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Учасники опитування 

3 268  
респондентів 

 
2 918   

державних службовців  
 

317 
посадових осіб місцевого 

самоврядування 
 

33* 
не відповіли на запитання 

*опитування не передбачало надання обов’язкових відповідей   



Якою є ситуація із Вашим місцезнаходженням під 
час дії воєнного стану? 

кожний п’ятий 
респондент був 

вимушений 
змінити місце 
проживання 

! 



Чи працюєте Ви (виконуєте посадові/службові 
обов’язки) під час дії воєнного стану? 

86,7 % 
респондентів 
продовжують 

виконувати свої 
обов’язки 

! 



Чи маєте Ви реальну можливість пройти 
професійне навчання під час дії воєнного стану 

кожний п’ятий 
респондент був 

вимушений 
змінити місце 
проживання 

! 

56% респондентів 
продовжує 
навчатись в 

магістратурах, 
проходить 

підвищення 
кваліфікації та 

самоосвіту 

! 



У яких суб’єктів надання освітніх послуг Ви пройшли 
(проходите) підвищення кваліфікації під час дії 

воєнного стану? 

! 

кожний п’ятий 
респондент був 

вимушений 
змінити місце 
проживання 

! 

64,5 % 
респондентів 

обирають 
Українську школу 

урядування та 
регіональні центри 

підвищення 
кваліфікації 

! 



Оцініть актуальність тематики програм підвищення 
кваліфікації, що пропонують суб’єкти надання 

освітніх послуг 

! 

кожний п’ятий 
респондент був 

вимушений 
змінити місце 
проживання 

! 

66,8 % респондентів 
вважають 

запропоновану 
провайдерами 

тематику 
актуальною 

! 



Актуальна тематика в період дії воєнного стану 

законодавство про правовий режим 

воєнного стану 

зміни до законодавства, внесені в 

період дії воєнного стану 

порядок дій для збереження 

державного майна під час війни 

порядок дій цивільного населення в 

умовах військового стану, під час 

окупації 

нормативне регулювання процедури 

отримання та перевезення 

гуманітарної допомоги 

законодавство щодо оцінки збитків, 

заподіяних майну під час війни 

порядок залучення до документування 

військових злочинів, надання допомоги 

правоохоронним органам у 

забезпеченні громадської безпеки 

зміни до бюджетного, податкового 

законодавства під час дії воєнного 

стану 

організація діловодства та архівного 

зберігання документів  



Актуальна тематика після завершення  
дії воєнного стану 

реінтеграція деокупованих територій 

економічний розвиток країни та інвестиційна політика у післявоєнний 

період; подолання екологічних наслідків війни 

шляхи відновлення платоспроможності підприємств і населення 

відбудова інфраструктури, енергетичного комплексу  

в післявоєнний період 

співпраця з міжнародними організаціями в рамках відбудови країни 



Актуальна тематика як у воєнний,  
так і післявоєнний період  

інституційні засади діяльності 

державних органів 

кадровий менеджмент 

оплата праці 

виплати пенсій 

архівна справа і документування 

захист інформації 

взаємодія з громадськістю 

взаємодія з ЗМІ 

безпечність харчових продуктів 

антикризове управління  



Яким електронним освітнім сервісам (платформам) 
Ви надаєте перевагу в умовах воєнного стану? 

! 

кожний п’ятий 
респондент був 

вимушений 
змінити місце 
проживання 

! 

Інші електронні 
сервіси:   

КАДРОВИК.UA; 
електронні журнали; 

лекції в записі; 
мовні портали 

(переважно 
безкоштовні); 

телеграм-канали, інші 
застосунки 

! 



Який інформаційний ресурс Ви вважаєте найбільш 
зручним для отримання інформації щодо організації 

та проведення професійного навчання під час дії 
воєнного стану? 

! 

кожний п’ятий 
респондент був 

вимушений 
змінити місце 
проживання 

! 

 
Кожен шостий 

респондент вибирає 
Портал управління 

знаннями 

! 



У якій формі Вам найбільш зручно отримати 
інформаційну допомогу НАДС? 

! 

кожний п’ятий 
респондент був 

вимушений 
змінити місце 
проживання 

! 

На удосконалення 
моделі 

інформаційної 
підтримки НАДС 

спрямована 
модернізація 

Порталу управління 
знаннями 

! 



Новели правового регулювання 

запровадження типової загальної програми підвищення 

кваліфікації 

оновлення/перегляду програм раз на три роки 

видачі документа про підвищення кваліфікації як у 

паперовій, так і електронній формі 

можливості формування  документа про підвищення 

кваліфікації на Порталі управління знаннями 

удосконалення 

Положення про 

систему 

професійного 

навчання шляхом 

включення норм 

щодо: 

У 2022 році частка самоосвіти в межах виконання індивідуальної програми 

може становити не більше 0,5 кредиту ЄКТС 



 

 

Дякую за увагу! 

Директор Генерального департаменту з питань 

професійного розвитку державних службовців 

та посадових осіб місцевого самоврядування 

 Людмила РИКОВА 


