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КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ 

 
У статті висвітлено значення кадрового забезпечення реформування державного 

управління та місцевого самоврядування як важливої умови його успішного здійснення в 
умовах глобалізаційних викликів. Аргументовано потребу розроблення й прийняття на 
державному рівні заходів щодо формування й розвитку кадрового потенціалу, який буде 
забезпечувати проведення реформ та впровадження нової моделі територіальної 
організації влади в Україні з метою практичного вирішення зазначеної проблеми.  
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Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими 

науковими та практичними завданнями. Світові глобалізаційні процеси, які обумовили 
радикальні зміни в усіх сферах суспільного життя України за роки незалежності, у тому 
числі і в державному управлінні та місцевому самоврядуванні, вимагають посилення уваги 
до осмислення цих змін, аналізу існуючих проблем та визначення шляхів їх подальшого 
вирішення.  

Необхідність обґрунтування наукових підходів щодо оперативного реагування 
держави на сучасні глобалізаційні виклики, політичну та економічну кризи передбачає, 
перш за все, забезпечення ключових галузей життєдіяльності країни високопрофесійними 
кадрами та створення умов для збереження й розвитку трудового потенціалу як окремого 
регіону, так і держави в цілому. 

З огляду на важливість глибокого й системного вивчення заявленої проблеми у 
вітчизняній науці, дослідження питань реформування та розвитку системи державного 
управління і місцевого самоврядування обумовлює необхідність пошуку шляхів 
удосконалення кадрового забезпечення цих важливих структур. Складні суспільно-
політичні умови, в яких проходить цей процес, зокрема, події на Сході країни, економічна 
криза та загроза екологічної катастрофи актуалізують проблему прискорення 
децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування як ефективного 
інструменту взаємодії влади і громадян. Особливого значення набувають нерозривно 
пов’язані із професійними компетентностями вимоги до особистих якостей державних 
службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у контексті реалізації нового 
Закону України «Про державну службу» [1], Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» [2] 
, «Стратегії реформування державного управління України на 2016–2020 роки» [3], 
розробки проекту Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» [4]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. за темою дослідження свідчить, що 
проблема кадрового забезпечення державного управління та місцевого самоврядування 
загалом, або як окремі аспекти, знаходить своє відображення як в чинних нормативно-
правових актах, так і в наукових публікаціях.  

У вітчизняній науці окремі аспекти стану та модернізації державної служби та 
служби в органах місцевого самоврядування, інноваційних підходів у професійному 
розвитку посадових осіб державного управління і місцевого самоврядування розглядали, 
головним чином В. Бакуменко [6], В. Вакуленко [9], К. Ващенко [5]., Л. Гогіна [6], Н. 
Гончарук [12, 13], Ю. Іванченко [12], В. Куйбіда [7], В. Мамонова [8], М. Орлатий [9], С. 
Серьогін [13], В. Толкованов [12] та ін. 

В контексті аналізу останніх досліджень зазначеної проблеми слід виділити 
науковий доробок колективу науковців Національної академії державного управління при 
Президентові України – Наукову доповідь «Реформа системи державного управління та 
місцевого самоврядування в Україні: стан, виклики та перспективи здійснення». В ній 



піднято низку питань кадрового забезпечення реформ державного управління та місцевого 
самоврядування. 

У процесі теоретичного аналізу проблеми, авторами наукової доповіді досліджено 
правову базу та нормативне регулювання реформаційних процесів системи державного 
управління та місцевого самоврядування в Україні, еволюцію поглядів щодо 
перерозподілу функцій органів державної влади та її роль у процесах децентралізації, 
визначено місце публічної служби у наданні якісних публічних послуг громадянам у 
професійній підготовці державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, 
окреслено проблеми координації та забезпечення стратегічної спроможності органів 
державної влади у контексті модернізації системи державного управління в сучасній 
Україні, дано професійну оцінку стану вітчизняних реформ державного управління та 
місцевого самоврядування.  

Суттєвою новизною наукової доповіді є практична частина, у якій на широкій 
методологічній базі охарактеризовано суперечності та виклики національній безпеці, 
економіці та соціально-гуманітарному розвитку України, кращі технології та практики 
забезпечення процесу розвитку механізмів представницької та прямої демократії. 
Запропоновані методично цінні рекомендації стосовно побудови ефективної моделі 
публічного управління, кадрового забезпечення її функціонування на основі вивчення 
світового досвіду.  

Розроблені сценарії оновлення механізмів вироблення та реалізації публічної 
політики, становлять цінний матеріал для удосконалення системи визначення професійних 
кваліфікацій та сертифікації публічних службовців. Серед напрямів подальшого 
реформування системи державного управління та місцевого самоврядування в Україні 
особливий науковий інтерес представляє становлення багаторівневого врядування у сфері 
місцевого і регіонального розвитку як безальтернативна модель для держав, що прагнуть 
забезпечувати сталий розвиток. 

Наукова доповідь «Реформа системи державного управління та місцевого 
самоврядування в Україні: стан, виклики та перспективи здійснення» є однією з перших 
спроб у вітчизняній науці здійснити комплексний аналіз імплементації кращих зарубіжних 
практик реформування системи державного управління та місцевого самоврядування у 
професійну підготовку державних службовців та посадових осіб місцевого 
самоврядування. У матеріалах наукової доповіді обґрунтовано наукові рекомендації 
органам державної влади та органам місцевого самоврядування щодо забезпечення 
успішного здійснення реформ в Україні, Главі держави, Кабінету Міністрів України, 
Верховній Раді України, іншим органам публічного управління, політичним силам, 
вітчизняним, зарубіжним та міжнародним організаціям, науковій спільноті, викладачам 
вищих навчальних закладів, регіональних центрів підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого 
самоврядування. Однак, важливе з наукової і практичної точки зору питання кадрового 
забезпечення реформування державного управління та місцевого самоврядування в 
Україні авторами практично не виділено як окремий аспект загальної кадрової проблеми. 

Виділення нез’ясованих раніше частин загальної проблеми. Науковий інтерес 
становлять саме ті аспекти загальної проблеми, які стосуються питань впливу 
глобалізаційних процесів на стан і еволюцію дослідження питань реформування і розвитку 
системи державного управління й місцевого самоврядування та пошуку ефективних 
шляхів кадрового забезпечення в умовах змін. 

Формування мети статті. На основі аналізу стану забезпечення кваліфікованими, 
компетентними кадрами державного управління та місцевого самоврядування, 
обґрунтувати підходи щодо необхідності розроблення на державному рівні заходів з 
удосконалення кадрового потенціалу, який буде задіяний у реформуванні державного 
управління та місцевого самоврядування. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 
наукових результатів. В умовах системних трансформацій, що забезпечують реалізацію 
конституційних принципів демократичної, правової, соціальної держави, реформа системи 



державного управління та місцевого самоврядування – це складний процес 
парадигмального оновлення мережі представницьких каналів та центрів прийняття рішень, 
в основі якої лежить необхідність формування ефективного Інституту публічної служби, 
його інституційного, законодавчо-правового, функціонального забезпечення. 

Глобальна світова тенденція до децентралізації, громадянської відповідальності та 
особистої свободи знаходить своє відображення і в сучасній Українській державі на етапі 
динамічних, прогресивних суспільно-політичних трансформацій. Популяризація 
демократичних цінностей, широке використання населенням своїх соціальних та 
громадянських свобод, індивідуальна та групова відповідальність на основі світових 
пріоритетів – це основа розвитку сучасних демократичних суспільств і запорука 
незворотності прогресивних соціально-політичних змін в Україні. 

Стратегією сталого розвитку «Україна-2020» [2] визначено, що політика держави, 
метою якої є впровадження в Україні європейських стандартів життя і вихід України на 
провідні позиції в світі, спрямована за такими векторами: 

- вектор розвитку - це забезпечення стійкого розвитку держави, проведення 
структурних реформ і, як наслідок, підвищення стандартів життя; 

- вектор безпеки - це забезпечення гарантій безпеки держави, бізнесу і громадян, 
захищеності інвестицій та приватної власності. 

- вектор відповідальності – це надання гарантій, що кожен громадянин, незалежно 
від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та 
соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак, 
матиме доступ до високоякісної освіти, системи охорони здоров'я та інших послуг в 
державному і приватному секторах. 

- вектор гордості – це забезпечення взаємної поваги і толерантності в суспільстві, 
гордості за власну державу, її історію, культуру, науку, спорт. 

Згідно означених Стратегією векторів розвитку, одне з важливих місць займає 
реформа публічної служби та оптимізація системи органів державної влади, що передбачає 
відхід від централізованої моделі державного управління, самодостатність місцевого 
самоврядування та побудова ефективної системи територіальної організації влади в 
Україні. За новою моделлю децентралізації влади територіальні громади самостійно 
вирішуватимуть питання місцевого значення, свого добробуту і нестимуть 
відповідальність за розвиток всієї країни. Такий вибір повною мірою відповідає реалізації 
положень і принципів Європейської хартії місцевого самоврядування. 

Нова парадигма державного управління і місцевого самоврядування ґрунтується на 
понятті демократичного громадянства не меншою мірою, ніж на понятті 
конституціоналізму, парламентаризму, гласності. в умовах суспільно-політичних змін.  

Одним із основних процесів, що забезпечує формування готовності до виконання 
ролі активних громадян, опанування цінностями у рамках навчальної співпраці та 
проблемо-орієнтованого практичного навчання є професійна підготовка державних 
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Однак, у вітчизняних 
професійних програмах багато уваги приділяється здебільшого процедурно-правовим 
аспектам демократичного управління, і порівняно небагато – громадській участі та 
відповідальності. Це обумовлює потребу теоретичного та методологічного аналізу 
проблеми формування громадянських компетентностей у професійній освіті державних 
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування як тієї категорії фахівців, що 
відіграють роль об’єднуючої ланки між державою і громадянським суспільством. 

У Законі України "Про державну службу" визначено профіль професійної 
компетентності посади державної служби як комплексну характеристику посади державної 
служби, що містить визначення змісту виконуваної за посадою роботи та перелік 
спеціальних знань, умінь і навичок, необхідних державному службовцю для виконання 
посадових обов'язків. А рівень професійної компетентності особи – це характеристика 
особи, що визначається її освітньо-кваліфікаційним рівнем, досвідом роботи та рівнем 
володіння спеціальними знаннями, уміннями та навичками [1]. 



Державна служба є організуючою силою суспільства, оскільки, сприяючи 
здійсненню управління державою, запобігає хаосові в країні. Тому на сьогодні метою 
державної кадрової політики у сфері державного управління є забезпечення органів 
державної влади чесними, компетентними, високопрофесійними, законослухняними, 
ініціативними, патріотично налаштованими управлінськими кадрами нового типу, які 
здатні успішно вирішувати назрілі загальнодержавні й регіональні проблеми. 

Ефективність нововведень у державному управлінні визначається рівнем розвитку 
інноваційної культури та професійної компетентності державних службовців. У свою 
чергу, це диктує важливу вимогу: сучасний інноваційний процес обов'язково повинен 
супроводжуватися технологією наукового забезпечення процесу самореалізації творчого 
потенціалу державного службовця, здатного проектувати свій індивідуальний шлях 
особистісного професійного розвитку, підвищення рівня професійної компетентності. 

Від кадрового потенціалу державного управління, професійних та особистісних 
якостей кожного державного службовця значною мірою залежить вирішення доленосних 
для України питань сучасного розвитку країни – "довести своє право на гідне місце серед 
розвинених держав світу, утвердити національну конкурентоспроможність, забезпечити 
стійкий соціально-економічний розвиток і високі стандарти життя громадян" [10]. Це 
актуалізує проблему розвитку у кожного державного службовця творчого потенціалу в 
процесі самовдосконалення та створення умов для його творчої самореалізації. 

Висока якість підготовки державних службовців досягається за рахунок 
використання на всіх рівнях професійної освіти, розвиненої навчально-матеріальної і 
наукової бази, інтегрованих багаторівневих навчальних програм, залучення професорсько-
викладацьких кадрів вищої кваліфікації для ведення навчального процесу за програмами 
професійної освіти. 

В умовах реформування системи державної служби та місцевого самоврядування 
зростає відповідальність кадрових служб за формування висококваліфікованого апарату 
виконавчої влади, ефективне використання кадрового потенціалу державних органів. 
Творчий потенціал державних службовців виступає для них основою продуктивної 
самореалізації і об'єктом розвитку та саморозвитку. 

Проте, наразі прийнятий План пріоритетних дій Уряду на 2018 рік [11] не містить 
конкретно визначених напрямів та засобів належного кадрового забезпечення 
реформування системи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в 
Україні. Кадрове питання розглядається в них з позиції безпосередньо складу посадових 
осіб у загальному переліку проблем. Так, питання формування кадрового складу лише 
означено – в контексті створення належних матеріальних, фінансових та організаційних 
умов для забезпечення виконання органами місцевого самоврядування власних і 
делегованих повноважень; питання забезпечення безперервної освіти посадових осіб 
місцевого самоврядування – в контексті забезпечення доступності та якості публічних 
послуг, розроблення і затвердження комплексної програми підвищення фінансової 
грамотності, розроблення  Концепції реалізації державної політики управління суб’єктами 
господарювання. 

У Плані пріоритетних дій Уряду на 2018 рік передбачено ряд заходів з питань 
децентралізації фінансової системи, зміцнення матеріальної та фінансової основи 
місцевого самоврядування, удосконалення підходів щодо підготовки, оцінювання та 
відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, які реалізуються за 
рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, сприяння продуктивній 
зайнятості на ринку праці, розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України 
щодо методики розвитку кластерів та визначення смарт-спеціалізацій регіонів.  

Проте, як показує аналіз документа, питання кадрового забезпечення реформи 
державного управління та місцевого самоврядування не знайшло свого відображення і 
серед основних завдань регіонального розвитку. 

Водночас, попри велику кількість наукових праць, присвячених теоретичним та 
прикладним аспектам державної кадрової політики, сучасні процеси модернізації та 
реформування країни потребують створення ефективної кадрової системи, що включає 



сукупність кадрових інститутів та організаційних структур, які здійснюють цілісне 
управління кадровими процесами. Теоретико-методологічного узагальнення та системного 
аналізу сьогодні потребують розкриття сутності впливу глобалізаційних процесів на  стан 
реформування і розвитку системи державного управління й місцевого самоврядування та 
пошуку ефективних шляхів її кадрового забезпечення.  

У зв’язку із викладеним вище, необхідно акцентувати увагу на проблемах, які з 
точки зору кадрового забезпечення реформи державного управління та місцевого 
самоврядування потребують невідкладного вирішення.  

Першочерговим, насамперед, є питання належного забезпечення організаційно-
правових засад реформування державного управління та місцевого самоврядування.  

Як зазначалося вище, на національному рівні розробляються заходи щодо 
створення нової нормативно-правової бази реформування місцевого самоврядування з 
орієнтацією на повномасштабну реалізацію його прав і функцій із залученням вітчизняних 
і міжнародних експертів. Така нормативно-правова основа є висхідною платформою для 
системного реформування державного управління, а також модернізації служби в органах 
місцевого самоврядування. З одного боку, оновлена законодавча та нормативно-правова 
база дозволить визначити принципово новий зміст діяльності та сутність територіальної 
організації влади в Україні та окреслить основні напрями й засоби їх формування.  

Крім того, це дасть можливість обґрунтувати концептуальну ідею щодо побудови 
вітчизняної системи кадрового забезпечення державного управління та місцевого 
самоврядування, визначити правові основи служби в органах державної влади та органах 
місцевого самоврядування, класифікувати вимоги до фахових та особистісних якостей 
посадової особи місцевого самоврядування, порядок вступу на державну службу та службу 
в органах місцевого самоврядування, її проходження та припинення, правовий статус 
посадових осіб місцевого самоврядування, їх професійного розвитку та творчої 
самореалізації, соціального забезпечення.  

В контексті аналізу європейського досвіду нормативно-правового забезпечення 
поступового просування і ротації кадрів важливе значення має залучення кваліфікованих 
працівників різних галузей до роботи в органах державної влади та в органах місцевого 
самоврядування, що сприяє формуванню створення кадрової системи 
висококваліфікованих працівників широкого профілю, компетентних практично в усіх 
сферах діяльності. 

Тому, доцільним би було при формуванні нормативно-правового супроводу реформ 
державного управління та місцевого самоврядування враховувати кращі європейські 
практики нормативного регулювання добору та навчання кадрів, які будуть задіяні у 
науковому, організаційному та безпосередньо практичному забезпеченні реформи, а також 
залучені до роботи в новостворених територіальних органах.  

З огляду на системний і тривалий у часі характер реформування державного 
управління та місцевого самоврядування його кадрове забезпечення не може бути 
ситуативним. Воно має бути чітко спланованим, організованим, базуватися на належній 
правовій основі, виходити з потреб формування законодавчої бази з питань діяльності 
органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади на новій територіальній 
основі з визначенням їх повноважень і ресурсного забезпечення. Все це є однією з 
головних передумов здійснення ефективної, системної, злагодженої роботи усіх 
структурних елементів цієї системи в умовах реформаційних змін у місцевому 
самоврядуванні та територіальної організації влади в Україні.  

На нашу думку, роль нормативно-правового забезпечення у реформуванні 
публічної адміністрації на державному, регіональному та  місцевому рівні неухильно 
зростає. Діяльність відповідальних та відкритих інститутів державної виконавчої влади і 
місцевого самоврядування має бути чітко регламентована правовими нормами, 
врегульована механізмами добору і залучення до наукової, консультативної, 
організаторської, комунікативної, практичної та іншої роботи фахівців, які мають 
відповідні фахові знання, компетенції та готовність до реформаторської роботи. 



Висока спроможність інститутів державної влади дозволить сформувати належний 
рівень довіри до влади людей і суттєво підвищити їх добробут на основі запровадження 
однакових стандартів і норм. Це є основою побудови якісного 
модернізованого суспільства. 

У зв’язку з тим, що в Україні практично не здійснюється аналіз плану заходів 
Стратегії державної кадрової політики на 2012–2020 роки, затвердженої Указом 
Президента № 45/2012 від 01.02.2012 року, видається доцільним розробити і прийняти на 
державному рівні детальну програму, чи комплексний план заходів кадрового 
забезпечення реформування державного управління та територіальної організації влади в 
Україні з чітко визначеними заходами й розробленими механізмами їх реалізації й 
фінансового забезпечення в умовах  децентралізації влади.  

Зрештою, варто, на нашу думку, розробити нову Концепцію стратегії державної 
кадрової політики з огляду на необхідність концептуалізації ідей, положень та уточнення 
понять і формування принципово нових підходів кадрової політики в умовах 
глобалізаційних процесів. При розробці Концепції варто враховувати закордонний досвід, 
зокрема, формування кадрового резерву у системі кадрової політики більшості зарубіжних 
держав  на прикладі країн США, американський кадровий менеджмент, стратегічні 
підходи ефективного управління кадрами в корпораціях США, Японії, Німеччини, 
дослідження стратегічних підходів до формування кадрової політики у країнах 
Європейського Союзу. 

Такий підхід буде необхідною умовою забезпечення збалансованості в роботі, 
прискорення розробки та прийняття передбачених Концепцією нормативно-правових і 
законодавчих актів, необхідних для формування нової системи адміністративно-
територіального устрою та нової моделі територіальної організації влади, а також 
проведення інформаційно-просвітницької роботи, соціологічних досліджень з проблем 
інституційного реформування органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування, а також здійснення моніторингу цих реформ. 

Виокремлення такого блоку системи кадрового забезпечення як кількісне, якісне і 
функціональне визначення кадрових потреб для належного науково-методичного, 
правового, інформаційного та організаційного забезпечення сприятиме реалізації 
поставлених державою завдань з реформування державного управління та місцевого 
самоврядування відповідно до суспільних потреб і соціально-економічних трансформацій. 

Це дозволить здійснити ефективний відбір та забезпечити необхідний формат 
державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування в процесі 
реформування на усіх рівнях місцевого самоврядування з числа науковців і науково-
педагогічних кадрів, які проводять науково-теоретичні й прикладні дослідження з 
державного управління та місцевого самоврядування; інших висококваліфікованих 
фахівців із різних сфер суспільного життя, а також іноземних експертів.  

Невід’ємною складовою системи заходів з кадрового забезпечення реформування 
місцевого самоврядування є цілеспрямоване навчання відібраних для його здійснення 
працівників. З цією метою можна було б використати науково-педагогічний та навчально-
методичний потенціал, вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців у 
галузі знань 28 – «Публічне управління та адміністрування», обласних центрів 
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. Для 
забезпечення якісного й ефективного навчання відповідні центральні органи виконавчої 
влади мають формувати закладам вищої освіти відповідну кількість місць державного 
замовлення для навчання за певними спрямуваннями їх діяльності. Професійне навчання 
має передбачати поєднання теоретичних курсів з актуальних проблем державного 
управління та місцевого самоврядування з можливим стажуванням у країнах 
Європейського Союзу.  

Відповідно до нових посад державної служби та служби в органах місцевого 
самоврядування доцільно варто було б, також вдосконалити існуючі профілі компетенцій 
посад та профілі компетентності посад державних службовців. працівників закладів 



культури та освіти, засобів масової інформації, видавництв, представників міжнародної 
технічної допомоги, а також ініціаторів-волонтерів.  

Також важливим питанням реформування державного управління та місцевого 
самоврядування є відбір відповідно підготовлених кадрів з числа працівників органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування для проведення інформаційної 
роботи з питань реалізації реформ, окреслених у Концепції та інших документах. З цією 
метою слід запланувати і провести серію короткотермінових семінарів, тренінгів із 
залученням вітчизняних та зарубіжних фахівців та за участю представників вищих 
керівних кадрів держави  

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок з цього 
напрямку. На основі проведеного аналізу відповідних нормативно-правових документів 
та літературних джерел можна стверджувати, що сьогодні поза увагою залишається такий 
важливий аспект кадрової роботи, як добір професійних кадрів, рівень їх фахової 
компетентності та готовності до здійснення реформ. Тому одним із ключових завдань 
реформування державного управління та місцевого самоврядування є підготовка 
професійних кадрів для забезпечення виконання стратегічних завдань на державному та 
місцевому рівнях.  

Перспективи подальшого вивчення означеного питання полягають в тому, що 
одними з пріоритетних напрямів розвитку професійної компетентності державних 
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування є створення умов для їх навчання 
та механізмів мотивації до постійного професійного удосконалення.  
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Naumenko R.A. Skilled providing of state administration and local self-government in 

the conditions of calls of globalization. In the article is reflected value of the skilled providing of 
reformation of state administration and local self-government as important condition him 
successful realization in the conditions of calls of globalization. The necessity of development 
and acceptance are argued at state level of events in relation to forming and development of 
skilled potential, that will provide realization of reforms and introduction of new model of 
territorial organization of power in Ukraine with the aim of practical decision of the marked 
problem.  

Scientific interest is presented by the exactly those aspects of general issue, that touch the 
questions of influence of processes of globalization on the state and evolution of research of 
questions of reformation and development of the system of state administration and local self-
government and search of effective ways of the skilled providing in the conditions of changes. 

On the basis of analysis of the state of providing of state administration and local self-
government skilled, competent shots, to ground approaches in relation to the necessity of 
development at state level of events on the improvement of skilled potential that will be involved 
in reformation of state administration and local self-government. 

It is possible to assert on the basis of the conducted analysis of corresponding 
normatively-legal documents and literary sources, that today out of eyeshot there is such 
important aspect of skilled work, as a selection of professional shots, level them professional 
competence and readiness to realization of reforms. Therefore one of key tasks of reformation of 
state administration and local self-government there is training of professional personnels for 
providing of implementation of strategic tasks on state and local levels. 

In the context of analysis of European experience of the normatively-legal providing of 
gradual advancement and rotary press of shots an important value has bringing in of skilled 
employees of different industries to work in public authorities and in the organs of local self-
government, that assists forming of creation of the skilled system of highly skilled workers of 
wide profile, competent practically in all spheres of activity. 

The prospect of further study of the marked question consists in that one of priority 
directions of development of professional competence of civil servants and public servants of 
local self-government there is conditioning for their studies and mechanisms of motivation to the 
permanent professional improvement. 

The modern processes of modernisation and reformation of country need creation of the 
effective skilled system, that includes totality of skilled institutes and organizational structures 
that carry out an integral management skilled processes. Theoretical and methodological 
generalization and analysis of the systems are today needed by opening of essence of influence of 
processes of globalization on the state of reformation and development of the system of state 
administration and local self-government and search of effective ways her skilled providing. 

Keywords: globalization, reformation, state administration, local self-government, 
territorial organization of power, skilled providing. 

 
Науменко Р.А. Кадровое обеспечение государственного управления и местного 

самоуправления в условиях глобализационных вызовов. В статье освещены значение 
кадрового обеспечения реформирования государственного управления и местного 
самоуправления как важного условия его успешного осуществления в условиях 
глобализационных вызовов. В статье обоснована  потребность разработки и принятия на 
государственном уровне мер по формированию и развитию кадрового потенциала, будет 



обеспечивать проведение реформ и внедрение новой модели территориальной организации 
власти в Украине с целью практического решения указанной проблемы. 

На основе проведенного анализа соответствующих нормативно-правовых 
документов и литературных источников можно утверждать, что сегодня без внимания 
остается такой важный аспект кадровой работы, как отбор профессиональных кадров, 
уровень их профессиональной компетентности и готовности к осуществлению реформ. 
Поэтому одной из ключевых задач реформирования государственного управления и 
местного самоуправления является подготовка профессиональных кадров для обеспечения 
выполнения стратегических задач на государственном и местном уровнях. 

Ключевые слова: глобализация, реформирование, государственное управление, 
местное самоуправление, территориальная организация власти, кадровое обеспечение. 

 



 


