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ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ:  
СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Анотація. Підготовка спеціалістів для державної служби є важливою складовою дер-
жавної кадрової політики, спрямованої на формування високопрофесійних кадрів та підви-
щення якості їх роботи. 

Під час перебування в певному професійному колективі, у постійній взаємодії з ним  дер-
жавний службовець усвідомлює власні можливості щодо виконання професійних завдань та 
досягнення певного рівня професіоналізму. Розуміння необхідності у безперервності опрацю-
вання нової інформації та перетворення її на власні знання, навички й уміння залежить і від 
соціальної ситуації в професійному колективі, де працює службовець. На основі накопичення 
й оцінки знань посадовцем і порівняння їх із інформацією, якою володіють представники 
його оточення, відбувається формування потреби у постійному безперервному навчанні, на 
цьому рівні передусім – через самоосвіту. Взагалі, самоосвіта має важливе значення в проце-
сі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, є потуж-
ним інструментом розвитку людського ресурсу управлінської сфери та дієвим механізмом 
у розбудові суспільно-економічної формації.

Практика державного управління в сучасній Україні свідчить про недостатній рівень 
освіти та професійної компетентності державних службовців, підтвердженням чого є не-
компетентне надання державних послуг. Також слід звернути увагу на систему та якість 
освіти, методи й форми навчання, перекваліфікації та підвищення кваліфікації.

Мета статті полягає у вивченні питань підвищення кваліфікації та професіоналіз-
му державних службовців, визначенні проблем, що виникають під час формування сучасної 
ефективної системи професійного розвитку державних службовців, виявленні чинників, які 
сприяють підвищенню рівня професійної компетентності фахівців.
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У статті розглядається питання підвищення кваліфікації державних службовців в Укра-
їні. Визначено проблеми, пов’язані з підвищенням кваліфікації фахівців органів влади. Ви-
світлено основні напрями формування сучасної ефективної системи професійного розвит-
ку державних службовців. Встановлено, що механізми системи професійного навчання, які 
використовуються в зарубіжних країнах, переважно не відрізняються від вітчизняних ін-
струментів професійного розвитку (наприклад, навчання на робочому місці, навчання поза 
робочим місцем (лекції, семінари, ділові ігри, міжвідомчі тренінги), групове навчання, дис-
танційне навчання), але їх застосування на практиці має певні особливості.

За результатами дослідження окреслених питань надано пропозиції з удосконалення 
процесу підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців.

Зроблено висновок, що безперервне професійне навчання державних службовців, засоби 
його організації та управління ним у контексті потреб реформування і професіоналізації 
державної служби в Україні є довгостроковим внеском, що даватиме свої результати про-
тягом десятиріч.

Ключові слова: державне управління; підвищення кваліфікації; державні службовці; 
самоосвіта; безперервна освіта; професійна підготовка; органи влади.

Провідне значення в управлінні будь-якою державою має кадрова полі-
тика з притаманною їй стратегією формування, затребуваності й викорис-
тання потенціалу кадрів, а також його професійне зростання та розвиток. 
Основ ною ланкою високоефективної системи управління державою є наяв-
ність професійного штату кваліфікованих державних службовців у держав-
них  органах. 

Можна стверджувати, що професійні кадри – це багатство нашої країни, 
адже з усіх ресурсів людський – найбільш значущий, оскільки кваліфікація, 
досвід, професіоналізм кадрів сприяють успіху в здійсненні якісного управ-
ління державою. 

При визначенні концептуальних засад розвитку професійної підготовки 
державних службовців неможливо обмежитися тільки вирішенням поточ-
них питань. Головним чинником у вдосконаленні системи їх навчання є ви-
користання компетенцій для визначення потреб і проведення навчальних 
заходів, які відповідають здатності особистості виконувати різні завдання. 

Однак ця система підготовки та підвищення кваліфікації службовців по-
требує оновлення, що передбачає насамперед реформування та модерніза-
цію професійного навчання державних службовців як запоруку підвищення 
рівня професіоналізму та культури державних службовців органів прокура-
тури, здатності компетентно і відповідально виконувати свої функції, впро-
ваджувати новітні технології, сприяти інноваційним процесам у державі.  
З огляду на це Н.  Жиденко вважає за доцільне враховувати думку, висловле-
ну Національною школою державного управління у Франції: ‘Серед країн – 
членів ЄС та їхніх країн-партнерів такі потреби пов’язані з профілями компе-
тенцій, які визначають очікувану поведінку та вміння різних груп державних 
службовців, щоб надавати високоякісні послуги та високоякісно здійснюва-
ти політику для своїх громадян’1. 

1 Н Жиденко, ‘Реформування сфери професійного навчання державних службовців в Україні: до-
свід Республіки Польща’ (2018) 1 Вісник Національної академії державного управління при Прези-
дентові України (Серія “Державне управління”).
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У сучасній Україні рівень підготовки державних службовців не цілком від-
повідає вимогам сьогодення. Практика державного управління свідчить про 
недостатність освіти та професійної компетентності державних службовців, 
підтвердженням чого є некомпетентне надання державних послуг. Також по-
требують удосконалення система та якість освіти, методи й форми навчання, 
перекваліфікації та підвищення кваліфікації.

Проблеми підвищення кваліфікації державних службовців висвітлю-
ють вітчизняні та зарубіжні науковці, такі як: В. Бакуменко, О. Воронько,  
Н. Гончарук, В. Луговий, О. Мельников, М. Нинюк, О. Оболенський, Л. Плаксій,  
В. Понеділко, Н. Протасова, О. Пухкал, М. Скоромнюк, О. Хмелевська, Ю. Шаров,  
І. Шпекторенко, Г. Щокiн та інші автори. 

Мета цієї статті полягає у вивченні питань підвищення кваліфікації 
та професіоналізму державних службовців, визначенні проблем, що виника-
ють під час формування сучасної ефективної системи професійного розвит ку 
державних службовців, виявленні чинників, які сприяють підвищенню рівня 
професійної компетентності фахівців.

У статті 7 Закону України “Про державну службу” (Закон) зазначено, що 
кожний державний службовець має право на професійне навчання, зокрема 
за державні кошти, відповідно до потреб державного органу. У статті 4 Зако-
ну визначено один із принципів: 

<...> професіоналізму – компетентне, об’єктивне і неупереджене виконання посадо-
вих обов’язків, постійне підвищення державним службовцем рівня своєї професійної 
компетентності, вільне володіння державною мовою і, за потреби, регіональною мо-
вою або мовою національних меншин, визначеною відповідно до закону2. 

Реалізація зазначеного принципу на державній службі забезпечується на-
самперед системою професійного розвитку державних службовців.

Підготовка спеціалістів для державної служби є важливою складовою дер-
жавної кадрової політики, спрямованої на формування високопрофесійних 
кадрів та підвищення якості їх роботи. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 7 липня 2010 року № 564 за-
тверджено Положення про систему підготовки, спеціалізації та підвищення 
кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, 
їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самовряду-
вання3, у якому визначено головні чинники здійснення навчання за профе-
сійними програмами підвищення кваліфікації, форми і методи підготовки 
спеціалістів, магістрів за спеціальностями, спрямованими на провадження 
професійної діяльності на державній службі та на службі в органах місцевого 
самоврядування. 

2 Про державну службу: Закон України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII. URL: https://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/889-19 (дата звернення: 20.12.2018).

3 Див.: Про затвердження Положення про систему підготовки, спеціалізації та підвищення ква-
ліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників 
та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування: постанова Кабінету Міністрів України 
від 7 липня 2010 року № 564. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/243532336 (дата звернення: 
20.12.2018).



77

Проф
есійне навчання держ

авних служ
бовців: ст

ан і перспект
иви розвит

ку, с. 74–84 
Науковий часопис Національної академії прокуратури України 4’2018

©
 О

ле
на

 Х
ру

щ
, 2

01
8

Варто погодитись із думкою Ю. Максимовича, який зазначає, що: 

<…> вирішення основних проблемних питань у системі підвищення кваліфікації дер-
жавних службовців можливе за умови здійснення необхідних інвестицій у розвиток 
кадрового ресурсу та створення потужної горизонтальної інфраструктури управлін-
ня процесом європейської інтеграції у всій системі державних органів4.

Стосовно якості освіти, то, як засвідчує практика, здебільшого державним 
службовцям недостатньо отримати освіту у сфері державного управління та 
права. Комплексу знань, який був отриманий в навчальному закладі п’ять або 
десять років тому, не вистачає, щоб у майбутньому приймати раціональні та 
конструктивні рішення. У зв’язку із цим у законодавстві, що регулює сферу про-
фесійного розвитку працівників та діяльність державних органів, приділено 
значну увагу питанням профільного систематичного навчання працівників. 

За основу системи підготовки та перепідготовки державних службовців в 
Україні обрано європейську модель, згідно з якою підготовка здебільшого 
проводиться в спеціалізованих закладах освіти – інститутах, академіях, шко-
лах, статус яких є вищим від закладів вищої освіти, зокрема університетів 
(Національна школа державного управління у Франції, Федеральна академія 
державного управління у Німеччині, Коледж державної служби у Великій 
Британії)5.

Основним видом професійного навчання державних службовців в Україні 
стало підвищення кваліфікації. Проте такий вид навчання має свої недоліки. 
По-перше, під час проходження підвищення кваліфікації державний службо-
вець направляється на навчання, а виконання його посадових обов’язків по-
кладається на іншого працівника, що призводить до збільшення навантажен-
ня на одну особу. По-друге, державним службовцям, особливо тим, хто щойно 
вступив на державну службу, не вистачає практичного закріплення отриманих 
знань. Поки в нормативно-правових актах визначено необхідність проходжен-
ня навчання та підвищення кваліфікації, самовдосконалення як у професійному 
плані, так і в особистісному, способи професійного навчання потрібно система-
тично корегувати, удосконалювати з метою їх відповідності сучасним вимогам.

Механізми системи професійного навчання, які використовуються в зару-
біжних країнах, здебільшого не відрізняються від вітчизняних інструментів 
професійного розвитку (наприклад, навчання на робочому місці, навчання 
поза робочим місцем (лекції, семінари, ділові ігри, міжвідомчі тренінги), гру-
пове навчання, дистанційне навчання), але їх застосування на практиці має 
певні особливості.

Наказом Національного агентства України з питань державної служби від 
19 квітня 2017 року № 86 затверджено Порядок організації підвищення ква-
ліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування 
у навчальних закладах за державним замовленням Національного агентства 

4 Ю Максимович, ‘Проблеми підвищення кваліфікації державних службовців’ (2012) 8 Управління 
розвитком 71–2.

5 Див.: І Ясновська, ‘Державна служба в зарубіжних країнах: кращі практики та інновації’ Держав-
на служба в Україні: шляхи реформування: круглий стіл (Національна академія прокуратури України 
2017) 148–51.
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України з питань державної служби, згідно з яким підвищення кваліфікації 
державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування здійсню-
ється за такими видами: навчання за професійними програмами підвищення 
кваліфікації; тематичні постійно діючі семінари; тематичні короткострокові 
семінари, зокрема тренінги; щорічний Всеукраїнський конкурс “Кращий дер-
жавний службовець” (для державних службовців). Підвищення кваліфікації 
за професійними програмами здійснюється протягом першого року роботи 
для вперше прийнятих на державну службу чи службу в органах місцевого 
самоврядування або обраних та призначених на відповідні посади, а також у 
разі потреби перед оцінюванням або за результатами оцінювання службової 
діяльності, але не рідше ніж один раз на три роки6.

Характерною ознакою професійного навчання в інших країнах є не тільки 
ставлення представників влади до системи професійного навчання та під-
вищення кваліфікації (у Франції, Німеччині та Великобританії особиста за-
цікавленість державних службовців стабільно підтримується за допомогою 
мотивації), а й співвідношення у викладанні теоретичного та практичного 
матеріалу. Так, наприклад, у Великобританії та США підвищення кваліфікації 
державних службовців відбувається переважно на практиці, коли отримані 
знання застосовуються негайно, та спрямоване на розвиток навичок управ-
ління змінами та лідерського потенціалу (50% теорії і 50% практики). В Украї-
ні професійне навчання (підвищення кваліфікації) державних службовців усіх 
державних інституцій відбувається переважно на теоретичному рівні. 

Основні перспективи розвитку професійного навчання висвітлені в Кон-
цепції реформування системи професійного навчання державних службов-
ців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, 
посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, схва-
леній розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 грудня 2017 року 
№ 974-р. А саме:

<…> створення належних умов для забезпечення професійного розвитку державних 
службовців<…>; створення ефективної системи визначення потреб у професійному на-
вчанні державних службовців <…>; забезпечення безперервності, обов’язковості, пла-
новості професійного навчання державних службовців<…>; розвитку ринку освітніх 
послуг у сфері професійного навчання державних службовців <…> на засадах прозорої 
та доброчесної конкуренції із створенням відповідної системи моніторингу та оцінки 
якості освітніх послуг; запровадження механізму співпраці державних органів, органів 
місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства, програм міжнарод-
ної технічної допомоги, всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, 
установ, закладів різних форм власності, що надають освітні послуги <…>7.

6 Див.: Про затвердження порядку організації підвищення кваліфікації державних службовців 
і осіб місцевого самоврядування у навчальних закладах за державним замовленням Національно-
го агентства України з питань державної служби: наказ Національного агентства України з питань 
державної служби від 19 квітня 2017 року № 86. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0832-17 
(дата звернення: 20.12.2018).

7 Концепція реформування системи професійного навчання державних службовців, голів міс-
цевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого само-
врядування та депутатів місцевих рад, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
1 грудня 2017 року № 974-р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974-2017-р (дата звернення: 
20.12.2018).
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Реалізація Концепції сприятиме створенню умов для правового, економіч-
ного та організаційного забезпечення розвитку системи підвищення квалі-
фікації, визначенню шляхів формування безперервної ефективної системи 
підвищення кваліфікації, що забезпечить розвиток професійної компетент-
ності державних службовців, підвищення результативності їх роботи, від-
критість і прозорість діяльності органів державної влади8. 

Науковці зазначають, що:

Безперервна освіта державних службовців будь-якого рівня це процес і принцип фор-
мування особистості державного службовця, який передбачає створення таких сис-
тем освіти, які відкриті для працівників будь-якого віку і супроводжують їх протягом 
усього терміну професійної діяльності на державній службі, сприяють їх постійному 
розвиткові, залучають їх до безпосереднього процесу оволодіння певним рівнем сис-
тематизованих професійних знань, умінь, навичок, способів поведінки (спілкування)9.

З теорії професійної освіти випливає, що ‘безперервна освіта здійснюється 
на рівні індивідуума, освітніх систем, національної системи освіти й соціуму 
в цілому’10.

Як визначено у Меморандумі Європейської комісії у 2000 році, в основу 
розвитку освіти впродовж життя покладено шість пріоритетів11. У цьому до-
кументі зазначено, що Європа вже увійшла в “епоху знань” та потребує зміни 
традиційних моделей освіти, переходу до неперервної освіти – навчання впро-
довж життя (lifelong learning). Для того, щоб в Україні неперервність освіти 
була дієвою та розвивалася згідно з європейськими тенденціями, в її норма-
тивно-правовому полі повинні відображатися шість ключових принципів не-
перервної європейської освіти: базові знання та навички для всіх; збільшення 
інвестицій в людські ресурси; інноваційні методики викладання та навчання. 

Оскільки під час підготовки майбутніх державних службовців у закладах 
вищої освіти процес навчання відбувається в системі загальної освіти за її 
закономірностями, і це логічно, звернемо особливу увагу на забезпечення 
безперервності підтримання професійної компетентності посадовців у про-
цесі їх подальшої роботи. Отже, нас цікавитимуть безперервне професійне 
навчання на робочому місці та підвищення кваліфікації посадовців і те, як 
саме самоосвіта реалізується в цих сферах на різних рівнях.

На індивідуальному рівні безперервна освіта здійснюється здебільшого че-
рез самоосвіту та проходить декілька етапів. По-перше, здійснюється накопи-
чення теоретичних знань. У повсякденній діяльності державних службовців 
найчастіше теоретичні знання вони набувають шляхом опрацювання поточної 
документації та нормативно-правової бази. По-друге, державний службовець 

8 Див.: Концепція реформування системи професійного навчання державних службовців, голів 
місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого само-
врядування та депутатів місцевих рад (н 7).

9 Ю Ковбасюк (ред) та ін, Галузь науки “Державне управління” в Україні: стан, проблеми та перс-
пективи розвитку: нац. наук. доп. (Національна академія державного управління при Президентові 
України 2012) 184.

10 В Олійник та Л Даниленко (ред), Післядипломна педагогічна освіта України: сучасність і перс-
пективи розвитку: наук.-метод. посіб. (Міленіум 2005) 17.

11 Див.: ‘Меморандум непрерывного образования Европейского Союза’ <http://www.ec.europa.eu/
education/policies/III/life/memoen.pdf> дата звернення 20 Грудень 2018.
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починає використовувати отримані знання в роботі. Далі відбувається демон-
страція отриманих знань та перехід їх застосування у навички та вміння. 

Також, як зазначає В. Головко:

Безперервна освіта, так само як і самоосвіта, на індивідуальному рівні здійснюється в 
рамках соціалізації, адаптації й інтелектуальної самосвідомості людини, тобто:
– відбувається послідовне засвоєння певної системи цінностей, норм, знань під ціле-
спрямованим впливом виховних і навчальних впливів і стихійних, спонтанних про-
цесів, що впливають на формування особистості;
– відбувається поступове формування оптимального алгоритму пізнавальної діяль-
ності індивіда, пристосування внутрішніх потенційних здатностей і мотивів до зов-
нішніх потреб особистості, змикання теоретичного знання з досвідом його практич-
ного застосування;
– відбувається становлення менталітету індивіда, тобто формується напрям думок, 
сукупність розумових навичок, способів оперування інформацією, духовних устано-
вок особистості, а також усвідомлене використання власних можливостей до гене-
рування нової порції знання на основі змикання внутрішнього інформаційного поля 
індивіда з інформаційним полем співтовариства12.

Тобто саме на цьому етапі відбувається поєднання індивідуального та ло-
кального рівнів самоосвіти державного службовця.

Під час перебування в певному професійному колективі, у постійній взає-
модії з ним, державний службовець починає усвідомлювати власні можли-
вості щодо виконання професійних завдань та досягнення певного рівня 
професіоналізму. Усвідомлення необхідності у безперервності опрацювання 
нової інформації та перетворення її на власні знання, навички й уміння за-
лежить і від соціальної ситуації в професійному колективі чи структурному 
підрозділі, де працює службовець. На основі накопичення й оцінки знань 
посадовцем та порівняння їх із інформацією, якою володіють представники 
його оточення, відбувається формування потреби у постійному безперерв-
ному навчанні, на цьому рівні передусім – через самоосвіту. 

Стрімкий розвиток інформаційно-комунікативних технологій обумовив 
справжній переворот у сфері безперервної освіти фахівців. На сьогодні всі 
країни з ефективною економікою будують систему професійного навчання 
дорослих, ґрунтуючись саме на досягненнях інноваційних технологій. Не 
становить винятку й система професійного навчання державних службовців. 
Акцент у забезпеченні належного рівня професійної компетентності держав-
них службовців має бути зроблений на потребі безперервності професійного 
навчання (зокрема й на робочому місці), оволодіння службовцями методами 
дистанційного й електронного навчання та підготовки до самоосвіти надалі 
за допомогою безмежних ресурсів інформаційного простору.

Система безперервного професійного навчання державних службовців по-
винна сприяти стимулюванню фахівців до самостійного набуття знань всіма 
доступними методами, більшість із яких пов’язані із застосуванням інфор-
маційно-комунікаційних технологій. Це стосується як оволодіння певними 

12 В Головко, ‘Рівні взаємодії неперервної освіти і самоосвіти в контексті освітніх реформ’ (2013) 
2 Науковий вісник Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шев-
ченка (Серія “Педагогіка”) 52–6.
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знаннями та навичками самостійно, в індивідуальному порядку, так і про-
ходження інших видів підвищення кваліфікації державних службовців, як-от 
курсове навчання, професійні програми підвищення кваліфікації, тематичні 
постійно діючі семінари, спеціалізовані короткострокові навчальні курси, те-
матичні короткострокові семінари, зокрема тренінги, стажування. 

Зазначимо, що подібні системи навчання державних службовців за допо-
могою інформаційно-комунікаційних технологій успішно працюють в Скан-
динавських країнах, Нідерландах, Франції та Бельгії13.

Розглядаючи питання безперервного професійного навчання державних 
службовців, засоби його організації та управління ним у контексті потреб 
реформування і професіоналізації державної служби в Україні, варто за-
значити, що самостійна підготовка фахівців є довгостроковим внеском, що 
 зумовлюватиме позитивні результати протягом десятиріч. 

Як засвідчує практичний досвід, відбувається зростання значимості отри-
мання нових знань у всіх сферах життя, і це стає найважливішою закономір-
ністю розвитку суспільства. Дедалі більшого значення у розбудові суспільно-
економічної формації набувають впровадження інновацій і поширення но-
вих знань. Характерною ознакою всіх сфер сучасної людської діяльності, тим 
більше тієї, що стосується прийняття управлінських рішень, від яких зале-
жать майбутні перспективи, є наявність у кожній послузі та на виробництві 
знання у формі інтелектуального чи людського ресурсу, у створення якого 
було зроблено відповідний внесок. 

Тобто складовою успішного суспільно-економічного розвитку є і залиша-
тимуться особливості застосування знань та інновацій. Вдосконалення і по-
ширення інноваційних технологій потребує не тільки фінансових вкладень, 
а й адекватної та науково обґрунтованої управлінської політики, отже, відпо-
відного оновлення потребує й наука державного управління. Нові закономір-
ності й тенденції управлінських процесів у суспільстві потребують теоретич-
ного осмислення та врахування в сучасній управлінській практиці.

Зміни в українському суспільстві відбуваються стрімко і з урахуванням  
глобалізаційних тенденцій. Вимоги сьогодення не можуть ігноруватися дер-
жавою. Більше того, вони повинні враховуватися, своєчасно відображати-
ся у законодавстві, що сприятиме необхідним перетворенням. Лише за цих 
умов діяльність держави буде ефективною. В органах прокуратури державні 
службовці мають бути підготовленими до роботи, спрямованої на досягнен-
ня належного результату, в умовах постійних суспільно-економічних змін, 
виконувати її компетентно та своєчасно, застосовуючи знання, накопичені 
соціумом, доречні та зрозумілі для нього.

Саме тоді особливої актуальності набувають механізми управління знан-
нями в інституціях державної влади. Реалізація завдань реформування дер-
жавної служби в умовах переходу до “суспільства знань” потребує наукового 
супроводу модернізації державної служби, формування та реалізації держав-
ної політики з використанням кращого міжнародного досвіду. Тому автори 

13 Див.: С Чукут (ред), Зарубіжний досвід упровадження електронного урядування (Національна 
академія державного управління при Президентові України 2008) 200.



82

Проф
есійне навчання держ

авних служ
бовців: ст

ан і перспект
иви розвит

ку, с. 74–84 
Науковий часопис Національної академії прокуратури України 4’2018

©
 О

ле
на

 Х
ру

щ
, 2

01
8

наукових досліджень у сфері професіоналізації державної служби в умовах 
суспільно-економічних змін наголошують на необхідності застосування ін-
новаційних методів професійного навчання державних службовців, важливе 
місце серед яких відведено самоосвіті, електронному консультуванню та на-
вчанню, роботі з фахівцями-практиками, коучінгу тощо.

Самоосвіта, маючи важливе значення в процесі підготовки, перепідготов-
ки та підвищення кваліфікації державних службовців, є потужним інстру-
ментом розвитку людського ресурсу управлінської сфери та дієвим меха-
нізмом у суспільно-економічному розвитку територій (особливо – на рівні 
територіальної громади). За таких обставин самоосвіта здатна забезпечити 
безперервність професійного навчання державних службовців, підвищення 
рівня їх професійної компетентності, а отже – професіоналізацію держав-
ницько-управлінської діяльності. Створення умов для самоосвіти державних 
службовців можливе за наявності наукового супроводу розвитку потенціалу 
працівників державної служби, упровадження світових стандартів професіо-
налізації персоналу органів державної влади. Неформальна складова профе-
сійного навчання державних службовців в різних країнах становить від 50% 
до 80%. Такі процеси потребують управлінського впливу, впорядкованості, 
ресурсного забезпечення тощо. 

Отже, основним видом професійного навчання державних службовців в 
Україні є підвищення кваліфікації. Проте недоліками існуючої системи такої 
освіти є неврахування реальних практичних потреб державних службовців, 
а також невідповідність рівня їх підготовки вимогам сьогодення. Система 
підготовки й підвищення кваліфікації службовців потребує оновлення, що 
передбачає насамперед реформування та модернізацію професійного на-
вчання державних службовців як запоруку підвищення рівня професіоналіз-
му та культури державних службовців органів прокуратури, здатності ком-
петентно і відповідально виконувати свої функції, впроваджувати новітні 
технології, сприяти інноваційним процесам у державі.
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PROFESSIONAL TRAINING OF CIVIL SERVANTS: 
STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT

Abstract. Training of specialists for the civil service is an important part of the state personnel 
policy aimed at the formation of highly professional personnel and improving the quality of their 
work.

When staying in a certain professional team, in constant interaction with it, a civil servant 
begins to realize his or her own ability to perform professional tasks and achieve a certain level 
of professionalism. Awareness of the need for the continuity of processing new information and 
transforming it into own knowledge, skills and abilities depends on the social situation in the 
professional team or structural unit where the employee works. On the basis of accumulation and 
evaluation of knowledge by the official and comparison with the information that is held by the 
representatives of his environment, there is a formation of the need for continuous education, at this 
level, first of all – with the help of self-education. In general, self-education is important in the process 
of training, retraining and advanced training of civil servants; it is a powerful tool for developing the 
human resource of the managerial sphere and an effective mechanism for building a socio-economic 
formation.

The practice of state administration in modern Ukraine testifies to the inadequate level of 
education and professional competence of civil servants, as evidenced by the inadequate provision 
of public services. You should also pay attention to the system itself and the quality of education, 
methods and forms of training, retraining and advanced training.

The purpose of the article – to study the issues of professional development and professionalism 
of civil servants, to identify the problems that arise during the formation of a modern effective system 
of professional development of civil servants, to identify factors that contribute to raising the level of 
professional competence of specialists.

The article deals with the issue of raising the level of qualification of civil servants in Ukraine. 
The problems related to the increase of qualification of specialists of the authorities are determined. 
There are highlighted the main directions of formation of a modern effective system of professional 
development of civil servants. It has been established that the mechanisms of vocational training 
system used in foreign countries do not differ substantially from domestic professional development 
tools (for example, in-work training, out-of-work training (lectures, seminars, business games, inter-
departmental trainings), group studies, distance training), but their application in practice has 
certain features.

As a result of the study of the above issues, proposals were made for improving the training and 
qualification of civil servants.

It is concluded that continuous training of civil servants, means of its organization and management 
in the context of the needs of the reform and professionalization of the civil service in Ukraine is a 
long-term investment that will yield its results for decades.

Keywords: public administration; continuous training; public servants; self-education; continuous 
education; professional training; authorities.


