ДЕРЖАВНИМ СЛУЖБОВЦЯМ

СТВОРЮЮТЬСЯ УМОВИ

ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ ШЛЯХОМ ПРОФЕСІЙНОГО
НАВЧАННЯ, ЯКЕ ПРОВОДИТЬСЯ

ПОСТІЙНО

ФІНАНСУВАННЯ
ПРОФЕСІЙНОГО
НАВЧАННЯ

підвищення
підвищення
кваліфікації
кваліфікації
державних
державних
службовців
службовців

протягом
проходження
служби
підвищення рівня
професійної
компетентності
державних
службовців

ПРОФЕСІЙНА
КОМПЕТЕНТНІСТЬ
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професійне
навчання
державних
службовців,
вперше
призначених
на посаду
державної служби

не рідше
одного разу
на три роки

ДЛ

протягом
року з дня
призначення

ПІДВИЩЕННЯ
КВАЛІФІКАЦІЇ

за рахунок коштів державного та мысцевого
бюджетів та інших джерел
керівник державної служби у межах витрат,
передбачених на утримання відповідного
державного органу, забезпечує організацію
професійного навчання державних службовців,
підвищення кваліфікації державних службовців
на робочому місці або в інших установах
(організаціях), а також має право відповідно
до закону закуповувати послуги, необхідні
для забезпечення підвищення кваліфікації
державних службовців, у підприємств, установ
та організацій незалежно від форми власності,
фізичних осіб

ПРОФЕСІЙНЕ
НАВЧАННЯ

ПЕРЕПІДГОТОВКА

МАГІСТР

ПЕРЕПІДГОТОВКА

ТРЕНІНГИ

СТАЖУВАННЯ

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

МАГІСТР

може проводитися з відривом від служби
строком від одного до шести місяців на іншій
посаді державної служби в іншому державному
органі або за кордоном
на строк стажування за державним службовцем
зберігаються його посада та заробітна плата

ВОЛОДІННЯ
ОДНІЄЮ З
ОФІЦІЙНИХ МОВ
РАДИ ЄВРОПИ

ПІДГОТОВКА

ВОЛОДІННЯ
ДЕРЖАВНОЮ
МОВОЮ

профільна спеціалізована підготовка з метою
набуття державним службовцем здатності
виконувати окремі завдання та обов’язки, що
мають особливості в межах спеціальності
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СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

ПІДВИЩЕННЯ
РІВНЯ
ПРОФЕСІЙНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ

ТЕМАТИЧНІ
СЕМІНАРИ

ПРОФЕСІЙНЕ
НАВЧАННЯ

ІНДИВІДУАЛЬНА
ПРОГРАМА

БАКАЛАВР

необхідність визначає безпосередній керівник
державного службовця та служба управління
персоналом державного органу за результатами
оцінювання службової діяльності
проводиться у формі спеціальних курсів,
тематичних семінарів, тренінгів, стажування тощо

ПІДГОТОВКА

здобуття освітнього ступеня магістра за
спеціальністю «Публічне управління та
адміністрування» галузі знань «Управління та
адміністрування», в тому числі на основі здобутого
раніше освітнього ступеня магістра та набутого
практичного досвіду за іншою спеціальністю, а
також навчання в аспірантурі, докторантурі, інших
навчальних закладах або наукових установах за
спеціальностями, спрямованими на провадження
професійної діяльності на державній службі

СТАЖУВАННЯ

ІНДИВІДУАЛЬНА
ПРОГРАМА
ПІДВИЩЕННЯ
РІВНЯ
ПРОФЕСІЙНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ

ДУ

складає за результатами оцінювання службової
діяльності державний службовець разом із
службою управління персоналом, погоджує його
безпосередній керівник та затверджує керівник
самостійного структурного підрозділу, в якому він
працює
може включати підготовку, перепідготовку,
підвищення кваліфікації, стажування та самоосвіту

професійне навчання, спрямоване на оволодіння
іншою професією державними службовцями, які
здобули первинну професійну підготовку

навчання з метою оновлення та набуття
умінь, знань, навичок і здатності виконувати
завдання та обов’язки, необхідні для ровадження
професійної діяльності на державній службі

здатність особи в межах визначених за посадою
повноважень застосовувати спеціальні знання,
уміння та навички, виявляти відповідні моральні
та ділові якості для належного виконання
встановлених завдань і обов’язків, навчання,
професійного та особистісного розвитку

набуття та вдосконалення професійних знань,
умінь та навичок, що забезпечує відповідний
рівень професійної кваліфікації державного
службовця для його професійної діяльності

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
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ДО СТАНДАРТІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
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ПРОФЕСІЙНЕ
НАВЧАННЯ

ПІДВИЩЕННЯ
КВАЛІФІКАЦІЇ

ВИМОГИ
ДО ПРОФЕСІЙНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ

ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ
ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ
В УКРАЇНІ

КАБІНЕТ
МІНІСТРІВ
УКРАЇНИ

затверджує перелік галузей знань і перелік
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка
здобувачів вищої освіти, за поданням МОН

забезпечує визначення потреб у професійному навчанні
державних службовців відповідно до вимог професійних
стандартів

НАЦІОНАЛЬНЕ
АГЕНТСТВО
УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ
ДЕРЖАВНОЇ
СЛУЖБИ

організовує із залученням навчальних закладів навчання
державних службовців з метою удосконалення рівня
володіння ними державною мовою, регіональною мовою або мовою
національних меншин, а також іноземною мовою, яка є офіційною мовою Ради
Європи, у випадках, якщо володіння такою мовою є обов’язковим відповідно до
Закону України «Про державну службу»
формує пропозиції щодо обсягів державного замовлення на професійне
навчання державних службовців для державних потреб на основі їхніх
професійних компетенцій та розміщення затверджених обсягів згідно із
законодавством, забезпечує своєчасне фінансування виконавців державного
замовлення відповідно до укладених державних контрактів
сприяє розвитку системи навчальних закладів, що здійснюють професійне
навчання державних службовців, делегує їм повноваження з визначення змісту
навчання державних службовців відповідно до вимог професійних стандартів
організовує із залученням навчальних закладів розроблення освітньопрофесійних програм у галузі знань «Публічне управління та адміністрування»
та їх погодження, а також розробляє професійні програми спеціалізації
та підвищення кваліфікації державних службовців на основі професійних
компетенцій і погоджує такі програми
здійснює організацію та методичне забезпечення проведення щорічного
Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»

ДЛ

формує вимоги до системи забезпечення якості вищої
освіти
проводить ліцензійну експертизу, готує експертний
висновок щодо можливості видачі ліцензії на
провадження освітньої діяльності
формує єдину базу даних спеціалізацій
проводить акредитацію освітніх програм
формує критерії оцінки якості освітньої діяльності

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

на підставі заявок державних органів формує
проект державних замовлень на підготовку
працівників органів державної влади

НАЦІОНАЛЬНЕ
АГЕНТСТВО ІЗ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЯКОСТІ ВИЩОЇ
ОСВІТИ

МІНІСТЕРСТВО
ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ І
ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

організовує проведення внутрішніх навчань
державних службовців апарату державного
органу

здійснює планування професійного навчання
державних службовців державного органу
узагальнює потреби державних службовців
у підготовці, спеціалізації та підвищенні
кваліфікації і вносить відповідні пропозиції
керівнику державної служби

МЕРЕЖА
НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДІВ
З ПІДГОТОВКИ
МАГІСТРІВ

вищий навчальний заклад з особливими умовами
навчання, який здійснює науково-методичне
забезпечення діяльності системи підготовки,
перепідготовки, спеціалізації та підвищення
кваліфікації державних службовців
Інститут підвищення кваліфікації керівних
кадрів – підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади для роботи на посадах
категорій «А» та «Б» та відповідного кадрового
резерву
регіональні інститути державного управління
в Дніпрі, Львові, Одесі та Харкові – підготовка
здобувачів вищої освіти за ступенями бакалавра,
магістра та доктора філософії галузі знань
«Управління та адміністрування»
навчання за освітньо-професійною програмою
підготовки магістрів у галузі знань «Управління
та адміністрування» за спеціальністю «Публічне
управління та адміністрування»

разом із державним службовцем складає
індивідуальну програму підвищення рівня
професійної компетентності за результатами
оцінювання його службової діяльності

СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ НЕ НИЖЧЕ

бакалавра,
молодшого
бакалавра

Я

розробляє та затверджує державні освітні стандарти
здійснює нормативно-правове та навчальнометодичне забезпечення функціонування
навчальних закладів
здійснює в установленому порядку ліцензування
закладів освіти
здійснює контроль за додержанням ліцензіатами
вимог ліцензійних умов та за результатами
перевірки приймає рішення

СЛУЖБА
УПРАВЛІННЯ
ПЕРСОНАЛОМ
ДЕРЖАВНОГО
ОРГАНУ
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забезпечує формування та функціонування системи професійного навчання державних службовців і посадових
осіб місцевого самоврядування

НАЦІОНАЛЬНА
АКАДЕМІЯ
ДЕРЖАВНОГО
УПРАВЛІННЯ ПРИ
ПРЕЗИДЕНТОВІ
УКРАЇНИ

ДУ

здійснює планування навчання персоналу
державного органу з метою вдосконалення
рівня володіння державними службовцями
державною мовою, регіональною мовою або
мовою національних меншин, визначеною
відповідно до закону, а також іноземною мовою,
яка є однією з офіційних мов Ради Європи,
у випадках, якщо володіння такою мовою є
обов’язковим відповідно до Закону України «Про
державну службу»

КЕРІВНИК
ДЕРЖАВНОЇ
СЛУЖБИ
ДЕРЖАВНОГО
ОРГАНУ

магістра

«A»

«В»

ІНШІ НАВЧАЛЬНІ
ЗАКЛАДИ,
УСТАНОВИ,
ОРГАНІЗАЦІЇ

магістра

«Б»

володіння іноземною
мовою, яка є однією
з офіційних мов Ради
Європи

затверджує Ліцензійні умови провадження освітньої
діяльності закладів освіти за поданням МОН

забезпечує підвищення кваліфікації державних
службовців державного органу

вільне володіння
державною мовою

затверджує Положення про систему підготовки,
перепідготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації
державних службовців і посадових осіб місцевого
самоврядування за поданням НАДС

ЦЕНТР АДАПТАЦІЇ
ДЕРЖАВНОЇ
СЛУЖБИ
ДО СТАНДАРТІВ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО
СОЮЗУ

ВИДИ
ПІДВИЩЕННЯ
КВАЛІФІКАЦІЇ

набуття та удосконалення компетентностей,
необхідних для ефективного вирішення завдань
професійної діяльності на державній службі
організація та проведення відповідно до
законодавства підготовки, перепідготовки
та підвищення кваліфікації фахівців з питань
державної служби, державного управління і
європейської інтеграції
тренінгові програми з питань
формування необхідної професійної компетентності
державних службовців, вперше призначених на
посади державної служби категорії «А»
розвитку професійних компетентностей
державних службовців, які займають посади
державної служби категорії «А», необхідних для
ефективного та на належному рівні виконання
своїх посадових обов’язків

КАТЕГОРІЇ ПОСАД ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

навчання за професійними програмами
підвищення кваліфікації
тематичні постійно діючі семінари
спеціалізовані короткострокові навчальні курси
тематичні короткострокові семінари, зокрема
тренінги
стажування в органах, на які поширюється дія
Законів України «Про державну службу»,
а також за кордоном
самостійне навчання (самоосвіта)
щорічний Всеукраїнський конкурс
«Кращий державний службовець»

навчальні заклади, установи, організації незалежно
від форми власності, які мають право надавати
освітні послуги, в тому числі за кордоном

інших питань державного управління за
дорученням Кабінету Міністрів України чи на
замовлення державних органів

ЦЕНТРИ
ПЕРЕПІДГОТОВКИ
ТА ПІДВИЩЕННЯ
КВАЛІФІКАЦІЇ

Центри перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, державних підприємств,
установ та організацій
надання послуг з післядипломної освіти
державним службовцям
надання науково-методичної, інформаційної і
консультаційної допомоги органам державної
влади

