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ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ ДРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ 

 

Система державного управління в Україні не відповідає потребам країни у 

проведенні комплексних реформ у різних сферах державної політики та її 

європейському вибору, а також європейським стандартам належного управління 

державою. Україна займає низькі позиції у світових рейтингах 

конкурентоспроможності, пов’язаних з державним управлінням. Відповідно до 

Стратегії реформування державного управління України на 2016-2020 роки [1] 

серед напрямів такого реформування зазначена модернізація державної служби та 

управління людськими ресурсами. 

Проведення реформи та модернізація державної служби в Україні, передусім, 

починається з удосконалення системи професійного навчання осіб, на яких 

законодавством покладені зобов’язання виконувати певні функції публічного 

управління та використовувати владні повноваження. Одну з головних ролей в 

проведенні реформування системи навчання державних службовців виконує 

Нацдержслужба, яка за підтримки проекту Представництва Фонду Ганса Зейделя в 

Україні готовить роз’яснення щодо ключових новацій законодавства з цього 

приводу. 

Професійне навчання державних службовців, а також посадових осіб 

місцевого самоврядування проводиться через запроваджену систему підготовки 

вказаних осіб, яка відрізняється за своїми специфічними ознаками від підготовки 

інших фахівців – спеціалістів, необхідних для забезпечення діяльності підприємств 

та організацій. 

Враховуючи зміст діючого законодавства термін «навчання державного 

службовця» охоплює не тільки отримання особою відповідного рівня освіти, а іще 

і систему підготовки, підвищення кваліфікації, стажування. Крім того, з метою 

підвищення рівня професійної компетентності держслужбовця може проводитись 

його стажування за кордоном. 



Для успішного проведення управлінських реформ важливо підготувати 

висококваліфікованих та добре освічених службовців для органів державного 

управління та місцевого самоврядування. Вони мають стати опорою для 

реформування структур місцевого самоврядування, розбудови ефективного, 

зорієнтованого на потреби громадян державного управління та створення культури 

правової держави в країні [2, с.5]. 

Відповідно до звіту Національного агентства України з питань державної 

служби (далі – Нацдержслужба) у 2015р. за державним замовленням навчання 

розпочали 1015 магістрів за спеціальністю «Державна служба» (з них 60 осіб – за 

денною формою навчання, 955 осіб – за заочною формою навчання). Моніторинг 

підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування засвідчив, що впродовж року у вищих навчальних закладах та 

закладах післядипломної освіти пройшли навчання 83205 осіб [3]. 

З вересня 2016р. навчання держслужбовців розпочалось за новим форматом: 

перехід від «державної служби» на «публічне адміністрування», а також відбулась 

аналогічна зміна в назві та змісті спеціальності, за якою відбувається навчання за 

освітньо-професійною програмою підготовки магістрів – саме державних 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. 

Отже, основні зміни, які відбулись в Порядку прийому та навчанні магістрів 

за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне 

управління та адміністрування" [4] (далі – Постанова) полягають в наступному: 

1. Термін навчання з 18 місяців заочної та 12 місяців заочної форми 

навчання збільшився на 30 та 18 місяців відповідно. Таке рішення було прийнято з 

метою оптимізації системи професійного навчання державних службовців, 

посадових осіб місцевого самоврядування, уникнення бюрократизації навчального 

процесу, сприяння побудови кар’єрної моделі державної служби та на виконання 

Закону України «Про державну службу» [5]. На думку законодавця саме такий 

термін навчання буде сприяти професійної підготовки висококваліфікованих, 

відповідальних кадрів для публічного управління, спроможних розробляти, 

аналізувати і реалізовувати державну політику. 

2. Більше не передбачається направлення на навчання від органу чи 



служби, в якій працює держслужбовець. Такі зміни дозволять посадовій особі на 

рівні з іншими громадянами користуватись своїм правом на освіту. Відмова 

керівництва від надання направлення, відсторонення від участі в кар’єрному, 

професіональному та особистому зростанні підлеглого значно ускладнювали 

результативно виконувати управлінські функції органу в цілому. 

3. Після зарахування слухача на навчання, вищий навчальний заклад 

звільняється від зобов’язання укладати трьохсторонню угоду зі слухачем 

магістратури держуправління та державним органом (службою), в якій слухач 

займає відповідну посаду. Орган державної влади чи орган місцевого 

самоврядування у 10-денний строк з дня звільнення з державної служби або служби 

в органах місцевого самоврядування слухача, який навчається за державним 

замовленням повинен сповістити про це вищий навчальний заклад та 

територіальний орган Нацдержслужби згідно із вимогами діючого законодавства. 

Але інформувати про вступ на навчання до ВНЗ своє керівництво ні слухач – 

посадова особа цього органу, ні навчальний заклад не зобов’язані.  

Крім того, слухачі, які навчаються за денною формою, повинні пройти 

стажування в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування, що 

направляли їх на навчання. Але ж, відповідно до нових вимог Постанови 

направлення від наведених органів потенційні слухачі не отримують. 

4. На навчання за державним замовленням відтепер також приймаються 

державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування, які здобули 

ступінь вищої освіти, навіть I рівня – бакалавра. Нагадаємо, що до прийняття цієї 

норми на навчання приймались за кошти державного бюджету лише особи, що 

мали освітній ступінь освіти – «магістр» та освітньо-кваліфікаційний рівень – 

«спеціаліст». Особи, що мали диплом бакалавра мали право на навчання лише на 

контрактній основі. 

5. Більш жорсткими стали вікові обмеження: за денною формою на 

навчання приймаються особи до 35 років; за вечірньою, заочною (дистанційною) 

формою – залишилось обмеження 45 років. 

6. Відтепер посадова особа, що була звільнена у зв’язку із вступом на 

навчання до магістратури держуправління на денну форму, позбавляється гарантій 



щодо поновлення на службі, навіть у випадку успішного закінчення навчання. 

Нагадаємо, що в попередній редакції Постанови орган державної влади чи орган 

місцевого самоврядування повинен був запропонувати випускникові, який 

навчався за державним замовленням за денною формою, посаду не нижче тієї, що 

він займав до вступу на навчання, рівноцінну за оплатою праці та характером 

діяльності. Відсутність можливості працевлаштування без проходження конкурсу 

не спонукає держслужбовця відмовлятись від своєї посади заради навчання та, 

відповідно, до підвищення рівня своєї компетентності. 

7. Визначено максимальну межу стипендії. На час навчання за державним 

замовленням за денною формою слухачам встановлюється стипендія у розмірі 

середньої заробітної плати за останнім місцем роботи, але не більш як 2700 гривень 

на місяць. Отже, посадова особа, яка мала певний професіональний стаж та 

здобутки, при зарахування на навчання «позбавляється» попереднього 

матеріального стану. Водночас, відповідно до ініціативи Уряду при розробці 

Проекту Закону «Про Державний бюджет України на 2017 рік» з січня 2017 року 

розмір мінімальної зарплати пропонується наблизити до фактичного прожиткового 

мінімуму, та встановити мінімальну заробітну плату 3200 гривень. «Стипендія», за 

своїм правовим значенням не є «заробітною платою», і тому з прийняттям 

зазначеного Закону підстав для збільшення стипендії не буде. Таким чином, 

посадова особа, яка обиратиме шлях навчання та подальшого розвитку, опиниться 

в нерівних умовах із своїми колегами, за попереднім місцем роботи. 

Аналізуючи наведене, можна дійти висновку, що модернізація професійного 

навчання держслужбовців, як складова частина реформації державної служби в 

Україні, крім сприянні інноваційним процесам у суспільстві, через свою 

недосконалість, може звести нанівець всі спроби покращення умов для 

професійного зростання зазначених осіб. Нечітке правове регулювання 

унеможливлює утвердження соціальної справедливості, демократії, забезпечення 

прав і свобод людини, сталого розвитку на основі світових та європейських 

стандартів. 

Доопрацювання потребують найголовніші ідеї ефективності реформації 

державної служби, що спонукатимуть до зміни адміністративної культури, 



особистого та професіонального зростання, а також і до прагнення підвищення 

рівня професійної компетентності посадових осіб місцевого самоврядування та 

держслужбовців через систему навчання. Відсутність гарантій поновлення на 

роботі, матеріальної мотивації у разі навчання за денною формою, розбіжності в 

нормах права щодо чіткого порядку взаємодії державного органу та навчального 

закладу у випадку звільнення слухача-заочника, завантаженість на роботі і 

небажання керівництва «відпускати» на навчання своїх підлеглих призводять до 

зниженню іміджу державної служби, відтоку найбільш талановитих громадян, 

молоді. 
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