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Система місцевого самоврядування в Україні вже довгий час потребує модернізації, 
найважливішим елементом якої є вдосконалення кадрового забезпечення. Для сучасного 
публічного управління потрібні висококваліфіковані менеджери – професійно мобільні 
працівники, здатні до навчання і набуття нових навичок у професії. 

Якщо узагальнити всі проблеми кадрового забезпечення, то існує потреба у 
вдосконаленні системи управління персоналом органів публічного управління, тобто потрібні 
спеціалісти, які зможуть правильно розподілити обов’язки між працівниками та 
систематизувати виконання поставлених завдань. Також особливу увагу потрібно звернути на 
навчання та перекваліфікацію персоналу, адже здебільшого довгий час на відповідальні посади 
призначалися особи без відповідної освіти, досвіду, професійних якостей, що є необхідними, 
лише враховуючи партійну приналежність. Тому потрібно розробити чіткі критерії та вимоги 
до кандидатів на посади в органи публічної влади. Але і особам з належною освітою та 
досвідом потрібне постійне навчання для удосконалення знань і навиків, тому необхідні 
відповідні програми підвищення кваліфікації та оцінювання якості персоналу. 

На даний час в Україні робляться перші кроки для вирішення всіх перерахованих 
проблем, але все-таки процес професійного розвитку кадрів відбувається безсистемно. Тому 
слід прискорити модернізацію нормативно-правового забезпечення розвитку фахівців з 
публічного управління та науки загалом шляхом створення цілісної системи законів та інших 
нормативно-правових актів, а також документів стратегічного розвитку як науки, так і 
публічного управління, насамперед Концепції науково-технологічного та інноваційного 
розвитку України в контексті проведення державно-управлінських реформ та розвитку 
державної кадрової політики. 

Із закордонного досвіду видно, що результативність діяльності органів влади 
вимірюється підтримкою громадян, тому метою українського публічного управління має стати 
здобуття довіри та підтримки громадян України. Потрібно забезпечити успішне та гармонійне 
функціонування регіону та керівництва ним, незалежно від ситуації в країні та зміни уряду. 
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