
Субіндикатор «Кількість 
державних службовців, які 
протягом року пройшли 
професійне навчання»,%

Субіндикатор «Кількість державних 
службовців, які протягом року пройшли 
професійне навчання», розрахованого 
для державних службовців категорії «А», 
«Б», «В» в апаратах центральних органів 
влади та їх територіальних органах, %

Субіндикатор «Витрати державного 
органу на навчання пропорційно до 
розміру річного фонду оплати праці», %

Субіндикатор «Кількість державних 
службовців, які протягом року пройшли 
професійне навчання у 2020 році», %

Підготовлено за сприяння Програми Ради Європи  «Децентралізація і реформа публічної адміністрації в Україні»

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОГО 
РОЗВИТКУ І НАВЧАННЯ ДЕРЖАВНИХ 
СЛУЖБОВЦІВ У 2020 РОЦІ 

У 2020 році НАДС 
започатковано проведення 
моніторингового дослідження 
системи професійного навчання 
державних службовців за 
субіндикаторами «Кількість 
державних службовців, які 
протягом року пройшли 
професійне навчання» та 
«Витрати державного органу на 
навчання пропорційно до 
річного фонду оплати праці».

НАДС 
реалізовано 

трирівневу модель 
збору інформації

МІНІСТЕРСТВА

Територіальні органи
(за наявності) 

Територіальні органи
(за наявності) 

Обласні державні
адміністрації 

Київська міська
державна

адміністрація

Запит на інформацію

Узагальнені дані

Міжрегіональні
управління

НАДС

Територіальні
органи

Інші центральні
органи

виконавчої
влади

Державні органи,
юрисдикція яких поширюється 

на всю територію України
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Аналітичний звіт 
щодо організації 
професійного 
розвитку 
і навчання 
державних 
службовців 
у 2020 році

Частка державних службовців, які 
займали посади державної служби 
категорії «Б» і «В» в Київській міській 
та обласних державних адміністраціях 
та пройшли професійне навчання 
у 2020 році, розподіл за областями, %

1005

0.38%
Київська міська та обласні 
державні адміністрації

0.04%
Центральні органи виконавчої влади 
та інші державні органи

0.19%
89%

Територіальні 
органи центральних
органів виконавчої 
влади

Завершили навчання за освітньо- 
професійною програмою підготовки магістрів 

за спеціальністю 281 «Публічне управління та 
адміністрування» галузі знань «Публічне 

управління та адміністрування»

Підвищили кваліфікацію хоча б 
за однією загальною (спеціальною) 
професійною (сертифікатною) / загальною 
(спеціальною) короткостроковою 
програмою підвищення кваліфікації

та
або

Кількість державних службовців, 
які пройшли професійне навчання

Кількість державних службовців, які фактично 
працюють станом на початок звітного року

СУБІНДИКАТОР = х 100% =  х 100% = 49%  
67 049

137 099

19 250

47 725

74

67 049
державних
службовців

137 099
державних 
службовців

ПРОЙШЛИ 
ПРОФЕСІЙНЕ 
НАВЧАННЯ

УЗАГАЛЬНЕНО ІНФОРМАЦІЮ

А Б В

державних 
службовців 
категорії «А», «Б», 
«В» від їх фактичної 
чисельності станом на 
01 січня 2020 року

100%
А

державних службовців 
категорії «А» від їх загальної 

чисельності станом на 01 січня 
2020 року


