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Анотація 

У статті розкриваються основні напрями забезпечення та поліпшення якості 
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Проблема гарантування, забезпечення та поліпшення якості освіти 

державних службовців відповідно до професійних потреб, їх освітніх особис-

тісних запитів та вимог суспільства є однією з центральних у питаннях роз-

витку національних систем освіти та реалізації положень Болонської декла-

рації. Вирішення її нерозривно пов'язане із реалізацією низки заходів, що 

умовно поділяються на три основні напрями, а саме:  

• теоретико-методологічний − з'ясування сутності поняття якості про-

фесійної освіти державних службовців, формулювання переліку їх професій-

них, ділових та особистісних компетенцій, визначення критеріїв і показників 

цієї якості;  

• навчально-методичний − оновлення змісту навчальний дисциплін, їх  

максимальне наближення до реальних потреб державних службовців, визна-

чених завданнями державних документів і програм, розробка й впроваджен-

ня у навчальний процес практичних курсів, тренінгів, зокрема з лідерства, 

психології управління конфліктами, управління людськими ресурсами, 

управління проектами, аналізу й оцінювання політики тощо;  
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• організаційний  − створення національної (незалежної, зовнішньої) та 

інституційної систем комплексної оцінки рівня професійної підготовки й 

професійної компетентності державних службовців. З державної точки зору 

дане завдання вирішується шляхом поширення національних механізмів за-

безпечення якості на всі програми, що реалізуються у навчальних закладах з 

навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців 

з аналогічними установами з інших країн. На інституційному рівні вирішення 

цієї проблеми означає створення й впровадження у перспективі у кожному 

навчальному закладі, що займається навчанням, перепідготовкою та підви-

щення кваліфікації державних службовців, сертифікованих систем самооцін-

ки й контролю за результатами навчання та професійної підготовки слухачів, 

заснованих на міжнародних стандартах ISO. 

Найбільш поширеною є думка про те, що якість освіти − це 

відповідність отриманих результатів певним вимогам, нормам, стандартам 

[5]. Інакше кажучи, якість освіти визначає корисність, цінність об'єктів, їх 

придатність задовольнити певні потреби або реалізувати визначені цілі, нор-

ми. Отже, якість професійної компетентності державного службовця може 

тлумачитися як міра відповідності рівня його обізнаності (авторитетності) у 

питаннях державного управління та сформованості навичок його здійснення 

вимогам, що ставляться до професіоналів у цій сфері. Зазначені вимоги є ди-

намічною, інтегральною характеристикою, яка містить не тільки академічні 

знання, а й значний обсяг практичних навичок  різної спрямованості (теорія й 

практика державного управління, управління персоналом, управління людсь-

кими ресурсами, знання психології управління й психології особистості, ора-

торське мистецтво, основи лідерства, аналіз політики та оцінка прогнозу й 

вироблення рекомендації, стратегічне планування та багато інших) [4]. Не 

зважаючи на затвердження Державного галузевого стандарту, питання зміс-

тового наповнення програм навчання, перепідготовки та підвищення кваліфі-

кації  державних службовців залишається відкритим.  
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Особливу роль у поліпшенні якості професійної компетентності дер-

жавних службовців має відігравати індивідуальний підхід до навчання, пере-

підготовки та підвищення їх кваліфікації, якому в межах Болонського проце-

су віддається важливе значення. Зважаючи на складність функціонування си-

стеми державного управління, специфіку діяльності окремих служб, структур 

і систем доцільним стає широке використання індивідуальних програм про-

фесійної підготовки державних службовців, корекції їх особистісних та діло-

вих якостей. 
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