
жавної служби” від 14 квітня 2004 року № 485)
[3; 7]. 
Підвищення кваліфікації державних службо-

вців – важлива складова соціально-правового 
інституту, яким є державна служба України. 
Державні службовці є реальними провідниками 
завдань та функцій Української держави. Від їх 
професіоналізму та компетентності залежить хід 
реформ, що відбуваються в нашому суспільстві 
[8]. 
Підводячи підсумок зазначеним етапам ре-

формування щодо питань підвищення ефектив-
ності підготовки кадрового потенціалу держав-
них службовців, слід наголосити, що на відміну 
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від досвіду інших розвинених країн світу україн-
ська модель підвищення кваліфікації державних 
менеджерів повинна насамперед вийти на рівень 
“нашарування знань”, а не ліквідації білих плям, 

тому гострим кутом залишається проблема під-
вищення освітньо-кваліфікцйного рівня кадрів 
державної служби, яка буде вирішена шляхом 
реформування системи державної служби. 

Література 
1. Аналітична довідка щодо реалізації Стратегії 
реформування системи державної служби в 
Україні // http: // www. guds.gov.ua/ 

2. Дзвінчук Д.І. Психолого-методичні засади 
розробки програм підвищення кваліфікації 
державних службовців (освітня сфера): Авто-
реф. дис. …канд. наук з держ. упр. – К., 1999. 
– 19 с. 

3. Доповідь Головдержслужби про основні ре-
зультати діяльності у 2004 році // http:// www. 
guds.gov.ua/ 

4. Закон України “Про державну службу” // Віс-
ник державної служби України. – 1995. – №1. 
– С. 9-28. 

5. Основні підходи до реформування системи 
державної служби в Україні // http: // www. 
guds.gov.ua/ 

6. Плаксій Л.І. Удосконалення змісту та методів 
підвищення кваліфікації державних службов-
ців в умовах адміністративної реформи в 
Україні: Автореф. дис. … канд. наук з держ. 
упр. – К., 2000. – 20 с. 

7. Пріоритети діяльності Головного управління 
державної служби в Україні в 2005 році // http-
: // www. guds.gov.ua/ 

8. Яцюк В. А. Удосконалення підвищення квалі-
фікації державних службовців в Україні: орга-
нізаційно-правовий аспект: Автореф. дис. ... 
канд. наук з держ. упр. – К., 2001. – 20 с. 

 
Надійшла до редколегії 24.10.2005 р.  


