
 

 

Короткий огляд рекомендацій,  

сформульованих представниками урядів держав – членів Ради Європи  

в рамках проведеного Радою Європи Фахового огляду 

“РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ОРГАНІВ 

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ”  
 

 

22-23 травня 2017 року на запит Національного агентства України з питань державної служби 

(НАДС) Радою Європи1 (РЄ) було організовано Фаховий огляд з питань реформування 

національної системи підготовки кадрів (Фаховий огляд) з особливим акцентом на підготовці 

кадрів органів місцевого самоврядування.  

Відповідно до методології РЄ щодо організації Фахового огляду на завершення представники 

урядів держав – членів РЄ презентували НАДС короткий огляд рекомендацій, який 

викладено в даному документі. 

На основі письмових звітів учасників Фахового огляду підготовлено звіт, включаючи 

детальний аналіз поточної ситуації та викликів, з конкретними рекомендаціями, який 

направлено до НАДС. 

Учасники Фахового огляду (Peer Review) з країн – членів Ради Європи вдячні представникам 

українській стороні, а особливо представникам Національного агентства України з питань 

державної служби (НАДС) за запрошення щодо проведення Фахового огляду. Вони 

вважають, що існує термінова необхідність реформування системи навчання2 публічних 

службовців в Україні загалом та системи навчання для посадових осіб місцевого 

самоврядування зокрема, і вони з радістю констатують прихильність до такого підходу 

представників української сторони високого рівня. 

Учасники Фахового огляду (peers) ретельно вивчили поточну ситуацію, проблеми та виклики, 

а також провели конфіденційні консультації із значною кількістю провідних національних та 

міжнародних сейкхолдерів. Вони мають повне розуміння щодо комплексності та складності 

ситуації, багато питань викликають обґрунтовані занепокоєння, а простих рішень або 

моделей не існує. Попри те, вони планують сформулювати низку рекомендацій, які (на їхню 

думку) значно допоможуть покращити засади організації існуючої системи навчання. 

                                                           
1 Програмою Ради Європи “Децентралізація і територіальна консолідація в Україні” у співпраці з Європейським 
комітетом з питань демократії та врядування (CDDG). 
2 Термін «навчання» тут вживається в широкому розумінні та означає як підготовку таку і спеціалізацію та 
підвищення кваліфікації. 
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Загалом учасники Фахового огляду зазначають, що значний процент населення Україні має 

вищу освіту; проте вона є скоріше базовою, теоретичною, ніж сфокусованою на питаннях 

вивчення практики, спеціалізації. Крім того, існує велика різниця між кваліфікацією 

посадових осіб місцевого самоврядування та існуючого кадрового резерву у великих та 

малих органах місцевого самоврядування, яка, можливо може бути зменшена за 

результатами процесу об'єднання територіальних громад.  

Україна має сталу систему органів та інституцій державної влади та усталену практику 

реалізації публічної влади. Питання полягає в тому, щоб розробити нові умови/механізми, 

які допоможуть створити середовище, де діятиме ефективний взаємопідсилюючий механізм 

забезпечення високого рівня попиту на навчальні послуги високого рівня.  

Важливо, щоб поточна робота з підготовки та підвищення кваліфікації не припинялася під час 

реформування системи навчання: установи, що реформуються, мають продовжувати 

навчання, проте беручи до уваги більш глобальне бачення щодо підвищення рівня 

професійної компетентності, сформульоване під час реформи. Міжнародна спільнота має 

продовжувати реалізацію проектів та програм тренінгів у сферах, де існують прогалини; 

проте, бажаним є кращий рівень координації між учасниками цього процесу. Також є 

необхідним, щоб викладачі/тренери мали змогу навчатися  сучасних методик, продовжували 

створюватися нові та ефективні навчальні модулі та плани навчання. 

З урахуванням вищевикладеного далі наведено ряд загальних рекомендацій фахівців. 

1. Необхідно стимулювати попит на навчання. Проходження навчання має братися  до 

уваги при оцінюванні діяльності окремих службовців та має враховуватися як 

перевага у випадку працевлаштування або підвищення у випадку, коли вибір 

робиться між декількома однаково кваліфікованими кандидатами. Певний 

(обмежений) взаємозв'язок між проходженням навчання та щорічними бонусами 

також має передбачатися. 

2. Навчальну систему потрібно модернізувати, оскільки поточна система не задовольняє 

повністю потреби. Перший і найважливіший захід, який потрібно вжити, полягає у 

розширенні ринку навчання шляхом надання можливостей для участі у ньому 

новим приватним постачальникам послуг. Конкурентне середовище постачальників 

навчальних послуг може створити основоположні стимули, необхідні для 

забезпечення того, щоб кожен постачальник освітніх послуг був зацікавлений у 

безперервному вдосконаленні власної освітньої послуги, для того, щоб зробити її 

більш сучасною, більш ефективною, більш практичної, краще адаптованою до потреб.  

3. З метою забезпечення якості, прозорості, справедливості та уникнення корупції будь-

які постачальники освітніх послуг повинні вносити повну інформацію про себе, у 

тому числі інформацію про можливі конфлікти інтересів, до реєстрів, з якими може 

легко ознайомитися будь-який орган, який прагне замовити освітні послуги.  

4. Перед тим, як ринок продемонструє власні конкурентні ефекти тиску, особлива увага 

має бути приділена відомим постачальникам освітніх послуг для того, щоб їхня 

пропозиція була більш практичною; це також стосується традиційного навчання, яке 
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загалом не є предметом цього Фахового огляду. У цьому контексті міжнародна 

спільнота може запропонувати істотну підтримку.  

5. Хоча багато спільного між державними службовцями та посадовими особами 

органів місцевого самоврядування, існує також і велика кількість відмінностей, які 

необхідно враховувати при розробці національної стратегії навчання. Фахівці з 

радістю відзначали, що новий закон про службу в органах місцевого самоврядування 

чітко розрізняє виборних представників та призначених службовців органів місцевого 

самоврядування (проте  зберігає категорію виборних посадових осіб, які на постійній 

основі займають посади в органах місцевого самоврядування). Очевидно, що потреби 

та системи навчання для виборних представників та призначених службовців 

відрізняються; працювати з ними потрібно окремо. Наприклад, міжнародна 

спільнота отримала запит стосовно зміцнення спроможності національних асоціацій 

органів місцевого самоврядування у навчанні виборних представників з органів 

місцевого самоврядування, які є їх членами. 

6. Принаймні для органів місцевого самоврядування наполегливо рекомендується, 

щоб рішення про перелік осіб, які будуть проходити навчання, яким буде це 

навчання та хто його буде проводити, приймалося головами таких органів (в 

залежності від розміру органу місцевого самоврядування відповідно міськими 

головами, керівниками служби або керівниками служби персоналу). Це повністю 

відповідає суті статті 6 Європейської хартії місцевого самоврядування. Але незалежно 

від міжнародних зобов'язань система може бути ефективною тільки у випадку, якщо 

персоналом керує (у тому числі щодо навчальних потреб) особа, яка його знає, керує 

ним та відповідає за результати їхньої роботи.  

7. Крім того, наполегливо рекомендується переглянути механізми фінансування для 

того, щоб забезпечити, щоб значна частка послуг з навчання фінансувалася не 

центральним урядом, а органами місцевого самоврядування. Це має особливе 

значення для органів місцевого самоврядування. Фінансування з місцевого бюджету 

зробить вартість такого навчання зрозумілою і стимулюватиме осіб, які приймають 

рішення на місцях, спробувати отримати максимальну вигоду від нього, тобто обрати 

найкраще співвідношення ціни та якості. Крім того, це створить стимули для 

постачальників освітніх послуг. Рекомендується, щоб кошти на навчання виділялися, 

як процент від фонду заробітної плати, як це організовано у Франції та Литві.  

Надаючи особам, що приймають рішення на місцях, певну автономію на 

пристосування рівня фінансування навчання до місцевих потреб, мінімальний і 

максимальний поріг (наприклад 1% і 3%) може бути встановлений центральними 

органами влади.  

8. Оцінювання потреб (needs assessments) органів місцевого самоврядування у 

навчанні, його формах і тематиці повинні проводитись регулярно (наприклад, кожні 

два або максимум три роки) на національному або регіональних рівнях; це може 

допомогти визначити загальні потреби і тенденції та було б дуже корисним як для 
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осіб, які приймають рішення, так і для постачальників освітніх послуг, які могли б 

адаптувати свою пропозицію і уникнути ситуації, коли вони опиняються поза трендом. 

9. Визначення індивідуальних потреб у навчанні кожного публічного службовця також 

має проводитися принаймні щороку в межах системи управління індивідуальним 

розвитком (system of managing individual performance) за допомогою, принаймні, 

механізмів визначення завдань/цілей (objective setting), оцінки (evaluation) та 

зворотного зв'язку.  

10. Рекомендується створити професійні справи для кожного службовця органів 

місцевого самоврядування; їх можна використовувати для класифікації завдань і 

навчальних профілів. 

11. Необхідно створити національний реєстр службовців органів місцевого 

самоврядування; такий реєстр повинен бути відносно детальним та мати декілька 

рівнів прав доступу. Було б корисно не тільки управляти людськими ресурсами, але й 

спостерігати за будь-якими структурними відмінностями між необхідними 

компетенціями та чинними навичками різних робочих профілів у різних типах органів 

місцевого самоврядування. Такий реєстр також допоможе відстежувати проходження 

навчання та надасть дуже корисну інформацію для будь-якого оцінювання потреб у 

навчанні. Рада Європи допомогла Албанії підготувати такий онлайн-реєстр.  

12. Також рекомендується створити (легкодоступний) реєстр програм навчання. Такий 

реєстр повинен містити також навчання, що надається міжнародною спільнотою, а 

також будь-яке безкоштовне навчання (варто зазначити, що хоча таке навчання 

жодним чином не навантажує місцевий бюджет, воно потребує витрачання ресурсу у 

вигляді робочого часу працівників). Такий реєстр запобігатиме  дублюванню.  

13. Вельми рекомендується створити координаційний орган (щось на кшталт 

національної ради з питань навчання службовців органів місцевого 

самоврядування) під керівництвом  НАДС. До такого органу можуть входити 

представники Секретаріату Кабінету Міністрів України, Мінрегіону, Міністерства освіти 

України, комітетів Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, а також 

представники Національної академії державного управління при Президентові 

України (НАДУ) та асоціацій органів місцевого самоврядування тощо). 

14. Необхідно розглянути можливість запровадження систематичної практичної 

початкової підготовки (тривалістю декілька тижнів, в залежності від категорії та 

посади) всіх службовців, які вступають на публічну службу вперше. 

15. Якщо публічний службовець вирішить залишити публічну службу раніше ніж це 

визначено, та у разі, якщо службовець скористався послугами безкоштовної 

післядипломної освіти, до службовця можуть звернутися з вимогою відшкодувати 

вартість таких послуг.   
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Стосовно різноманітних установ та в контексті різних коментарів та пропозицій, висловлених 

місцевими стейкхолдерами, учасники Фахового огляду зазначили, що усі вони можуть стати 

у пригоді, якщо систему буде оновлено та зроблено більш конкурентною: 

- НАДС позбавиться деяких своїх функцій, отримавши нові, зокрема у питаннях 

координації та утримання різноманітних запропонованих реєстрів (службовців органів 

місцевого самоврядування, постачальників навчальних послуг); крім того НАДС може 

стати основним рушієм реформ та відповідатиме за надання пропозицій щодо 

реформи, ініціювання та координацію оцінювання потреб у навчанні і будь-який 

перегляд Національної стратегії щодо навчання... 

- НАДУ повинна і надалі відігравати провідну роль у питаннях створення навчального 

середовища. Учасники Фахового огляду підтримують її прагнення створити відділ 

(аналогічний існує у Національній школі адміністрації Франції) для посадових осіб 

центральних органів влади найвищого рівня (зокрема, для майбутніх префектів). На 

такому вузькому ринку (100-150 учнів протягом року) конкуренція за умови 

приділення достатньої уваги якості навчання не є обов'язковою. Проте НАДУ не 

повинна мати монополію на інші сфери навчання, зазнаючи у них такий самий 

конкурентний тиск, якого зазнають й інші постачальники освітніх послуг. Функція 

методологічного координування НАДУ є дуже спірною.  

- Нинішні регіональні центри, перепідготовки та підвищення кваліфікації навчання були 

отримані у спадок, не маючи особливих ресурсів або спроможності; вони можуть бути 

модернізовані та посилені з метою надання високопрактичного навчання службовцям 

органів місцевого самоврядування. 

- Новостворена мережа Центру розвитку місцевого самоврядування за фінансового 

сприяння програми «U-LEAD» є цікавим оперативним вирішенням; рекомендується, 

щоб надаючи термінове та незамінне навчання, вони інвестували у розбудову 

спроможності більш довготермінових структур, зокрема вищезгаданих центрів.  

 

 


