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Національної академії державного управління при Президентові України 
 

Annotation 
The article reviews and analyses the modern 

science and information sources as well as nor-
mative-legal acts in the frame of reform of civil 
service training in higher education. It identifies 
and motivates the ways of development and ref-
ormation of the system of public servants’ train-
ing in the sphere of “Public Administration” with 
three-cycle structure of higher education. 

Анотація 
У статті здійснено огляд та аналіз сучасних 

наукових та інформаційних джерел з питань 
реформування підготовки державних службо-
вців у системі вищої освіти й відповідної нор-
мативно-правової бази. Визначено й обґрун-
товано шляхи розвитку та реформування сис-
теми підготовки фахівців з вищою освітою в 
галузі державного управління з урахуванням 
трициклової структури вищої освіти. 

Ключові слова 
Підготовка державних службовців, три-

циклова структура, компетенція, компетент-
ності, освітньо-кваліфікаційний рівень, ба-
калавр, магістр, доктор. 

І. Вступ 
Сьогодення як еру глобалізації та інфор-

матизації суспільства, створення і поширен-
ня інформації та нових знань за масштабами 
змін в усіх сферах діяльності держави можна 
охарактеризувати як переломне. На сучас-
ному етапі від рівня інтелектуального розви-
тку людини залежатиме левова частка успіху 
не лише будь-якої виробничої діяльності, а й 
узагалі будь-якої сфери життєдіяльності, на-
ції в цілому. В умовах європейської інтеграції 
саме освіта має забезпечити міцну основу 
для України як високорозвиненої, демокра-
тичної європейської держави з конкурентос-
проможною економікою, здатної вирішувати 
найскладніші завдання свого розвитку. 

Актуальним залишається питання кваліфі-
кації державних службовців, здобуття та роз-
витку ними професійних знань, умінь, ціннос-
тей, набуття досвіду, тобто певного набору 
компетентностей, необхідних для виконання 
своїх посадових обов’язків на державній слу-
жбі, а саме: надання державних послуг висо-
кої якості, спрямованих на задоволення за-
конних інтересів і прав людини [4, с. 59]. 
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Не можна оминути увагою факт необхід-
ності швидкого та ефективного вирішення 
державними службовцями широкого кола 
питань соціальної та економічної політики 
держави з урахуванням вимог європейської 
інтеграції, знаходження шляхів розв’язання 
можливих ситуативних проблем, іншими 
словами, набуття державними службовцями 
здатності до виконання функціональних 
обов’язків у різних економічних, політичних 
чи соціальних умовах [4, с. 60]. 

Отже, якісна реалізація державними служ-
бовцями своїх компетенцій (кола повнова-
жень та обов’язків) можлива за наявності пев-
них компетентностей у цій сфері [4; 7; 19; 28]. 
Компетентності державних службовців фор-
муються за рахунок знань, зокрема здобутих у 
вищих навчальних закладах, практичного до-
свіду, уміння поповнювати свої знання, ба-
жання виконувати свої обов’язки якісно, тобто 
ціннісних орієнтирів тощо [4; 7]. 

Звісно, здобуття якісної професійної освіти 
державними службовцями – це запорука роз-
витку та становлення могутньої держави, що з 
урахуванням принципів та норм європейсько-
го суспільства буде динамічно розвиватися. 

На сучасному етапі реформа вищої осві-
ти України здійснюється у двох площинах, 
таких як: 
– національна стратегія соціально-еконо-

мічного розвитку; 
– співпраця та інтеграція в європейський 

простір вищої освіти [20]. 
Тому головною метою державної політики 

в галузі вищої освіти в цілому та освіти дер-
жавних службовців зокрема є створення умов 
для розвитку і творчої самореалізації особис-
тості, оновлення змісту освіти й організації 
навчального процесу відповідно до демокра-
тичних цінностей, ринкових засад економіки, 
сучасних науково-технічних здобутків. 

Європейський підхід до побудови вищої 
освіти в межах Болонського процесу вклю-
чає такі освітні кваліфікації: бакалавр – пе-
рший цикл вищої освіти, магістр – другий 
цикл та доктор філософії (PhD) – третій. 

Трициклова структура вищої освіти акти-
вно запроваджується у вищих навчальних 
закладах Європи. Проте слід зазначити, що 
в окремих європейських країнах нова струк-
тура поки не застосовується в деяких на-
прямах освіти, таких, наприклад, як меди-
цина, ветеринарія, інженерія тощо [20]. 

Зазначимо, що сьогодні в нормативно-
правовому полі питання підготовки фахівців 
у галузі державного управління за трицик-
ловою структурою вищої освіти законодавчо 
не визначене. Тож і в Україні актуальною 
постає проблема запровадження трицикло-
вої структури вищої освіти в підготовці фа-
хівців з державного управління. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – аналіз сучасного стану підго-

товки державних службовців в Україні в ме-
жах системи вищої освіти, а також визначення 
шляхів реформування професійної підготовки 
державних службовців відповідно до трицик-
лової структури системи вищої освіти. 

Реалізація поставленої мети передбачає 
вирішення таких завдань: 
– охарактеризувати стан підготовки фахі-

вців галузі державного управління в ме-
жах системи вищої освіти на основі ана-
лізу нормативно-правової бази та дослі-
джень вітчизняних науковців; 

– визначити шляхи реформування профе-
сійної підготовки державних службовців 
відповідно до трициклової структури си-
стеми вищої освіти. 

ІІІ. Результати 
Багато дослідників у галузі державного 

управління протягом років незалежності 
України приділяють значну увагу питанням 
реформування, модернізації системи про-
фесійного навчання державних службовців. 
Серед них: Л. Гогіна, Н. Гончарук, Ю. Іван-
ченко, В. Луговий, О. Оболенський, В. Олуй-
ко, Г. Опанасюк, С. Серьогін, Я. Малик, І. Мель-
ник, О. Мельников, Т. Мотренко, Т. Недаш-
ківська, Л. Прокопенко, Н. Протасова, Н. Ра-
шитова, О. Слюсаренко, Ж. Таланова, І. Ши-
шова, І. Шпекторенко, В. Чмига та інші. 

Під час модернізації будь-якої системи 
постає ряд питань, що потребують нагаль-
ного вирішення, які не будуть однозначними 
та викликатимуть ряд дискусій. Аналізуючи 
дослідження вітчизняних науковців, серед 
таких питань можна виділити: 
– відсутність загальнодержавного механі-

зму взаємодії та взаємозв’язку між орга-
нами державної влади всіх рівнів і ви-
щими навчальними закладами, які готу-
ють персонал для державної служби та 
місцевого самоврядування [6, с. 216]; 

– превалювання в навчальних програмах 
з державного управління теорії над на-
буттям майбутніми фахівцями – держа-
вними службовцями практичних умінь і 
навичок й опануванням інформаційно-
аналітичними засобами управлінської 
діяльності [6, с. 217]; 

– низька мотивація до здобуття вищої осві-
ти в галузі державного управління, оскі-
льки це не є гарантією службового про-
сування через відсутність чіткого та від-
регульованого механізму кар’єрного зро-
стання та підтримки з боку керівництва. 

Сама ідея модернізації системи професій-
ного навчання державних службовців полягає 
не тільки у визначенні стратегічних принципів і 
напрямів розвитку системи, підвищенні ефек-
тивності функціонування цієї системи шляхом 
удосконалення її нормативно-правового за-
безпечення, запровадження інституціональних 



Серія: Державне управління, 2010 р., № 3 

 35 

засад професіоналізації державного управлін-
ня, а й у змістовному та організаційному рефо-
рмуванні відповідно до трициклової структури 
вищої освіти та компетентнісного підходу [12]. 

Ця проблема є нагальною сьогодні, вра-
ховуючи, що перед Україною як учасницею 
Болонського процесу постає низка першоря-
дних завдань, які вона повинна вирішити: 
запровадження стандартів, рекомендацій та 
основних інструментів Європейського прос-
тору вищої освіти (ЄПВО): Національної ра-
мки кваліфікацій, Європейської системи тра-
нсферу та накопичення кредитів, Додатку до 
диплома європейського зразка тощо [20]. 

Крім того, одна з основних ідей Болонсько-
го процесу – безперервна освіта, реалізація 
якої спрямована на подолання суперечності 
між стрімкими темпами зростання знань і тех-
нологій у сучасному світі та обмеженими мо-
жливостями їх засвоєння людиною в період 
навчання [25]. Тому важливою проблемою 
постає впровадження третього циклу – підго-
товки кадрів найвищої кваліфікації в рамках 
системи вищої освіти – як у форматі аспіран-
тури, так і докторантури [21]. 

Сьогодні система професійного навчання 
державних службовців може успішно розви-
ватися тільки за умови постійно та якісно 
зростаючої потреби в результатах їх діяль-
ності. Для цього необхідно створити новий 
мотиваційний механізм, який не тільки зо-
бов’язує, а й заохочує державного службов-
ця постійно оновлювати свої професійні 
компетентності [4; 18]. 

Підготовка нових кадрів, забезпечення 
умов для їх професійного відбору і зростан-
ня, засвоєння ними знань, набуття умінь, 
навичок і досвіду (компетентностей), які не-
обхідні для належного виконання професій-
них обов’язків, є запорукою якісного та ко-
рисного для суспільства функціонування 
системи державного управління. Отже, якіс-
на реалізація державними службовцями 
своїх компетенцій (кола повноважень та 
обов’язків) на різних посадах в різних орга-
нах державної влади та місцевого самовря-
дування можлива за наявності певних ком-
петентностей у сфері державного управлін-
ня: здатності до аналізу та синтезу; спро-
можності до практичного застосування 
знань, планування та управління часом; за-
гальних знань в освітній галузі; підготовки з 
основ професійних знань на практиці; усно-
го та письмового спілкування рідною мовою; 
знання другої мови; основ комп’ютерної 
грамотності; навичок дослідної роботи; зда-
тності навчатися; навичок управління інфо-
рмацією; критичних та самокритичних здіб-
ностей; здатності пристосовуватися до но-
вих ситуацій; здатності до генерування но-
вих ідей, вирішення проблем, прийняття 
рішень; роботи в команді; комунікативних 
навичок; лідерства; здатності працювати в 

міждисциплінарній команді; здатності спів-
працювати з нефахівцями (у цій галузі); зда-
тності працювати в міжнародному контексті, 
цінувати різноманітність і мультикультур-
ність, розуміти культуру та звичаї інших кра-
їн; здатності працювати автономно, розроб-
ляти та управляти проектами; ініціативного і 
підприємницького духу; етичних поглядів; 
переймання якістю; волі досягати цілей [4; 
19; 28]. 

У Національній академії державного 
управління при Президентові України (Націо-
нальна академія) та її регіональних інститу-
тах державного управління “питання підви-
щення ефективності професійного навчання 
вирішується шляхом гармонійного поєднання 
наявних професійних навичок та досвіду із 
набутими в процесі навчання знаннями”  
[6, с. 216]. Як підкреслює О. Оболенський, 
Національна академія за своїм статусом 
призначена для підготовки професіоналів 
державного масштабу з фундаментальними 
практикоорієнтованими економічними, пра-
вовими, політичними знаннями, які володі-
ють навичками менеджменту і соціальної 
психології, яким притаманні функціональна, 
ситуативна, методична, соціальна компетен-
тності [12]. “Слухачі Національної академії 
зацікавлені у набутті нових знань, зокрема у 
сфері державного управління, права, еконо-
міки, політичного аналізу, стратегічного пла-
нування, євроатлантичної інтеграції, сучас-
них інформаційних та комунікативних техно-
логій тощо” [3, с. 170]. Саме підготовка керів-
ників різних рівнів відповідальності (компете-
нцій) для державної служби є пріоритетом 
діяльності Національної академії, тому пере-
дусім пропонуються магістерські програми за 
різними освітніми напрямами, а також підго-
товка фахівців найвищого рівня кваліфікації 
– кандидатів та докторів наук з державного 
управління. 

Слід зауважити, що питання, які постали 
при аналізі результатів стажування слухачів 
Національної академії в органах державної 
влади, органах місцевого самоврядування, 
в 2009 р. є відкритими і потребують вирішен-
ня, а саме: 
– запровадження рольових ігор, круглих 

столів, брейн-рингів, дискусійних клубів 
з метою практичної апробації вивченого 
матеріалу; 

– наближення змісту навчальних дисцип-
лін та їх викладання до практики та умов 
сьогодення; 

– збільшення годин для практичних та 
семінарських занять. 

Наразі залишається недостатньо вивче-
ними питання підготовки державних служ-
бовців за трицикловою структурою на основі 
компетентнісного підходу та подальшого 
працевлаштування фахівців з державного 
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управління з точки зору їх затребуваності 
ринком праці. 

Проте слід відзначити, що проект закону 
України “Про внесення змін до Закону України 
“Про вищу освіту” у ч. 1 і 2 ст. 6 передбачає 
освітньо-кваліфікаційні (молодший спеціаліст, 
бакалавр, магістр) та освітньо-науковий (док-
тор філософії) рівні, хоча відсутній рівень док-
тора наук, що є традиційним рівнем дослідної 
підготовки не тільки в Україні, а і в багатьох 
країнах Європи [21; 22]. 

Сьогодні основу нормативно-правового ре-
гулювання та напрямів розвитку вищої освіти 
в галузі державного управління становлять 
Конституція України, Закони України, у тому 
числі “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “На-
ціональна доктрина розвитку освіти”, “Про 
державну службу”, “Про службу в органах міс-
цевого самоврядування”, укази Президента 
України, постанови Кабінету Міністрів України, 
за якими створена і функціонує система підго-
товки державних службовців, та інші норма-
тивно-правові акти. Стратегічні напрями роз-
витку вищої освіти визначені в завданнях і 
заходах “Державної цільової науково-
технічної та соціальної програми “Наука в уні-
верситетах” на 2008–2012 роки”, затвердже-
ної постановою Кабінету Міністрів України від 
19 вересня 2007 р. № 1155, якою передбаче-
но: 
– поліпшення якості підготовки фахівців 

на засадах взаємодії науки та освіти; 
– сприяння входженню України до євро-

пейського науково-освітнього простору. 
У Комюніке конференції європейських міні-

стрів, відповідальних за вищу освіту, яка прой-
шла в Льовен і Лувен-ла-Ньов 28–29 квітня 
2009 р., було зазначено, що європейська вища 
освіта стоїть перед ще більш важливим викли-
ком і майбутніми можливостями глобалізації та 
прискореного технологічного розвитку з нови-
ми постачальниками послуг, новими особами, 
що навчаються, і новими типами навчання [10]. 

Сьогодні в умовах консолідації напрямів 
підготовки фахівців у сфері державного 
управління провідних шкіл державного 
управління країн Центральної та Східної 
Європи акценти ставляться на конкурентос-
проможності фахівців на світовій арені, що 
набуває стратегічного значення та відобра-
жається в державній політиці щодо здійс-
нення комплексу системних перетворень і 
створення передумов для вступу до Євро-
пейського Союзу. 

Серед комплексних дій з розвитку освіти 
в Україні на 2008–2011 рр., визначених Ука-
зом Президента України від 20 березня 2008 р. 
№ 244/2008, передбачено: прискорення ін-
теграції України у міжнародний освітній про-
стір, забезпечення збалансованої структури 
підготовки фахівців з вищою освітою відпо-
відно до потреб національної економіки і 
європейських вимог, завершення реформу-

вання мережі вищих навчальних закладів, 
створення укрупнених регіональних універ-
ситетів, розширення їх автономії в установ-
леному порядку. 

Національна система підготовки фахівців 
з державного управління є однією з фунда-
ментальних складових системи вищої освіти 
України. Тому не залишається осторонь усіх 
процесів перетворення, що відбуваються у 
світовій та вітчизняній вищій освіті. 

Освітньо-професійні програми підготов-
ки, перепідготовки і професійні програми 
підвищення кваліфікації державних службо-
вців, додаткові програми функціональної 
спеціалізації “Державне управління”, акре-
дитовані навчальні заклади, що реалізують 
зазначені програми, органи, які здійснюють 
управління підготовкою, перепідготовкою та 
підвищенням кваліфікації державних служ-
бовців становлять державну систему підго-
товки, перепідготовки та підвищення квалі-
фікації державних службовців [15]. 

Підготовка та перепідготовка державних 
службовців здійснюється за державним за-
мовленням такими вищими навчальними 
закладами: Національною академією дер-
жавного управління при Президентові Украї-
ни, її регіональними інститутами державного 
управління в Дніпропетровську, Львові, Оде-
сі, Харкові та вищими навчальними закла-
дами, в яких акредитовані програми підго-
товки державних службовців. 

У 2009 р. в Україні підготовка фахівців за 
напрямом “Державне управління” здійсню-
валася за 11 спеціальностями: 
– у 15 вищих навчальних закладах – за 

спеціальністю “Державна служба”, що 
включає 10 спеціалізацій; 

– у трьох вищих навчальних закладах – за 
спеціальністю “Публічне адміністрування”; 

– у двох – за спеціальністю “Державне 
управління”; 

– у Національній академії державного 
управління при Президентові України з 
2009 р. – за спеціальностями “Державне 
управління”, “Управління суспільним роз-
витком”, “Публічне адміністрування”, а та-
кож “Державне управління у сфері націо-
нальної безпеки”, “Державне управління у 
сфері освіти”, “Державне управління у 
сфері охорони здоров’я”, “Публічна політи-
ка і управління”, “Регіональне управління”, 
“Місцеве самоврядування”, “Електронне 
урядування” [14]. 

Загалом за зазначеними програмами на-
вчається в середньому близько 3000 студе-
нтів на рік, щорічний випуск фахівців з дер-
жавного управління становить понад 
1000 осіб. За трицикловою структурою ви-
щої освіти відповідно до положень Болонсь-
кого процесу розподіл студентів вищих на-
вчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації, 
які навчаються за напрямом “Державне 
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управління” в Україні, у 2009 р. такий: на 
першому циклі вищої освіти – молодші спе-
ціалісти (короткий цикл) і бакалаври не го-
туються; на другому циклі – спеціалісти не 
готуються, 2900 магістрів (486 – на денній 
формі, 146 – на вечірній, 2268 – на заочній); 
на третьому циклі – 578 аспірантів та 
76 докторантів (2008 р.) [13]. У 2009 р. на 
програму підготовки магістрів за напрямом 
“Державне управління” прийнято 1315 осіб 
(близько 47% – за рахунок коштів фізичних 
осіб), з них 339 – на денну форму (понад 
50% – за рахунок коштів фізичних осіб); на 
спеціальність “Державне управління” – 
552 особи (два державних ВНЗ), на спеціа-
льність “Державна служба” – 689 (14 дер-
жавних ВНЗ, один приватний ВНЗ), на спе-
ціальність “Публічне адміністрування” – 74 
(три державних ВНЗ) [14]. Очевидно, що 
обсяги підготовки фахівців з державного 
управління не відповідають потребам дер-
жавної служби, особливо це стосується 
державних службовців нижчої некерівної 
ланки посад. 

У 2010 р. за результатами конкурсу Го-
ловдержслужбою визначено вже 26 закла-
дів для підготовки фахівців за напрямом 
“Державне управління” [17]. 

У 2005 р. Україна приєдналася до Бо-
лонської конвенції та має реформувати сис-
тему вищої освіти відповідно до положень 
Болонського процесу, розвивати освітні по-
слуги з урахуванням стандартів і рекомен-
дацій, розроблених і прийнятих у Лісабоні 
(1997 р.), Сорбонні (1998 р.) та узагальне-
них в Болонській декларації (1999 р.) та Ко-
мюніке конференцій міністрів європейських 
країн, що відповідають за вищу освіту (Пра-
га, 2001 р.; Берлін, 2003 р.; Берген, 2005 р.; 
Лондон, 2007 р.; Лувен, 2009 р.). 

Серед пріоритетів вищої освіти в наступ-
ному десятиріччі визначено навчання впро-
довж життя, що є нагальним також для сис-
теми підготовки державних службовців. 
Концепція навчання впродовж життя, або 
безперервна освіта включає: 
– отримання студентами кваліфікацій, роз-

ширення та поглиблення знань і розу-
міння, набуття нових навичок і компете-
нтностей, потрібних упродовж їхньої 
професійної кар’єри, збагачення особи-
стісного зростання; 

– розробку національних рамок кваліфіка-
цій та їх запровадження, підготовку до 
самосертифікації відповідно до загаль-
ної рамки кваліфікацій Європейського 
простору вищої освіти до 2012 р. [10]. 

За результатами Болонського стратегіч-
ного форуму 2009 р. у Лувені-ла-Ньов, мож-
на зазначити, що з метою подальшого взає-
много визнання кваліфікацій питання політи-
ки держав у сфері розвитку вищої освіти по-

винні передбачати визнання і вивчення по-
ложень національних рамок кваліфікацій [10]. 

Ураховуючи, що серед завдань, які стоять 
перед вищою освітою, є реагування на пот-
реби роботодавців, на потреби держави, що 
передбачає оволодіння випускниками необ-
хідними компетентностями, сьогодні в Украї-
ні розпочинається робота з розробки Націо-
нальної рамки кваліфікацій. Ця рамка квалі-
фікацій міститиме дескриптори (описи) зага-
льних компетентностей, якими мають воло-
діти підготовлені фахівці з державного 
управління з вищою освітою різного освітньо-
кваліфікаційного рівня, тобто її основою є 
результати навчання. Європейська рамка 
кваліфікацій містить вісім рівнів – рекомен-
дацій, що охоплюють основні знання та про-
відні кваліфікації, якими мають володіти фа-
хівці з вищою освітою, що може бути осно-
вою для законодавчого закріплення моделі 
національної рамки кваліфікацій [11; 23]. 

Міжнародна стандартна класифікація 
освіти (далі – МСКО-97) була затверджена в 
листопаді 1997 р. на 29-й сесії Генеральної 
конференції ЮНЕСКО (International Standard 
Classification of Education, ISCED-97) [21]. За 
рамкою кваліфікацій шостий ступінь – бака-
лаврат (рівні 4В та 4А за МСКО-97), що роз-
поділяється на “професійного” бакалавра, 
який здобуватиме професійну кваліфікацію 
відповідно до вимог ринку праці, та “акаде-
мічного”, який після трирічного навчання 
подовжуватиме підготовку проою. Сьомий 
ступінь – магістрат (рівні 5В та 5А за МСКО-
97). Цей ступінь передбачає кваліфікацію 
магістра “професійного”, яку здобувають 
після однорічного навчання бакалаври 
“професійні”, дворічного навчання – бакала-
ври “академічні” та 5–6-річного навчання – 
випускники шкіл, випускники міжвузівських 
регіональних центрів із підготовки випускни-
ків шкіл до вступу до вищих навчальних за-
кладів, інші категорії абітурієнтів. 

Остання форма відповідає підходам до пі-
дготовки так званих магістрів “інтегрованих”. 
“Професійні” магістри готуються для таких 
видів економічної діяльності: державна служ-
ба, правоохоронна діяльність, національна 
безпека, екстериторіальна діяльність, освіта, 
охорона здоров’я, соціальне забезпечення, 
ветеринарна медицина, збройні сили тощо. 
Магістр “академічний” зорієнтований або на 
вихід на ринок праці з професійною кваліфі-
кацією наукової та освітньої сфери чи з іншою 
професійною кваліфікацією через визначення 
професійної компетентності у відповідному 
центрі сертифікації, або на перехід на вось-
мий ступінь. 

Восьмий ступінь – докторат (відповідає 
6-му рівню МСКО-97). Навчання на доктора 
філософії триває чотири роки, до нього за-
лучаються магістри “академічні” та, в окре-
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мих випадках, найбільш підготовлені бака-
лаври “академічні” та магістри “професійні”. 

В Україні науковий ступінь доктора наук, 
який можна розглядати як другий етап 6-го 
рівня МСКО-97, пропонується віднести до 9-
го ступеня Національної рамки кваліфікацій, 
що присуджується особі, яка має ступінь 
доктора філософії на основі публічного за-
хисту дисертації [11; 21; 23; 27]. 

У Довіднику типових професійно-ква-
ліфікаційних характеристик посад держав-
них службовців, затвердженому Наказом 
Головного управління державної служби 
України від 01.09.1999 р. № 65, рекоменду-
ються типові кваліфікації та компетентності, 
якими повинні володіти державні службовці 
на визначених посадах органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування 
для виконання визначеного кола повнова-
жень, зокрема наявність вищої освіти в га-
лузі державного управління. Кваліфікаційні 
вимоги до керівних посад також вимагають 
наявності повної вищої освіти відповідного 
професійного спрямування за освітньо-ква-
ліфікаційним рівнем магістра, спеціаліс-
та [5]. 

Слід відзначити, що серед вимог до голо-
вних спеціалістів місцевих державних адміні-
страцій, провідних спеціалістів та спеціаліс-
тів І, ІІ категорій усіх органів державної влади 
достатньо мати освітньо-кваліфікаційний рі-
вень диплом бакалавра, але наразі підготов-
ка таких фахівців з державного управління на 
сьогодні не здійснюється [14]. 

Аналізуючи вимоги до провідних спеціа-
лістів, спеціалістів І та ІІ категорій, спеціалі-
стів міністерств, центральних органів вико-
навчої влади, місцевих державних адмініст-
рацій та посад, що мають наскрізний харак-
тер, можна визначити спільні компетентнос-
ті, а саме: знання основних державних нор-
мативно-правових актів, а також тих, що 
стосуються державної служби та діяльності 
відповідного органу виконавчої влади, регу-
люють розвиток відповідної сфери (галузі) 
управління; практики застосування законо-
давства, що належить до його компетенції; 
основ державного управління; інструкції з 
діловодства; основних принципів роботи на 
комп’ютері та відповідних програмних засо-
бів; правил ділового етикету; правил та 
норм охорони праці та протипожежного за-
хисту; державної мови. Від фахівців місце-
вих державних адміністрацій вимагається 
ще й знання економіки та фінансів. 

Зауважимо, що всіма вищезазначеними 
знаннями, уміннями та навичками (компетен-
тностями), які необхідні для роботи на цих 
посадах, здатна оволодіти особа на базі осві-
тньо-кваліфікаційного рівня + “бакалавр”. 
Водночас є проблемою працевлаштування 
фахівця з освітньо-кваліфікаційним рівнем 
“бакалавр”, оскільки в суспільній свідомості 

бакалавр – це людина з неповною вищою 
освітою. Тому більшість студентів прагне 
будь-що отримати освітньо-кваліфікаційний 
рівень спеціаліста або магістра [3, с. 98]. 

Так, вимоги щодо вступу до Національної 
академії, її регіональних інститутів держав-
ного управління та вищих навчальних за-
кладів, що здійснюють підготовку за напря-
мом “Державне управління”, визначені від-
повідно до постанов Кабінету Міністрів 
України “Про затвердження положень про 
прийом, стажування слухачів та працевла-
штування випускників Національної академії 
державного управління при Президентові 
України, а також переліку органів, де прово-
диться стажування слухачів Національної 
академії” від 14.04.2004 р. № 468 та “Про 
затвердження Порядку прийому на навчан-
ня за освітньо-професійною програмою під-
готовки магістрів за спеціальністю “Дер-
жавна служба” галузі знань “Державне 
управління” та працевлаштування випуск-
ників” від 29.07.2009 р. № 789, передбача-
ють обов’язкову наявність освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліста або магі-
стра. 

Отже, особа, яка бажає здобути вищу 
освіту в галузі державного управління з ме-
тою подальшої професійної кар’єри в орга-
нах державної влади, органах місцевого 
самоврядування повинна спершу отримати 
освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста 
або магістра в будь-якій галузі, щоб мати 
право вступити на навчання та здобути 
освіту в галузі державного управління. При 
цьому втрачається: час самої людини, нау-
ково-педагогічних працівників, відповідно, 
кошти держави, адже фахівець після отри-
мання цієї низки освітньо-кваліфікаційних 
рівнів зрештою може залишити роботу на 
державній службі. 

Таким чином, для зайняття посад прові-
дного спеціаліста, спеціаліста І та ІІ катего-
рій, спеціаліста міністерств, центральних 
органів державної влади, місцевих держав-
них організацій є доцільною і достатньою 
вимога щодо здобуття вищої освіти у галузі 
державного управління освітньо-кваліфі-
каційного рівня бакалавра. Для цього необ-
хідно розробити державні і галузеві освітні 
стандарти на основі виокремлених компе-
тентностей, якими повинні володіти бакала-
ври з напряму підготовки “Державне управ-
ління” для виконання певних функцій на ві-
дповідних посадах державної служби. 

Зазначимо, що для подальшого кар’єрного 
зростання на державній службі особа може 
отримати освітньо-кваліфкаційний рівень ма-
гістра професійного або академічного спря-
мування (5А чи 5В) в іншій галузі. Адже моти-
вацією при просуванні на державній службі 
має бути не тільки здобуття освіти, а й ре-
зультати цієї освіти, подальше набуття досві-
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ду та його використання у своїй професійній 
діяльності. 

IV. Висновки 
Таким чином, можна зробити такі висно-

вки та надати пропозиції: 
1. Підготовка фахівців з державного 

управління в межах системи вищої освіти 
має відповідати міжнародним стандартам, 
зокрема положенням Болонського процесу 
щодо трициклової структури вищої освіти, 
безперервності освіти та Міжнародній сис-
темі кваліфікацій освіти. 

2. Відповідно до суспільних змін, вимог 
ринку праці та, відповідно, державної служ-
би назріла необхідність запровадження під-
готовки бакалавра (академічного і профе-
сійного спрямування, 5А і 5В за МСКО) та 
розвитку програм підготовки “професійного” 
та “академічного” магістрів за напрямом 
“Державне управління” на базі освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавра відповід-
ного спрямування. 

3. Доцільним є запровадження третього 
циклу підготовки фахівців з державного 
управління найвищої кваліфікації в системі 
вищої освіти зі збереження її двоетапності 
(доктор філософії або профільний доктор – 
аспірантура, доктор наук – докторантура). 

4. Необхідне оновлення Довідника типо-
вих професійно-кваліфікаційних характерис-
тик посад державних службовців і визначен-
ня відповідних компетентностей державних 
службовців з урахуванням сучасного держа-
вотворення та вимог сучасного ринку праці. 

5. Програми підготовки слід розробляти 
на основі компетентнісного підходу з ураху-
ванням вимог оновлених професійно-
кваліфікаційних характеристик посад дер-
жавних службовців та розмежування пере-
ліку компетентностей, якими повинні воло-
діти магістри “професійні” та магістри “ака-
демічні” галузі державного управління, а 
також бакалаври з державного управління. 

У світлі сучасних реформ вищої освіти, 
євроінтеграційних процесів, необхідності 
створення гнучкої системи підготовки дер-
жавних службовців з випереджальним зміс-
том навчальних програм нагальним є пода-
льше дослідження проблем змісту підготов-
ки фахівців з державного управління та за-
безпечення якості вищої освіти в галузі 
державного управління. 
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