
Країна Кількість держслужбовців, 

млн. 

Кількість населення, 

млн. 

Відсоткове співвідношення Склад державної служби 

Країни Європейського Союзу 

Англія 1,7 63,05 2,69 Державні службовці наймаються на державну службу державою (від імені Королеви (by Crown),а 

не Британським парламентом. Поняття державної служби (Civil Service) не включає в себе 

працівників державного сектору (Public ServiceEmployees), а також працівників міністерств уряду 

(політичних призначенців), працівників Збройних сил Великої Британії, поліції, місцевого 

самоврядування,  членів Національної служби охорони здоров’я, працівників Королівського двору 

тощо. 

Існують дві адміністративно окремі державні служби у Великобританії: 

-Державна служба Північної Ірландії; 

-Дипломатична служба. 

Державними службовцями вважаються також працівникиурядових 

департаментів, підзвітних міністрам (MinisterialGovernment Departments). Деякі державні службовці 

не підзвітні міністрам, які працюють у неміністерських урядових департаментах (non-

Ministerial Government Departments). Працівники Комітету з питань охорони здоров’я та безпеки 

(HSE), Служба консультацій, примирення та арбітражу (ACAS) та спеціальні радники (політичні 

призначенці, які наймаються Міністерськими урядовими департаментами) поки що також 

вважаються державними службовцями. Частина держслужбовців також працює в Уряді Північної 

Ірландії, Уельсу та Шотландії. 

Німеччина 2,7 81,31 3,3 Державна служба включає 2 рівні: 

-          федеральний рівень; 

-          рівень громад (працівники державної служби (public service workers). 

Існує 2 види державних службовців: 

1. т. з. «статутні держслужбовці» (statutory civil servants) – ті держслужбовці, які працюють у 

відповідності з трудовим законодавством; 

2. держслужбовці, які працюють відповідно до трудового контракту, укладеного з 

роботодавцем або наймачем. 

Іспанія 2,585 47 5,5 1.Збройні сили 

2.Судові органи 

3.Адміністративні органи 

4.Поліція 

5.Автономні спільноти (17 регіонів) 

6.Місцеві органи влади (8500 муніципалітетів) 



7.Університети 

Латвія 0,192 2,18 8,8 1.Загальна державна служба 

2.Спеціальна державна служба 

3.Працівники державної адміністрації 

4.Соціальні служби, освіта, культура 

5.Місцева адміністрація 

Франція 4,656 65,63 7,03 1.Державна служба 

2.Державна служба органів місцевого самоврядування 

3.Державна служба у державних лікарнях 

4.Судова система (магістратура) 

5. Освіта 

6. Поштова система 

Польща 0,23 38,42 0,6 Корпус державної служби ділиться на 2 категорії: 

1. Працівники державної служби, які працюють на основі трудового договору; 

2. Державні службовці, які працюють на основі призначення.До них можуть відноситись: 

1. Духовенство 

2. Викладачі 

3. Адвокати 

4. Політики, судді 

5. Місцеві службовці 

6. Лікарі та медсестри 

7. Менеджери компаній 

8. Поліція 

Країни світу 

Канада 0,41 34,30 1,2 Термін «Державна служба» використовується в Канаді для позначення неполітичних посадових 

осіб уряду. 

Державними службовцями вважаються працівники: 

1. Федеральних департаментів (відомств) 

2. Федеральних агенцій (агентств) 



3. Парламентські співробітники та керівники 

США 1,57 313,85 0,5 -      Виконавча влада 

-    Законодавча влада 

-    Судова влада 

(За винятком силових структур) 

Японія 1,01 127,4 0,79   

Китай 9,95 1,343,923 0,74 1. Збройні сили 

2. Центральний уряд: 

- цивільний уряд 

- основні міністри і державні органи 

- громадські державні організації( школи, університети, наукові інститути, лікарні, видавництва) 

Країни пострадянського простору 

Росія 1,14 143,03 0,8 Система державних службовців Російської Федерації включає в себе 3-рівневу систему: 

-          Військова служба 

-          Державна цивільна служба РФ 

-         Правоохоронна служба 

Казахстан 0,087 16,7 0,52 Державні службовці поділяються на два види: 

-          Адміністративні державні службовці – 

ті, що здійснюють повноваження на професійній основі в державному органі: 

1.      Адміністрації Президента; 

2.      Апарати органів гілок влади на республіканському рівні; 

3.      Апарати державних органів республіканського рівня; 

4.      Апарати державних органів місцевого самоуправління; 

5.      Місцеві виконавчі органи. 

-          Політичні державні службовці –  ті, діяльність яких носить політичний характер і які 

несуть відповідальність за реалізацію політичних цілей: 

1.      Призначаються Президентом Республіки Казахстан; 

2.      Ті, що призначаються та обираються Палатами Парламенту / Урядом 



3.      Ті, що являються представниками Президента та Уряду 

4.      Ті, що очолюють центральні виконавчі органи і відомства, а також їх керівники. 

Азербайджан 0,027 9,5 0,3 Законодавча влада 

Виконавча влада, зокрема: співробітники прокуратури, юстиції, національної безпеки, МНС, 

оборони, прикордонної служби, міграції, митної служби, МВС, МЗС, Центрального банку 

Азербайджанської Республіки, фельд’єгерського зв’язку тощо. 

Судова влада 

 

(Джерело: Довідка щодо кількості державних службовців (2012 рік). – Режим доступу http://www.center.gov.ua/pres-tsentr/novini/item/157-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B0-

%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-

%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%96%D0%B2)  

http://www.center.gov.ua/pres-tsentr/novini/item/157-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%96%D0%B2
http://www.center.gov.ua/pres-tsentr/novini/item/157-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%96%D0%B2
http://www.center.gov.ua/pres-tsentr/novini/item/157-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%96%D0%B2

