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Підготовка кадрів для державної служби та орга-
нів місцевого самоврядування на сьогодні не втрачає 
свої актуальності в частині юридичних досліджень, 
адже є однією з найважливіших передумов функ-
ціонування всієї системи влади в Україні особливо 
в умовах децентралізації. Неодноразово ми мали 
змогу переконатися в тому, що від рівня підготов-
ки чиновництва залежить ефективність держави як 
такої. Це особливо помітно зараз, коли одночасно 
відбувається низка проголошених реформ, які сто-
суються всіх сфер соціального буття громадян. До 
них відноситься і модернізація державної служби 
та управління, децентралізації органів влади.

Вищезазначене питання зумовило дослідження 
нами наукових робіт Ю. Ковбасюка, Р. Войтовича, 
доповіді С. Гриневецького, а також новел україн-
ського законодавства стосовно державної служби 
та управління в Україні, проведення реформ, децен-
тралізації влади тощо.

Тому основною метою цього дослідження є визна-
чення та висвітлення основних вимог до підготовки 
кадрів державних службовців в умовах децентралі-
зації, які б стали однією з найважливіших переду-
мов функціонування всієї системи влади в Україні, 
від рівня яких залежала б ефективність держави як 
такої.

Почати варто з того, що важливим кроком 
в модернізації даної сфери держави стало ухвалення 
в червні 2016 року Стратегії реформування держав-
ного управління [1].

Влітку ж 2018 року було презентовано доповідь 
організації, яка заснована Організацією економіч-
ного співробітництва та розвитку та Європейським 
Союзом для оцінки якості держслужби, сервісів 
та управління в країнах світу. У звіті констатується, 
що «загалом, Україна вже досягла значного прогресу 

в реформуванні деяких сфер державного управлін-
ня», водночас відзначається і низка недоліків [2].

Наприклад, ситуація з заробітною платою дер-
жавним службовцям покращилася, але як і раніше 
«ще далека від відповідності принципам державного 
управління». Відбулись важливі законодавчі зміни 
у сфері відбору та призначення на посади держав-
них службовців, «але необхідні подальші кроки для 
вдосконалення як законодавчих, так і практичних 
аспектів цього процесу». Завдяки значній донор-
ській допомозі були реалізовані численні ініціативи 
з модернізації адміністративних послуг, але біль-
шість з них ще не принесли бажаних результатів, за 
винятком створення мережі центрів надання адміні-
стративних послуг.

Таким чином, децентралізацію відносять до 
категорії успішних перетворень, які були проведені 
останнім часом. Завдяки розширенню фіскальних 
повноважень і як наслідок, зацікавленості місцевої 
влади у збільшенні податкових і неподаткових над-
ходжень зросли власні доходи місцевих бюджетів. 
А збільшення фінансової спроможності територі-
альних громад дозволило розв’язати питання щодо 
ремонту доріг, будівництва або реконструкції соці-
ально важливих об’єктів [3].

Разом з тим, вищезазначені процеси вплинули 
й на стан державної служби та служби в органах міс-
цевого самоврядування, сформулювали якісно нові 
вимоги для них, а також до рівня підготовки держав-
них службовців.

По-перше, попри процес децентралізації, зали-
шається без змін система влади, передбачена Кон-
ституцією України. В країні продовжує діяти влад-
на вертикаль органів виконавчої влади. Відповідно 
державні службовці, які готувалися і продовжують 
готуватися у навчальних закладах, націлені на робо-
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ту саме в межах владної вертикалі. В цьому є пев-
на традиція, оскільки класична бюрократія завжди 
передбачала ієрархію прийняття рішень [4].

Водночас процес об’єднання територіальних 
громад руйнує цю вертикаль. Бо є випадки, коли 
до складу нової об’єднаної територіальної громади 
(далі – ОТГ) входять всі громади району, є випадки, 
коли до них приєднуються громади інших районів. 
В таких умовах місцеві державні адміністрації не 
можуть виконувати норми Конституції, які є нор-
мами прямої дії. А саме, забезпечувати законність 
та правопорядок, виконання регіональних програм 
соціально-економічного та культурного розвитку 
тощо.

Негативно вплине на якість роботи державної 
служби та впровадження норми, згідно з якою голо-
ви місцевих держадміністрацій та їх заступники 
перестають бути державними службовцями. Тим 
самим, створюються умови для політизації держав-
ної служби. Адже тепер голова та його заступники 
можуть бути партійними активістами та у свою чер-
гу, формувати склад держадміністрацій під конкрет-
ну партію. Таким чином, не лише створюються пере-
думови для політичної корупції, але й для плинності 
кадрів державної служби.

По-друге, поза процесом децентралізації зали-
шився регіональний рівень. У 2015 році був ухва-
лений Закон «Про засади державної регіональної 
політики», який визначає, що «об’єктами державної 
регіональної політики є територія регіонів, макро-
регіонів, мікрорегіонів». Закон передбачає, що 
основними документами, які визначають державну 
регіональну політику є: «1) Державна стратегія регі-
онального розвитку України; 2) План заходів з реа-
лізації Державної стратегії регіонального розвитку 
України; 3) регіональні стратегії розвитку; 4) плани 
заходів з реалізації регіональних стратегій розвитку; 
5) інвестиційні програми (проекти), які спрямовані 
на розвиток регіонів» [5].

Але й об’єднані територіальні громади також 
повинні мати власні стратегії. І питання полягає 
у взаємоузгодженні означених стратегій. Чи не при-
зведе виникнення кількох десятків неузгоджених 
одна з однією стратегій до фрагментації єдиного еко-
номічного простору регіону.

До того ж громади можуть утворюватись 
в результаті добровільного об’єднання в неоднорід-
ні за своєю структурою – населенням, територією, 
інфраструктурою, що впливає на їх стратегічні орі-
єнтири. Для однієї громади, створеної з кількох сіль-
ських рад таким орієнтиром може бути нормальне 
функціонування доріг, школи, дитячого садка. А для 
громади, яка, наприклад, об’єднує територію райо-
ну, актуальною є просторовий розвиток, а ці питання 
без кооперації з регіональною владою, без залучення 
додаткових, у тому числі інвестиційних коштів, не 
вирішити.

По-третє, децентралізація вимагає професій-
них кадрів для об’єднаних територіальних громад. 
У лютому-березні 2017 року Київським міжнарод-
ним інститутом соціології проводилося дослідження 

потреб у навчанні представників органів місцевого 
самоврядування об’єднаних територіальних громад.

Секретарів та працівників апарату попроси-
ли визначитися з тим, у яких сферах потрібне під-
вищення компетентності. Ось як виглядає перша 
п’ятірка. На першому місці були публічні закупівлі, 
далі відповідно – фінансове та податкове законодав-
ство, адміністративні процедури, місцевий розвиток 
і розвиток інфраструктури, надання адміністратив-
них послуг. Отже, перед нами своєрідна програма 
підготовки та перепідготовки кадрів для ОТГ.

Крім того, існують інші завдання, які потрібно 
вирішити при підготовці кадрів.

Вкрай необхідно створити систему мотивації 
державного службовця до підвищення кваліфікації, 
самоосвіти.

Наразі такої мотивації нема з кількох причин. 
В першу чергу, внаслідок політичної нестабільності 
та зміни статусу державної служби.

Вже згадане соціологічне дослідження представ-
ляє таку картину. Абсолютна більшість респонден-
тів – працівників об’єднаних територіальних громад 
(75%) вбачають основні труднощі поточної діяль-
ності у нестабільності законодавства. Решта про-
блем згадувалася значно рідше. Наступними йдуть 
брак власних коштів (32%), пасивність населення 
(32%), відсутність адекватного фінансування деле-
гованих повноважень (31%).

Свій вплив на роботу державних службовців 
чинить і ставлення до них у суспільстві. Якщо уза-
гальнити суспільний ідеал чиновника, який форму-
ється у тому числі різними політиками та громад-
ськими діячами, засобами масової інформації, то це 
має бути висококваліфікований спеціаліст, який за 
мінімальну зарплату надає послуги європейського 
рівня. 

Безумовно, високий рівень корупції негатив-
но впливає на імідж влади та, на жаль, кидає тінь 
на кожну людину, яка працює в системі державної 
служби.

Важливим елементом підготовки державних 
службовців має стати отримання практичного досві-
ду комунікацій та основ медіаграмотності. Для низо-
вої ланки комунікація з громадянами відбувається 
шляхом безпосереднього спілкування, чого не ска-
жеш про вищий рівень. Серйозно вплинули на цей 
процес розвиток Інтернету та соціальних мереж. 
Специфіка соціальних мереж полягає також у наяв-
ності зворотного зв’язку і можливості безпосеред-
нього спілкування із прихильниками або опонента-
ми. Саме тому збільшується вага кожного речення 
або навіть слова, висловленого у мережі.

Так само необхідною стає елементарна медіагра-
мотність, вміння працювати з інформацією. Бурх-
ливий розвиток засобів масової інформації та вже 
згаданих соціальних мереж породив ситуацію, коли 
середньостатистична людина не може впоратися 
із тим обсягом інформації, який звалюється на неї 
щодня і впливає на її поведінку. Саме тому сучас-
ний державний службовець повинен вміти працю-
вати з новинами, розрізняти правдиву інформацію 
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від неправдивої, давати аргументовану відповідь 
та спростовувати брехню.

Ще одним важливим напрямом є отримання 
чиновниками навичок роботи з міжнародною техніч-
ною допомогою. Різноманітними інституціями виді-
ляються кошти на різноманітні цілі, які пов’язані 
із розвитком місцевого самоврядування, транскор-
донного співробітництва тощо. Тому державний 
службовець повинен мати хоча б початкові знання, 
які дозволять йому грамотно підготувати заявку на 
грант, співпрацювати у цьому питанні із неурядови-
ми організаціями [6].

Взаємодія з громадянським суспільством є ще 
одним вагомим фактором сьогодення. Важливим 
є вироблення нових форм співпраці між органами 
влади, органами місцевого самоврядування і неуря-
довими організаціями.

Таким чином, можна зробити висновки, що для 
покращення ефективності роботи державних служ-
бовців в умовах децентралізації необхідно провести 
підготовку відповідних кадрів за такими напрямками:

− вдосконалення знань оновленої нормативно-
правової бази у сфері державної служби та управлін-
ня, надання адміністративних послуг;

− підвищення компетентності в питаннях публіч-
них закупівель, фінансового та податкового законо-
давства, вдосконалення виконання адміністративних 

процедур, місцевий розвиток і розвиток інфраструк-
тури;

− необхідно створити систему мотивації держав-
ного службовця до підвищення кваліфікації, самоос-
віти;

− проведення роботи із громадянами щодо 
поважного ставлення до державних службовців;

− викорінення корупції у сфері державної служ-
би та управління;

− отримання кадрами практичного досвіду кому-
нікацій та основ медіаграмотності, роботи із соці-
альними мережами;

− отримання чиновниками навичок роботи з між-
народною технічною допомогою;

− нові форми взаємодії між органами влади, 
органами місцевого самоврядування і неурядовими 
організаціями.

Так, сьогодні все більш очевидним виглядає необ-
хідність перегляду ставлення до освіти державного 
службовця, перетворення його фахової підготовки 
на постійний процес, який буде сприяти підвищен-
ню його рівня та опануванню нових практичних 
навичок. 

Ми вважаємо, що такий підхід дозволить стати 
однією з найважливіших передумов функціонуван-
ня всієї системи влади в Україні, від якого залежить 
ефективність держави як такої.
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