
 

З А К О Н  У К Р А Ї Н И  

Про державну службу 
ВИТЯГ 

 

 

Стаття 48. Підвищення рівня професійної компетентності державних 

службовців 

1. Державним службовцям створюються умови для підвищення рівня 

професійної компетентності шляхом професійного навчання, яке проводиться 

постійно. 

2. Професійне навчання державних службовців проводиться за рахунок 

коштів державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством, 

через систему підготовки, перепідготовки, спеціалізації та підвищення 

кваліфікації, зокрема в галузі знань "Публічне управління та адміністрування", 

у встановленому законодавством порядку в навчальних закладах, установах, 

організаціях незалежно від форми власності, які мають право надавати освітні 

послуги, у тому числі за кордоном. 

Положення про систему підготовки, перепідготовки, спеціалізації та 

підвищення кваліфікації державних службовців затверджується Кабінетом 

Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної 

служби. 

3. Науково-методичне забезпечення діяльності системи підготовки, 

перепідготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців 

здійснює Національна академія державного управління при Президентові 

України - вищий навчальний заклад з особливими умовами навчання, які 

визначаються Кабінетом Міністрів України. 

4. 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. 

5. Підвищення рівня професійної компетентності державних службовців 

проводиться протягом проходження служби, а підвищення кваліфікації - не 

рідше одного разу на три роки. 

Необхідність професійного навчання державного службовця визначається 

його безпосереднім керівником та службою управління персоналом державного 

органу за результатами оцінювання службової діяльності. 



6. Керівник державної служби забезпечує професійне навчання державних 

службовців, вперше призначених на посаду державної служби, протягом року з 

дня їх призначення. 

7. На строк професійного навчання за державним службовцем зберігаються 

його посада та заробітна плата. 

8. З метою підвищення рівня професійної компетентності державного 

службовця може проводитися його стажування з відривом від служби строком 

від одного до шести місяців на іншій посаді державної служби в іншому 

державному органі або за кордоном відповідно до законодавства. 

На строк стажування за державним службовцем зберігаються його посада 

та заробітна плата. 

9. У державних органах з метою ознайомлення з функціонуванням 

державної служби може здійснюватися стажування громадян з числа молоді, 

які не перебувають на посадах державної служби, строком до шести місяців у 

порядку, визначеному керівником державної служби. 

10. Порядок стажування державних службовців визначається центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

політику у сфері державної служби. 
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