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У статті окреслено основні проблеми забезпечення ефективності і результативності 
підвищення кваліфікації керівних кадрів органів влади, виявлені автором у результаті 
емпіричних досліджень. Відповідно до пріоритетів реформування державного управління в 
Україні визначено завдання удосконалення механізмів державного регулювання підвищення 
кваліфікації керівних кадрів органів влади. Запропоновано структуру правового, 
фінансового, кадрового, організаційного, інформаційного та інституційного механізмів.  
На основі синхронізації проблемно-орієнтованого, організаційного, правового і ресурсного 
проектування розроблено модель комплексного механізму державного регулювання 
підвищення кваліфікації керівних кадрів органів влади, яка сприяє посиленню 
самоорганізаційної спроможності його системи до інноваційного розвитку шляхом 
створення умов для формування ринку освітніх послуг. Надано рекомендацій щодо 
реалізації запропонованої моделі на сучасному етапі в умовах недостатності фінансових 
та інформаційних ресурсів.  
 
The article clarifies the main problems of ensuring the efficiency and effectiveness of in-service 
training for senior executives of public authorities, which were identified through empirical 
research. The tasks of improving the mechanisms for government regulation of in-service training 
for senior executives of public authorities are determined in accordance with the priorities of the 
public administration reformation in Ukraine. The structure of legal, financial, personnel, 
organizational, information and institutional mechanisms is proposed. 
A model of a complex mechanism for government regulation of in-service training for senior 
executives of public authorities, which contributes to strengthening the self-organizing capacity of 
its system to innovative development by creating conditions for the formation of the market of 
educational services was developed on the basis of synchronization of problem-oriented, 
organizational, legal and resource designing. Recommendations on this model implementation at 
the present stage in conditions of insufficient financial and informational resources are proposed. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими та 
практичними завданнями. В умовах глобалізації, розвитку інформаційних технологій та прискорення темпів 
оновлення професійних знань світовою тенденцією сталого суспільного розвитку є утвердження концепції 
освіти впродовж життя. Шляхи її втілення сформульовано в Інчхонській декларації «Освіта-2030», прийнятій у 
2015 році на Всесвітньому освітньому форумі за участю 195 держав, який проводився під егідою ЮНЕСКО.  

Основні проблеми запровадження безперервної освіти в Україні пов’язані з низькою ефективністю 
державної політики у сфері освіти дорослих. У їх вирішенні слід зважати на те, що інвестиції у розвиток 
професійної компетентності кадрів публічного сектору здійснюють не тільки на підставі принципу економічної 
доцільності, а також з орієнтацією на інтегрований соціальний ефект у вигляді суспільного блага. Відповідно 
сучасна система підвищення кваліфікації керівних кадрів центральних і територіальних органів виконавчої 
влади (далі – органи влади) має забезпечувати не тільки їх професіоналізацію, а також розвиток людського 
капіталу держави, роль якого у прирості національного багатства розвинених країн постійно зростає.  

У Концепції реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих 
державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та 
депутатів місцевих рад [1] (далі – Концепція реформування системи професійного навчання) передбачено 
комплекс важливих заходів, спрямованих на створення належних умов для професійного розвитку зазначених 
категорій, запровадження ефективної системи визначення їх навчальних потреб, забезпечення безперервності і 
обов’язковості професійного навчання, його фінансування, розвитку ринку освітніх послуг у сфері підвищення 
кваліфікації та налагодження ефективної співпраці всіх суб’єктів системи професійного навчання. Але, не 
зважаючи на те, що у 2016 році в Україні створено вищий корпус державної служби зі спеціальними умовами 
функціонування, у зазначеній концепції не конкретизовано механізми забезпечення його стратегічного 
розвитку, цілеспрямованої підготовки фахівців з питань реформ, професійного та особистісного розвитку 
талантів в органах влади.  

Аналіз останніх публікацій за проблематикою та виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми. Концептуальні засади формування та удосконалення механізмів державного управління і 
регулювання різних галузей і сфер суспільного життя висвітлено в працях В. Авер’янова, О. Амосова, В. 
Бакуменка, О. Вольської, В. Голубь, Л. Гонюкової, І. Дегтярьової, С. Домбровської, О. Іваницької, В. Князєва,  
О. Ковалюка, В. Корженка, М. Кравченко, Т. Лукіної, Н. Мельтюхової, Н. Нижник, О. Оболенського, Г. 
Одінцової, Л. Паращенко, О. Петроє,  Т. Поспєлової, Л. Приходченко, О. Радченка, Р. Рудніцької, Ю. Сурміна,  
О. Суходолі, В. Трощинського О. Червякової та інших вчених. Проблеми забезпечення ефективності 
управління підвищенням кваліфікації  керівних кадрів органів влади в Україні досліджували М. Білинська, О. 
Васильєва,  К. Ващенко, О. Воронько, Л. Гогіна, Н. Гончарук, В. Гошовська, Л. Даниленко, Д. Дзвінчук, В. 
Загорський, М. Їжа, С. Калашнікова, В. Куйбіда, А. Ліпенцев, В. Луговий, А. Михненко, Т. Мотренко, Л. 
Пашко, В. Понеділко, О. Пухкал, І. Розпутенко, О. Руденко, С. Серьогін, С. Хаджирадєва та інші науковці. 
Вони зробили значний внесок в організаційне, правове, інституційне і методичне забезпечення підвищення 
рівня професійної компетентності державно-управлінських кадрів. Однак система підвищення кваліфікації 
продовжує розвиватись фрагментарно, без комплексних підходів до її державного управління. Тому назріла 
необхідність в обґрунтуванні і вдосконаленні механізмів державного регулювання підвищення кваліфікації 
керівних кадрів органів влади з урахуванням напрацювань провідних науковців.  

Формулювання цілей (мети) дослідження. Метою статті є формування моделі комплексного 
механізму державного регулювання підвищення кваліфікації керівних кадрів органів влади та розроблення 
рекомендацій щодо її запровадження.  

Виклад основних результатів та їх обґрунтування. У результаті емпіричних досліджень, проведених 
у рамках реалізації комплексного наукового проекту «Державне управління та місцеве самоврядування» [2], ми 
виявили такі основні проблеми забезпечення ефективності і результативності підвищення кваліфікації керівних 
кадрів органів влади:  

- нормативно-правова неврегульованість питань функціонування та розвитку його системи відповідно 
до потреб суспільного розвитку та державного управління;  

- відсутність дієвих механізмів мотивації керівних кадрів до цілеспрямованого розвитку професійної 
компетентності;  

- визначення навчальних потреб за підходами, які не забезпечують об’єктивності і достовірності його 
результатів;  

- невідповідність обсягів бюджетного фінансування, внаслідок чого навчальна потреба не 
трансформується у платоспроможний попит, не забезпечується оновлення матеріально-технічної бази закладів 
підвищення кваліфікації та розвиток їх діяльності на інноваційній основі;  
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- низький рівень використання результатів науково-дослідних робіт у прийнятті рішень щодо 
удосконалення системи підвищення кваліфікації, відсутність механізму їх впровадження у стандарти освіти;  

- низький рівень застосування ефективних форм неформальної та інформальної освіти в органах 
влади, неналежний рівень обізнаності фахівців служб управління персоналом з питань забезпечення 
ефективності розвитку професійної компетентності кадрів, що перешкоджає запровадженню концепції 
безперервної освіти;  

- відсутність контролю за використанням результатів навчання у професійній діяльності, моніторингу 
та оцінювання якості освітніх послуг.  

Вирішення цих проблем потребує структурних змін у регулюванні підвищення кваліфікації керівних 
кадрів органів влади шляхом удосконалення його механізмів.  

Державне регулювання підвищення кваліфікації керівних кадрів органів влади ми розглядаємо як 
сукупність цілеспрямованих напрямів, форм, методів та інструментів впливу, що застосовують органи 
державного управління для впорядкування системи підвищення кваліфікації керівних кадрів органів влади, її 
елементів, процесів та взаємозв’язків між ними з метою стабілізації, пристосування до умов, що змінюються, 
реагування на нові виклики. Відповідно механізми державного регулювання підвищення кваліфікації керівних 
кадрів органів влади – це  відкриті системи, структуру яких становлять форми, методи, засоби (інструменти), 
взаємопов’язані процеси і ресурси, що забезпечують регулювання через канали прямих і зворотних зв’язків. 
Основними видами таких механізмів є:   

- правовий механізм – комплекс взаємопов’язаних правових актів (юридичних засобів), 
системоутворювальне ядро якого визначає: основні параметри і компоненти системи підвищення кваліфікації; 
ліцензійні умови провадження діяльності з підвищення кваліфікації закладами освіти; єдині стандарти 
підвищення кваліфікації; порядки акредитації програм, сертифікації викладачів та систем управління якістю; 
правила оподаткування у сфері підвищення кваліфікації тощо; 

- фінансовий механізм – сукупність фінансових форм, методів, важелів та інструментів, за допомогою 
яких розподіляють і використовують фінансові ресурси державного і місцевих бюджетів, органів влади, 
міжнародної технічної допомоги тощо відповідно до визначених пріоритетів та потреб підвищення кваліфікації 
керівних кадрів органів влади; 

- кадровий механізм – система заходів і стимулів, спрямованих на вирішення проблем кадрового 
забезпечення функціонування системи підвищення кваліфікації керівних кадрів органів влади шляхом 
професійної підготовки викладачів, їх мотивації та сертифікації; 

- організаційний механізм – підсистема державного управління, призначена для досягнення цілей 
розвитку системи підвищення кваліфікації керівних кадрів органів влади шляхом забезпечення умов для 
цілеспрямованої безперервної професійної освіти та контролю її здійснення; 

- інформаційний механізм – комплекс засобів і методів інформаційно-методичного забезпечення 
функціонування і розвитку системи підвищення кваліфікації та підвищення професійної компетентності 
керівними кадрами органів влади, який передбачає створення, систематизацію, оновлення та надання 
користувачам методичних та інформаційних матеріалів відповідно до потреб ефективного управління на усіх 
організаційних рівнях – індивідуальному, організаційному, державному; 

- інституційний механізм – сукупність інституційних правил, яка забезпечує регулювальний вплив на 
функціонування і взаємодію суб’єктів системи підвищення кваліфікації та реалізовується в органах влади і 
закладах підвищення кваліфікації через визначення статусу, функцій та координацію їх діяльності. 

Для реалізації пріоритетів реформування державного управління в Україні за напрямом «державна 
служба та управління людськими ресурсами» [3] удосконалення механізмів державного регулювання 
підвищення кваліфікації керівних кадрів органів влади має забезпечувати: 

- орієнтацію системи підвищення кваліфікації на стратегічний компетентнісно-орієнтований розвиток 
людського капіталу органів влади;  

- запровадження системного і синергетичного підходів на програмно-цільовому та інструментальному 
рівнях її функціонування; 

- посилення самоорганізаційної спроможності системи підвищення кваліфікації до інноваційного 
розвитку шляхом створення умов для формування конкурентного ринку освітніх послуг; 

- сприяння імплементації інструментів та освітніх технологій, які довели свою ефективність  у світовій 
практиці; 

- ефективну взаємодію суб’єктів системи підвищення кваліфікації шляхом налагодження прямих і 
зворотних регуляторних зв’язків із використанням сучасних інформаційних технологій. 

З урахуванням положень Концепції реформування системи професійного навчання ми сформували 
трирівневу структуру «дерева цілей» розвитку системи підвищення кваліфікації керівних кадрів органів влади 
за такими напрямами:  

1) відповідність змісту підвищення кваліфікації потребам державного управління та особистості;  
2) висока якість підвищення кваліфікації;  
3) соціальна та економічна ефективність підвищення кваліфікації;  
4) цілісність системи підвищення кваліфікації та злагоджена діяльність його суб’єктів [4].   
На основі концептуалізації цілей  визначаємо структуру механізмів державного регулювання 

підвищення кваліфікації керівних кадрів органів влади (табл. 1).  
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Таблиця 1. 

Структура механізмів державного регулювання підвищення кваліфікації керівних кадрів органів влади 
Механізми Інструменти 

Правовий Правове регулювання фінансування підвищення кваліфікації та оподаткування освітніх 
послуг 
Стратегія розвитку людського капіталу в органах влади 
Концепції реформування професійного навчання  
Положення про систему професійного навчання  
Професійні стандарти державної служби  
Освітній стандарт з підвищення кваліфікації  
Порядки ліцензування освітньої діяльності, акредитації програм, визнання результатів 
неформальної та інформальної освіти, сертифікації викладачів та системи управління 
якістю 
Типове положення про суб’єкт системи підвищення кваліфікації 

Фінансовий Державне і регіональне замовлення на підвищення кваліфікації 
Визначення ставки видатків на професійне навчання у відношенні до фонду оплати праці 
працівників органів влади 
Державне замовлення на наукові дослідження і підготовку викладачів  
Фінансування програм та проектів за рахунок міжнародної технічної допомоги 

Кадровий Цільова програма підготовки викладачів для керівних кадрів органів влади 
Мотивація викладачів до сертифікації 
Визнання викладацької діяльності видом інформальної освіти державних службовців 

Організаційний Моніторинг навчальних потреб  
Стратегічне планування підвищення професійної компетентності кадрів 
Пілотні проекти в органах влади, націлені на запровадження інновацій та інструментів 
безперервної освіти 
Управлінська звітність органів влади про підвищення професійної компетентності 
Визначення «центрів відповідальності» в органах влади за забезпечення умов для розвитку 
професійної компетентності кадрів 
Моніторинг та оцінювання якості освітніх послуг  
Аудит підвищення професійної компетентності персоналу органів влади 

Інформаційний Компетентнісні моделі 
Методичні рекомендації для керівних кадрів, служб управління персоналом, закладів 
підвищення кваліфікації (ЗПК) та ін. 
Типові програми підвищення кваліфікації 
Веб-портал управління знаннями 
Анкетування та експертне опитування з проблем підвищення кваліфікації 
Бенчмаркінг освітніх технологій  

Інституційний Конкретизація функцій суб’єктів системи підвищення кваліфікації 
Розвиток (модернізація, реорганізація) служб управління персоналом, закладів підвищення 
кваліфікації та інших суб’єктів системи 
Координаційні органи з питань професійного навчання  
Саморегулівні професійні мережі суб’єктів системи підвищення кваліфікації 

 
Синхронізація проблемно-орієнтованого, організаційного, правового і ресурсного проектування цих 

механізмів забезпечила формування моделі комплексного механізму державного регулювання підвищення 
кваліфікації керівних кадрів органів влади (рис.1).  

Основні суб’єкти державного регулювання підвищення кваліфікації керівних кадрів органів влади 
здійснюють такі функції: 

- Верховна Рада України формує законодавче поле функціонування і розвитку системи підвищення 
кваліфікації, вносить зміни до нього, затверджує порядок формування державного замовлення та щорічний 
розподіл видатків Державного бюджету України, зокрема на підвищення кваліфікації працівників органів 
влади, підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів у розрізі бюджетних програм; 

- Кабінет Міністрів України визначає пріоритети, напрями і шляхи розвитку системи підвищення 
кваліфікації, схвалює відповідні стратегії, концепції, плани, положення, порядки; 

- Міністерство освіти і науки України забезпечує формування та реалізацію державної політики у 
сферах освіти дорослих і науки, інноваційної діяльності та інформатизації, а також у сфері здійснення 
державного нагляду (контролю) за діяльністю закладів підвищення кваліфікації; 

- Міністерство фінансів України забезпечує формування та реалізацію фінансової, бюджетної та 
податкової політики у сфері підвищення кваліфікації; 



5 

 

- Міністерство економічного розвитку і торгівлі України забезпечує формування та реалізує державну 
політику у сферах стандартизації, державних закупівель та державного замовлення на підвищення кваліфікації;  

- Національне агентство України з питань державної служби (далі –Нацдержслужба) формує та 
забезпечує реалізацію державної політики у сфері професійного навчання публічних службовців (у тому числі 
підвищення кваліфікації керівних кадрів органів влади), є державним замовником на його здійснення, сприяє 
розвитку закладів підвищення кваліфікації, надає методичну допомогу службам управління персоналом в 
органах влади з питань розвитку професійної компетентності кадрів;  
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Рис. 1. Модель комплексного механізму державного регулювання підвищення кваліфікації керівних кадрів органів влади 
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- Національна академія державного управління при Президентові України здійснює науково-
методичне забезпечення діяльності системи професійного навчання. 

Основною проблемою запровадження запропонованого комплексного механізму державного 
регулювання підвищення кваліфікації керівних кадрів органів влади є брак інформаційного та фінансового 
ресурсів для забезпечення його дії. Тому на основі аналізу експертних оцінок [2] пропонуємо такі першочергові 
заходи: 

1. Внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо передбачення видатків на професійне навчання 
персоналу органів влади у розмірі не менше 2% фонду заробітної плати [1], а також відповідних змін до 
підзаконних актів з метою запровадження нового механізму фінансування підвищення кваліфікації персоналу 
органів влади. 

2. Формування державного замовлення на проведення комплексу науково-дослідних робіт з питань 
методичного забезпечення розвитку системи підвищення кваліфікації (щодо розроблення компетентнісної 
моделі для вищого корпусу державної служби, визначення і моніторингу навчальних потреб, планування та 
організації підвищення рівня професійної компетентності, контролю та оцінювання результатів навчання). В 
умовах відсутності професійних стандартів державної служби, освітнього стандарту з підвищення кваліфікації, 
а також нового положення про систему професійного навчання розроблення методичних рекомендацій з 
проведення моніторингу і оцінювання якості послуг з підвищення кваліфікації, аудиту підвищення професійної 
компетентності персоналу органів влади, порядків ліцензування освітньої діяльності та акредитації програм 
підвищення кваліфікації вважаємо передчасним. 

3. Напрацювання експертною групою при Нацдержслужбі проекту Стратегії розвитку людського 
капіталу в органах влади, яка визначає механізм розвитку талантів та вищого корпусу державної служби за 
індивідуально-центричним і системно-орієнтованими підходами. 

4. Розроблення проекту нового Положення про систему професійного навчання державних службовців, 
голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого 
самоврядування та депутатів місцевих рад, яке визначає основні параметри системи підвищення кваліфікації, 
орієнтованої на реалізацію Стратегії розвитку людського капіталу в органах влади.  

5. Розроблення цільової програми підготовки викладачів для підвищення кваліфікації керівних кадрів 
органів влади. 

Інші заходи з удосконалення механізмів державного регулювання підвищення кваліфікації керівних 
кадрів пропонуємо здійснювати на основі результатів науково-дослідних робіт та реалізації пілотних проектів в 
органах влади. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Удосконалення структури механізмів державного 
регулювання підвищення кваліфікації керівних кадрів органів влади, крім заходів, визначених у Концепції 
реформування системи професійного навчання, передбачає доповнення їх складу такими інструментами:  

- правового – Стратегією розвитку людського капіталу в органах влади і порядком сертифікації 
викладачів для керівних кадрів;  

- кадрового – цільовою програмою підготовки викладачів, їх мотивацією до сертифікації;  
- організаційного – «центрами відповідальності» за забезпечення умов для розвитку професійної 

компетентності персоналу на усіх рівнях управлінської ієрархії органів влади, формами звітності та аудитом 
підвищення професійної компетентності персоналу;  

- інформаційного – компетентнісними моделями, типовими програмами підвищення кваліфікації, 
методичними рекомендаціями (щодо планування та організації підвищення рівня професійної компетентності, 
контролю та оцінювання результатів навчання, аудиту підвищення професійної компетентності персоналу 
органу влади),  анкетуванням та експертним опитуванням з проблем підвищення кваліфікації, бенчмаркінгом 
освітніх технологій. 

Основною проблемою розроблення і реалізації механізмів державного регулювання підвищення 
кваліфікації керівних кадрів є брак достовірної релевантної інформації та фінансового ресурсу для забезпечення 
їх дії. Тому запровадження запропонованого у статті комплексного механізму слід здійснювати за 
інкрементальним підходом з урахуванням результатів аналізу експертних оцінок та очікуваних результатів 
реалізації Концепції реформування системи професійного навчання. 

Перспективою подальших досліджень є обґрунтування основних положень Стратегії розвитку 
людського капіталу в органах влади. 
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