
Костянтин ВАЩЕНКО

Національне агентство України 

з питань державної служби





РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНЮВАННЯ У 2018 РОЦІ

ВІДМІННО ПОЗИТИВНО НЕГАТИВНО

Територія України 8022 7284 56

Територія однієї або 

кількох областей, міста 

Києва або Севастополя

18749 57371 268

Територія одного або 

кількох районів, міст 

обласного значення 

9208 39503 39

РАЗОМ 35979 104158 363

%% 25,56 74,08 0,26



ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ
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РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ У 2018 РОЦІ

Затверджено план заходів з реалізації Концепції реформування системи 

професійного навчання.

Cтворено Координаційну раду з питань професійного навчання.

Зміни в системі підготовки державних службовців за магістерською програмою 

«Публічне управління та адміністрування».

Зміни в системі підготовки державних службовців за магістерською програмою 

«Публічне управління та адміністрування».

Затверджено критерії конкурсного відбору виконавців державного замовлення 

НАДС на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра 

за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування». 

Запроваджено нову програму навчання англійської мови державних службовців

«English for Specific Purposes: Public Administration».

Створено Портал управління знаннями для ефективної комунікації замовників і

провайдерів освітніх послуг у сфері професійного навчання.



ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ 

ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ



Імплементація Положення про систему професійного навчання

принципи системи професійного 

навчання: цілеспрямованість, 

інноваційність, відкритість, академічна 

доброчесність, наближеність 

освітніх послуг до місця проживання та 

проходження служби особи тощо

інституційну структуру системи 

професійного навчання, що включає:

замовників освітніх послуг, суб’єктів 

надання освітніх послуг у сфері

професійного навчання (провайдерів), 

саморегулівні професійні об’єднання 

провайдерів

способи реалізації особами професійного 

навчання, а саме: підготовку магістрів 

за спеціальністю «Публічне управління та 

адміністрування» 

галузі знань «Публічне управління та 

адміністрування», 

підвищення кваліфікації, стажування, 

самоосвіту

нарахування за результатами 

професійного навчання державних 

службовців

та посадових осіб місцевого 

самоврядування кредитів ЄКТС, які 

підлягають обліку 

службою управління персоналом



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


