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УДК 352:061.21 

Статтю присвячено розгляду традиційних моделей підготовки державно-управлінських кадрів у 
зарубіжних країнах. Основна увага акцентується на обґрунтуванні особливостей 
північноамериканської та європейської моделі підготовки. Пропонуються шляхи адаптації 
зарубіжного досвіду до національної системи підготовки та підвищення кваліфікації кадрового складу 
державної служби.  

 
The article is devoted to the review of the traditional models of the training of the state – administrative 

staff in foreign countries. The main  idea is the ground of the  characteristics of American and European 
models of the training. The ways of the adaptation of the foreign experience to the national system of the 

Постановка проблеми. В умовах 
демократичних перетворень  дослідження світових 
моделей підготовки управлінських кадрів 
допоможе уникнути помилок та запозичити кращі 
традиції, методи, виробити оптимальну стратегію 
й визначити перспективи розвитку підготовки 
держслужбовців. В умовах створення 
загальноєвропейського простору відбувається 
взаємне проникнення управлінських структур, їхнє 
зближення. 

Для України цінним є досвід зарубіжних 
країн щодо організації професійної освіти 
державних службовців. Історично склалося так, 
що Європа характеризується багатою палітрою 
щодо організації системи підготовки державних 
службовців, традиційно поєднує різні концепції 
та моделі. Згідно з дослідженнями Г. Опанасюк 
[10, С.268], Л. Титаренко [15, С.209], 
пострадянські країни беруть за основу одну з 
моделей підготовки (як правило, англійську, 
німецьку або французьку), адаптуючи її 
відповідно до історичних, національних, 
ментальних чинників. Це передбачає 
приведення законодавчої бази пострадянських 

країн у відповідність з європейським 
законодавством, що, у свою чергу, сприяє не 
лише зближенню національних систем 
підготовки управлінських кадрів, а й значно 
актуалізує потребу в компетентних спеціалістах, 
здатних орієнтуватися в новому законодавчому 
просторі. 

В останні роки в державній службі 
європейських країн поширюється тенденція 
вдосконалення й підвищення рівня професійної 
підготовки державних службовців.  

Створення системи безперервного 
професійного навчання державних службовців є 
актуальною потребою і важливим фактором 
зміцнення державності та становлення якісно 
нових ринкових відносин і в Україні. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. 
Основні аспекти проблеми професійної 
підготовки державно-управлінських кадрів 
аналізуються у працях таких дослідників, як В. 
Гриненко [3], Н. Грінівецької [11], В. Лугового 
[5;6], О.Слюсаренко [13], Л. Титаренко [15], 
Ж.Таланової [14], Г. Опанасик [9; 10], М. 
Міненко [7], Уткіна Є.А [2] та ін. 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПІДГОТОВКИ  
ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИХ КАДРІВ  
ТА ШЛЯХИ ЙОГО АДАПТАЦІЇ В УКРАЇНІ  

Богданова Наталія Олександрівна, начальник управління Миколаївського обласного 
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наукових інтересів: система підготовки державно-управлінських кадрів 
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Науковці вважають домінантними декілька 
моделей професійної підготовки державних 
службовців у зарубіжних країнах. Так, 
науковець Л. Титаренко [15] визначає три 
основні, на її погляд, домінуючі моделі: 
англійську, німецьку та французьку; 
дослідники О.Слюсаренко [13], а також 
Ж.Таланова [14] в своїх працях розглядають 
характерні ознаки добору і фахового навчання в 
системі кар’єрного розвитку державних 
службовців країн Північної Америки та Європи. 
В. Гриненко [3] окреслює професійне навчання 
вищих керівних кадрів для державної служби в 
зарубіжних країнах, поділяючи моделі навчання 
на відкриті (Австралія, Канада, США, 
Великобританія) та закриті (Німеччина, 
Франція, Японія), окремо акцентує увагу на 
таких  прикладах,  як  європейський , 
американський, британський досвід навчання 
державних службовців. В. Луговий [5; 6] 
розглядає підготовку управлінських кадрів крізь 
призму північноамериканської (США, Канада) 
та західноєвропейської континентальної 
моделей (типові представники - Іспанія, Італія, 
Франція).  Особливо цікавим для України є 
дослідження Г. Опанасюк [9; 10] з професійного 
навчання державних службовців у країнах 
Східної Європи, досвід яких може бути 
найефективніше адаптований до традицій 
державної служби України. На підвищенні 
кваліфікації управлінських кадрів у розвинених 
європейських країнах та значенні їх досвіду для 
України робить наголос у своїх дослідженнях М. 
Міненко [7].  

Метою  статті  є  обґрунтування 
традиційних моделей професійної підготовки 
управлінських кадрів у зарубіжних країнах та 
досл ідження  шлях ів  впровадження 
інноваційного досвіду зарубіжних країн у 
процес підготовки нової генерації управлінців в 
Україні. 

Стаття передбачає дослідження моделей 
професійної підготовки та підвищення 
кваліфікації державно-управлінських кадрів 
переважно північноамериканського регіону 
(США, Канада),  країн Західної та Центральної 
Європи (Франція, Німеччина). Досвід 
професійної освіти державних службовців країн 
Східної Європи потребує окремого детального 
розгляду та аналізу.  

Викладення основного матеріалу. За 
основу системи підготовки та перепідготовки 
державних службовців в Україні обрано 
європейську модель, де підготовка здебільшого 
ведеться в спеціалізованих навчальних закладах 
- інститутах, академіях, школах, які за статусом 
часто стоять вище від звичайних закладів вищої 
освіти, зокрема університетів (наприклад, 
Національна школа державного управління у 

Франції, Федеральна академія державного 
управління у Німеччині, Коледж державної 
служби у Великій Британії, Національна школа 
державного управління в Польщі, Академія 
державної служби при Президентові Російської 
Федерації, Вища школа державного управління 
в Угорщині) [15, с. 213; 7, с.465]. 

В. Гриненко у своїй роботі поділяє 
організації державної служби на відкриті і 
закриті системи. У відкритій системі державної 
служби  (Австралія ,  Канада ,  США , 
Великобританія) характерними рисами є 
мобільність і конкурентоспроможність 
персоналу. Система кадрового добору в цих 
системах здійснюється на основі вільного 
доступу з урахуванням університетського 
диплома та незалежного конкурсу у вигляді 
співбесіди або екзамену (письмового, усного). 
Оплата праці визначається, в основному, за 
результатами праці чиновника. Також для цієї 
моделі характерний досить строгий контроль з 
боку громадянського суспільства [3, с. 165]. 

Закрита система державної служби 
(Німеччина, Франція, Японія) характеризується 
ієрархічною системою добору кадрів, 
елітарними рисами в системі професійної 
підготовки вищих керівних кадрів, високим 
соціальним  статусом .  Оплата  праці 
встановлюється залежно від посади та стажу 
державної служби. Система кадрового добору 
здійснюється в усіх країнах по-різному, 
наприклад, у Франції проводяться конкурси, в 
Німеччині взагалі існує специфічна система 
заміщення посад, яка передбачає складання 
екзаменів, навчання у спеціалізованих 
навчальних закладах, випробувальний термін. 
Але існують загальні тенденції, які 
передбачають прийом на службу відповідно до 
знань на основі дипломів університету. У 
подальшому передбачається просування по 
службі або переведення на іншу роботу з 
урахуванням  постійного  підвищення 
кваліфікації шляхом навчання в межах 
державної служби. Європейський метод узагалі 
передбачає струнку організовану багаторівневу 
систему професійної підготовки, де, як правило, 
функціонують спеціалізовані вищі навчальні 
заклади для підготовки вищих керівних кадрів.  

Безперечно, важливо підкреслити, що при 
аналізі досвіду зарубіжних країн у галузі 
навчання державних службовців виникає низка 
труднощів, пов’язаних із тим, що система і 
методи підготовки можуть розглядатися тільки в 
контексті тієї системи державної служби, для 
якої вони впроваджувалися. У Німеччині та у 
Франції державна служба створена в загальних 
рисах у ХVIII ст. як певне ремесло, кандидати 
для якого готувалися спільно з юридичними 
професіями в університетах або спеціалізованих 
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школах, і тому тривалий  додаткова професійна 
освіта не вважалася потрібною [7, с.465]. 

У Великобританії, як стверджує дослідник 
М. Міненко, навпаки, державна служба, що веде 
традиції з другої половини ХІХ ст., вважалася 
роботою універсала, спеціалісти були меншістю, 
їх очікувала менш блискуча кар’єра, ніж 
універсала. Разом з тим жодна з означених трьох 
країн, як і більшість розвинених Європейських 
держав, не змінила свою систему початкової 
підготовки державних службовців, а намагалася 
всіляко розвивати систему підвищення 
кваліфікації.  

Отже, у Німеччині професійну юридичну 
освіту продовжують здобувати в університеті, у 
Франції професійну адміністративну освіту 
отримують: управлінці-універсали – в 
університетах, спеціальну освіту – у відомих 
школах державних службовців [18, с.249-253]. 
Великобританія зберігає свою систему 
університетської освіти без прямого зв’язку з 
ремеслом державного управління [7, с. 465-466]. 

Наведені вище приклади свідчать, що 
підходи професійної підготовки кадрів у різних 
регіонах світу не однакові і, насамперед, 
відрізняються ступенем централізації чи 
децентралізації. Якщо порівнювати Європу і 
Північну Америку, то в першому випадку вони в 
цілому значною мірою централізовані, у 
другому – навпаки, децентралізовані. Країни 
континентальної Європи більше тяжіють до 
використання закритих, або елітарних, моделей 
адміністративних систем, тоді як країни 
Північної Америки – до відкритих, або 
загальнодоступних. Проте існують суттєві 
розбіжності і в підходах, і в межах 
європейського континенту. 

 Чималий інтерес для дослідників 
становлять Вища школа державного управління 
Італії (з кампусами в Римі, Аціреалі, Болоньї, 
Казерті,  Реджо-ді-Калабрії) [26], яка також 
підпорядкована прем’єр-міністру країни, або 
Національний  університет  державного 
управління  Іспані ї ,  підпорядкований 
Міністерству державного управління [22]. Так, в 
Іспанії, Італії, Франції як унітарних державах 
надають перевагу централізованим методам 
добору та навчання, тобто із задіянням 
державних інститутів і закладів. Утворена в 
1995 р. за зразком французької школи 
Національна школа державного управління в 
Польщі підпорядкована прем’єр-міністру і 
проводить дворічне професійне навчання 
державних службовців для роботи на керівних 
посадах у державі [25]. До речі, у східній 
ч а с т и н і  Євр о пи  по д і б н і  г о л о в н і 
загальнонаціональні навчальні заклади 
(переважно академії) утворено при президентах 
країн, як найбільш повновладних посадових 

особах держав. У Нідерландах, Об’єднаному 
Королівстві, скандинавсько-прибалтійських 
країнах більш популярні децентралізовані 
методи, навіть із залученням недержавних і 
приватних інституцій.  

О. Слюсаренко зазначає, що для 
європейських  кра їн  характерною  є 
вищезазначена тенденція становлення головних 
загальнонаціональних закладів підготовки 
державних службовців, що, у свою чергу, 
зумовлює розмежування функцій вищих 
навчальних закладів загальної і спеціальної 
орієнтації та організацію такої системи 
підготовки державно-управлінських кадрів, у 
якій один навчальний заклад є головним поряд 
із кількома іншими галузевими або 
регіональними. Тобто, крім центрального 
закладу, нерідко існують відомчі й територіальні 
навчальні заклади, особливо в міністерствах або 
місцевих органах влади. При цьому умовою 
ефективного  функціонування  системи  
підготовки кадрів для державного управління є 
чіткий розподіл завдань і повноважень між 
навчальними закладами, що готують державних 
службовців [13, с.206]. 

Зважаючи на посилення процесів 
європейської та євроатлантичної інтеграції 
України, становить науковий і практичний 
інтерес аналіз основних системних компонентів 
професійного розвитку державних службовців, 
що реалізуються в країнах Північної Америки та 
Європи. Адже одним із засобів інтеграції 
України у світову спільноту є вивчення та 
адаптація кращого зарубіжного досвіду. 

За твердженням В. Лугового, між різними 
країнами існують відмінності в організації 
професійного навчання кадрів для державного 
управління, проте чітко виокремлюються дві 
основні (за домінантою) моделі навчання (як, до 
речі, і побудови цивільної служби): 
північноамериканська (США, Канада) та 
західноєвропейська континентальна (типові 
представники - Іспанія, Італія, Франція). 
Зрозуміло, що між названими моделями існує 
широкий спектр проміжних, змішаних, 
перехідних форм.  По-друге, на рубежі століть 
актуалізувалася тенденція потужного впливу 
північноамериканського підходу в підготовці 
кадрів на європейський регіон, що є проявом 
невідворотних процесів глобалізації й 
зближення країн, норм і стандартів суспільного 
життя, утворення єдиних адміністративних та 
фахових просторів у регіональному і 
планетарному масштабах [5, с. 5-6]. 

Розглянемо більш детально кожну з 
наведених моделей підготовки державно-
управлін-ських кадрів. 

Уособленням північноамериканської 
моделі підготовки фахівців з державного 
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управління є США, де професійне навчання 
кадрів для державного управління, в основному, 
зосереджено в університетах [5, с. 5-6; 14]. За 
даними дослідження Ж.Таланової відомо, що 
таку підготовку здійснюють школи, коледжі, 
факультети, що органічно входять до складу 
великої кількості університетів відповідно до 
північноамериканського способу організації 
вищої освіти. Окремі позауніверситетські 
коледжі навчають управлінський персонал 
найнижчих рівнів. У системі фахової освіти з 
державного управління в США запроваджено 
академічні ступені: асошіат (молодший 
спеціаліст), бакалавр, магістр, доктор, а також 
комбіновані за рівнями й напрямами 
(спеціальностями) підготовки: бакалавр-магістр, 
магістр-магістр, магістр-доктор. Крім того, в 
університетах  (та для нижчих управлінців в 
окремих коледжах) існує різнорівневе 
(доступеневе та ступеневе) підвищення 
кваліфікації. 

У США адміністративно не визначається 
головний загальнонаціональний заклад з 
підготовки державно-управлінського персоналу. 
Однак за фактичним рейтингом, фаховою 
репутацією таким „де-факто” у багатьох 
випадках виступає Школа урядування імені 
Джона Кеннеді Гарвардського університету [24]. 
Сюди на навчання (магістерське, докторське, 
сертифікатне) запрошуються посадовці вищого 
й середнього рівнів управління [5, с. 7]. 

Американський підхід до професійного 
навчання державних службовців, зокрема вищих 
керівних кадрів, ґрунтується на принципах 
відкритості державної служби. У США немає 
закладу, подібного до французької НША 
(Національної школи адміністрації), який готував 
би кадри для вищих ешелонів державної влади. 
Більшість державних службовців вийшли з 
великих університетів. А відтак, американці 
вважають, що завдяки такому вільному доступу до 
університетів, бізнесу та промисловості державна 
служба забезпечила основу для певної соціальної 
мобільності й утримання державної служби від 
наслідування жорсткої класової структури, яка 
передбачає кастовий характер формування 
корпусу вищих управлінських кадрів і властива 
закритим системам [3, с.167; 13, с. 206]. 

В Америці існує багато джерел формування 
управлінських кадрів і немає чітко визначеної 
ієрархії. Підготовкою професійних менеджерів у 
США займаються 1500 американських вищих 
навчальних закладів, зокрема школа ім. Дж. 
Кеннеді в складі Гарвардського університету та 
школи ім. Р.Вагнера Нью-Йоркського 
університету. Також система навчання включає 

вечірні  курси, американські асоціації 
менеджменту (Американська асоціація 
державної служби, Асоціація політичного 
аналізу й управління, Рада з майстерності 
управління тощо), внутрішньовідомчі курси 
підвищення кваліфікації; центри підвищення 
кваліфікації при коледжах, університетах, 
навчальних центрах тощо [3, с. 167-168] 

Слід додати, що хоча Канада в більшості 
випадків наслідує США, водночас має певні 
національні особливості, пов’язані із впливом 
франкомовної частини європейського регіону. 
Тут також підготовка фахівців з державного 
управління, в основному, сконцентрована в 
університетах, їхніх школах і коледжах, проте 
існує кілька окремих самостійних навчальних 
центрів. Навчальні заклади взаємодіють з 
органами державної влади на федеральному, 
регіональному й місцевому рівнях, однак 
безпосередньо не управляються ними. Якістю 
фахової підготовки опікуються Канадський 
інститут державного управління – неурядова 
організація, що функціонує з 1947 р. [23], та 
Канадська асоціація програм з державного 
управління (1987 р.), яка є іноземним 
асоційованим членом американської НАШДСУ 
[20]. Крім згаданої в США бакалаврської, 
магістерської і докторської підготовки та 
сертифікатного підвищення кваліфікації, в Канаді 
надається дипломне (без присвоєння академічного 
ступеня) довготривале (0,5-2 роки) навчання. 

Державна служба Канади свідчить про 
високі етичні вимоги Канади, де найвищою 
цінністю усіх її структур є особистість та 
формування прогресивного демократичного 
світогляду державних службовців. 

Європейський метод узагалі передбачає 
струнку організовану багаторівневу систему 
професійної підготовки, де, як правило, 
функціонують спеціалізовані вищі навчальні 
заклади для підготовки керівних кадрів. Такий 
підхід обмежений мобільністю кар’єри. 
Традиційно (майже до кінця минулого століття) 
фахова підготовка з державного управління 
переважно  здійснювалася  на  засадах 
довгострокового  і короткотермінового 
підвищення кваліфікації, тобто без надання 
академічних ступенів. З цією метою, як правило, 
утворено головні загальнонаціональні заклади, 
часто підпорядковані главі уряду або іншому 
вищому керівництву. 

 При вивченні вимог до вступу і 
навчальних програм  європейських шкіл 
державного управління Л. Титаренко 
відзначаємо помітний вплив юридичної освіти. 
Освіта має переважно управлінсько-юридичний 

1  Викладацький склад середніх та вищих навчальних закладів і військові Франції є державними службовцями.  
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ухил. Раніше європейські державні службовці 
дотримувалися жорсткішого розмежування 
політики й управлінської діяльності [15, с.210]. 

Проблема  підготовки  державних 
службовців завжди була однією з пріоритетних 
турбот найвищих посадових осіб Французької 
республіки, оскільки проблема професіоналізму 
управлінських кадрів є центральною в 
організації державної служби. Від якості 
підготовки майбутніх державних управлінців 
безпосередньо залежить як якість самих органів 
державної влади, так і якість державних послуг, 
що пропонуються населенню. Саме через це в 
зоні постійної уваги перших посадових осіб 
французької держави завжди були й 
залишаються заклади для підготовки державних 
службовців [16, с. 317]. 

Близько 70 адміністративних шкіл (без 
закладів підготовки викладачів і військових 
шкіл) готують кадри для державної служби у 
Франції. Центральними серед них є: 
Національна школа адміністрації в Парижі 
(ENA) [17,21], п’ять Регіональних інститутів 
адміністрації (IRA), що знаходяться в Ліллі, 
Ліоні, Меці, Нанті і Бастії, Політехнічна школа 
та школа інженерів, а також спеціалізовані 
адміністративні школи, створені для підготовки 
державних службовців адміністративних 
корпусів, робота в яких вимагає особливої 
кваліфікації [16, с. 317; 13, с. 205]. 

Національна школа адміністрації (НША) 
була створена в жовтні 1945 р. першим 
Президентом V Французької республіки Шарлем 
де Голем і започаткувала важливий етап у 
підготовці вищих посадових осіб французької 
державної служби, оскільки саме на неї покладено 
завдання добробуту й підготовки державних 
службовців вищого рівня (керівного складу). В. 
Чмига зазначає, що НША не є закладом системи 
французьких університетів і як складова частина 
системи адміністративних закладів Франції 
перебуває у віданні Прем’єр-міністра, виконуючи 
два основні завдання: відбір державних 
службовців на навчання та їх професійну 
підготовку [16, с. 318]. 

Євроконтинентальний феномен зазначеної 
школи полягає в тому, що вона готує 
універсальних спеціалістів із полівалентними 
знаннями та уміннями, які здатні  виконувати 
свої професійні обов’язки в будь-якій сфері 
державної служби, зокрема адміністративній, 
контрольній, інспекційній, економічній, 
дипломатичній та інших, а 27-місячне навчання 
пропорційно поділяється  на періоди 
теоретичної і практичної підготовки [17]. На 
рубежі століть у згаданій школі започатковано 
магістерську програму з державного управління 
[21]. 

Французька модель професійного навчання 

є яскравим прикладом європейського методу. 
Процеси професійного навчання службовців, 
незалежно  від  їх  управлінського  і 
кваліфікаційного рівнів, визначаються поняттям 
“постійна професійна підготовка”. Вона 
починається з підготовки службовця до його 
першої посади (початкова професійна 
підготовка), продовжується протягом усієї 
кар’єри. 

Вважаємо доречним спинитися окремо на 
системі підвищення кваліфікації державних 
службовців Франції, яка відображає  цілісну 
філософію, сутність якої полягає в тому, що 
підвищення кваліфікації для французького 
уряду є одним із основних  понять підходу 
“оновлення державної служби”. 

Кожне міністерство Франції відповідає за 
заходи підвищення кваліфікації службовців, які 
в ньому працюють. Однак воно повинно 
дотримуватися основних напрямів, визначених 
обмежувальною угодою. Тут можна виділити 
дві функції, надані підвищенню кваліфікації [12, 
7, с. 465-466]: 

а) пристосування службовців до нових 
вимог та умов роботи;  

б) підвищення індивідуального рівня 
розвитку кожного службовця. 

У регіональних інститутах підвищення 
кваліфікації розцінюється як необхідний 
додаток до основної підготовки й умова 
забезпечення  безперервності  навчання 
службовців. 

Основними  формами  підвищення 
кваліфікації державних службовців у Франції М. 
Міненко називає такі: 
• заходи вдосконалення, що мають на меті 

з б ереження  або  вдосконалення 
професійних якостей, забезпечення 
пристосованості службовців до змін 
техніки й адміністративних структур, 
культурних, економічних та соціальних 
змін і перетворень, які з них витікають; 

• заходи підготовки до конкурсів, що 
організовуються для підготовки державних 
службовців, які вже обіймають посаду, до 
професійних іспитів та конкурсів, метою 
яких є зміна чину чи корпусу. Така 
підготовка набуває форми заочних чи 
усних курсів, які можуть бути організовані 
частково у робочий час чи додатково у 
позаробочий; 

• заходи пристосування до посади – 
включають два напрями: пристосування до 
першої посади (адаптація на державній 
службі) та пристосування до нової посади 
(підвищення, зміна корпусу та ін.); 

• відпустки для підготовки (максимальна 
тривалість відпустки – три роки, але вона 
може бути розділена й надається тільки для 
проходження підготовки за згодою 
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держави за умови, що агент відпрацює 
щонайменше три роки в адміністрації. 
Службовець, який скористався такою 
відпусткою, зобов’язується залишитися на 
державній службі на період утричі більший 
від того, за який він отримував попередні 
виплати). У Франції державні службовці не 
витрачають нічого на підвищення 
кваліфікації, окрім того, одержують 
грошові компенсації на витрати і переїзд. 
Фінансування різноманітних заходів 
підвищення кваліфікації покладене на 
міністерства. 
Підбиваючи  п ід сумки  стосовно 

функціонування  французької  системи 
професійної освіти управлінських кадрів, слід 
зазначити, що пріоритетними напрямами 
подальшого розвитку системи підготовки та 
підвищення кваліфікації державних службовців 
у Франції визначені: 

а)  децентралізація ,  територіальна 
реорганізація державних служб; 

б) усвідомлення та підтримка політики 
міст; 

в) краще пізнання та усвідомлення 
інститутів  і  політики  Європейської 
співдружності; 

г) удосконалення управління людськими 
ресурсами; 

д) впровадження нових технологій навчання. 
Таким чином, найкращі елементи 

функціонування системи підготовки та 
підвищення кваліфікації управлінських кадрів і 
вищезазначені шляхи вдосконалення системи 
освіти державних службовців Франції можуть 
бути адаптовані в Україні з огляду на 
національні традиції державної служби та 
служби в органах місцевого самоврядування. 
Для сучасного державотворення в Україні 
важливо звернути увагу на той факт, що 
французька управлінська еліта забезпечувала 
єдність французької держави в процесі її 
історичного розвитку. 

Чимало дослідників відзначають значний 
досвід з організації професійної підготовки 
державних службовців та постійного 
підвищення їх кваліфікації в Німеччині. 
Німецький підхід до підготовки кадрів 
передбачає розмежування політики й 
адміністрування, яке спирається на правову 
основу для визначення цих завдань [15, с. 210; 
18]. 

У Німеччині основними вимогами до 
державних службовців є професійна освіта і 
спеціальна підготовка, види та діяльність якої 
диференціюються залежно від рівня в 
державному управлінні. 

Для державних службовців  Німеччини 
підвищеного й вищого рівнів обов’язковою є 
вища  освіта  (для вищого  рангу – 

університетська). Еквівалентом французького 
вищого керівника – універсала – тут є юрист. 
Німці  вважають, що люди, які належать до 
фахової групи юрист, мають усі необхідні 
навички для процвітання як у структурах 
громадянського суспільства, так і в державних 
структурах, найчастіше – як законодавців. Якщо 
кандидат на посаду вищої категорії не має 
юридичної освіти, то протягом двох років він 
проходить підготовку в спеціалізованих 
навчальних закладах. 

В. Луговий стверджує, що традиційно 
найбільший відсоток програм у системі 
підготовки управлінських кадрів Німеччини 
становлять юридичні дисципліни. Особлива 
увага в процесі навчання майбутніх спеціалістів 
вищого рівня надається стажуванню. 
Наприклад, у Федеральній академії державного 
управління [5, с.8] в Баден-Вюртемберзі 
навчання кадрового резерву за спеціальністю 
“державне управління” та “управління 
персоналом” триває 15 місяців, шість із них 
відводиться на стажування, у тому числі три 
місяці – в державних органах, три місяці – в 
комерційних структурах, нерідко буває в 
структурах управління Європейського Союзу. 
Підвищення кваліфікації керівників проводиться 
в академії вищих державних службовців. Отже, 
широкий спектр навчальних програм 
супроводжує державного службовця протягом 
усієї кар’єри [3, с. 166]. 

Нарешті ,  підвищення  кваліфікації 
державних  службовців  у Німеччині 
забезпечується численними установами і 
закладами, що мають різне спрямування. Це 
пояснюється тим, що Німеччина як федеральна 
держава є дуже децентралізованою. До того ж 
Федерація, Землі та комуни керують своїм 
персоналом незалежно. За твердженням М. 
Міненко, такий принцип, названий принципом 
міністерського департаменту, дозволяє 
міністрам Федерації та Земель автономно 
впроваджувати політику щодо підвищення 
кваліфікації [7, с. 467] 

Підвищення кваліфікації здійснюють 
спеціальні заклади: Федеральна академія 
державного управління (виключно федеральне 
управління); міністерські заклади підвищення 
кваліфікації; спеціалізовані вищі школи 
державного управління (федеральні землі, 
комуни); навчальні структури (комуни); 
недержавні організації (наприклад, профспілки, 
політичні фундації, церкви, комерційні 
організації); Академія Німецької спілки 
державних службовців. На регіональному рівні 
підвищення кваліфікації забезпечується 
переважно інститутами підготовки. Так, усі 
Землі мають школи державного управління й 
здійснюють навчання у різних напрямах. 
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Основними  формами  підвищення 
кваліфікації державних службовців  у Німеччині 
є: підвищення кваліфікації для початківців; 
підвищення кваліфікації за спеціальністю та 
посадою; підвищення кваліфікації з метою 
переходу до служби вищого рангу; підвищення 
кваліфікації для керівників [1, с. 468]. 

Форми підвищення кваліфікації можна 
поділити на дві групи:  

а) перша – забезпечення належного рівня 
кваліфікації службовця, що є обов’язковим для 
всіх фахівців, які тільки прийняли на посаду.  

б) друга – адаптивна, яких передбачає 
підготовку (адаптацію) службовців до змін, 
тобто навчання спрямовується на збереження 
або підвищення отриманої на посаді кваліфікації 
та надання необхідних знань для кваліфікованої 
роботи. 

Зарубіжний  досвід  підготовки  й 
удосконалення професійної кваліфікації 
управлінських кадрів заслуговує на увагу 
аналогічних українських навчальних закладів, 
тож не має залишитися поза увагою 
національного досвіду підготовки фахівців 
сфери управління державними справами. 

Аналіз стану підготовки державних 
службовців у Європі підтверджує також 
зростання ролі політичних та професійних 
міжнародних організацій у підготовці 

державних службовців. Міжнародні організації - 
Рада Європи, Європейський Союз, Організація 
Європейського співробітництва і розвитку - 
забезпечують країни потрібною інформацією, 
здійснюють значну фінансову підтримку та 
порівняльні дослідження в галузі управління 
[27; 28; 29]. 

Висновки .  Професійне  навчання 
державних службовців розглядається як одне з 
першочергових завдань, без розв’язання якого 
неможливо забезпечити ефективність суспільно-
політичних перетворень, зробити реальним 
входження України до спільноти провідних 
європейських держав [4, с. 9]. 

Не підлягає сумніву, що від професійної 
компетентності, моральності, бажання до 
самовдосконалення і службового зростання 
кадрів залежать динамізм і успішність 
проведення реформ в Україні. Нові реалії 
вимагають від управлінців усіх рівнів уміти 
знаходити нестандартні рішення, відстоювати 
с в о ї  п о г л я д и ,  б у т и  г н у ч к и м и , 
комунікабельними. Їм мають бути притаманні 
незалежність суджень, громадська мужність, 
почуття власної гідності [8, с. 356]. 

Узагальнюючи сказане, підкреслимо:  
а) по-перше, зарубіжний досвід навчання 

державно-управлінських кадрів може бути 
корисним для України, зокрема, з питань 
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