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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Процеси оновлення системи державного управління, зокрема децентралізація влади,
зміни територіального устрою, реформування місцевого самоврядування, модернізації
державної служби України та служби в органах місцевого самоврядування, що відбуваються
на сучасному етапі розвитку української держави, ставлять нові вимоги до професійних та
особистісних якостей службовців органів публічної влади (державної влади та місцевого
самоврядування), рівня їх професіоналізму та компетентності. Державні службовці повинні
володіти базовими знаннями й уміннями, необхідними для роботи в умовах демократизації
українського суспільства, суттєвих змін у законодавстві України, розвитку конкуренції та
громадянського суспільства, світових процесів глобалізації та інформатизації.
Професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців V - VII
категорій посад (далі – Професійна програма) розроблена відповідно до вимог нормативноправових актів України, що регламентують питання державної служби, організації та
функціонування системи підвищення кваліфікації державних службовців, положень Угоди
про асоціацію між Україною та ЄС в частині, що стосується реформування органів державної
влади.
Професійна програма розрахована на перехідний період: до затвердження галузевої
рамки кваліфікацій щодо галузі знань 07 «Управління та адміністрування», державного
стандарту за спеціальністю 074 «Публічне управління та адміністрування», стандартів
підвищення кваліфікації державних службовців на компетентнісний основі.
Професійна програма розроблена на засадах компетентнісного, особистісноорієнтованого та інших сучасних підходів до формування змісту навчання з урахуванням
пріоритетних напрямів державної політики, аналізу положень про державні органи та їх
структурні підрозділи, професійно-кваліфікаційних характеристик посад, посадових
інструкцій державних службовців та відповідно до наказу Національного агентства України з
питань державної служби від 30.03.15 № 65 «Про затвердження вимог до структури та змісту
професійних програм підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та
депутатів місцевих рад».
Професійна програма є навчально-методичним документом, який визначає мету,
завдання та зміст навчання; вимоги до знань і умінь, які є результатом засвоєння навчального
матеріалу; орієнтовний розподіл навчального часу на проведення аудиторних занять і
самостійної навчальної роботи; перелік нормативно-правових актів, наукової та навчальнометодичної літератури для викладачів і слухачів.
Мета Професійної програми – розвиток професійної компетентності державних
службовців, що складає основу управлінської компетентності (політико-правової, соціальноекономічної, інформаційно-комунікативної, професійно-фахової) та засвоєння знань про
модернізацію державного управління в Україні, вироблення умінь та навичок щодо
ефективного виконання завдань та посадових обов’язків, необхідних для професійного
розвитку та забезпечення реалізації на регіональному рівні політичних, економічних та
соціальних реформ, спрямованих на перетворення України в сучасну європейську країну.
У Програмі враховано методичні рекомендації, підготовлені Національною академією
педагогічних наук України в рамках проекту Європейського Союзу «Національний Темпус /
Еразмус+ офіс в Україні», щодо розвитку загальних компетентностей, які характеризують
універсальні навички та вміння, здатності, зокрема:
- здатність до аналізу і синтезу; здатність до організації і планування; базові загальні
знання; усне і письмове спілкування рідною мовою; елементарні комп’ютерні навички;
уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел; розв’язання проблем;
прийняття рішень (інструментальні компетентності);
- здатність до критики та самокритики; взаємодія (робота в команді); здатність
спілкуватися з експертами з інших галузей; етичні зобов’язання (міжособистісні
компетентності);

- здатність застосовувати знання на практиці; дослідницькі навички і уміння; здатність
до навчання; здатність породжувати нові ідеї (креативність); лідерські якості; здатність
працювати самостійно; турбота про якість; бажання досягти успіху (системні
компетентності).1
Фахові (предметно-спеціальні) компетентності відображені в Професійні програмі
відповідно до поточного стану української нормативно-правової бази.
Очікуваним результатом навчання за Професійною програмою є:
- засвоєння знань про сутність та шляхи реалізації державної регіональної,
економічної, соціальної, гуманітарної політики в умовах здійснення реформ;
- розуміння передумов і необхідності конституційно-правової модернізації держави,
Стратегії реформування її державного управління;
- оволодіння інформацією про шляхи реалізації Стратегії державної кадрової політики
та особливості реформування інституту державної служби;
- усвідомлення необхідності реалізації демократичних принципів щодо здійснення
управління в умовах інтеграційних процесів;
- володіння інформацією про шляхи реалізації антикорупційної політики в Україні,
оволодіння знаннями і вміннями, які забезпечують здатність запобігати виникненню
корупційних діянь в органах державної влади;
- володіння інформацією про зміни у законодавчих, інших нормативно-правових
актах, усвідомлення передумов і наслідків їх прийняття для розвитку різних сфер і галузей;
- вміння аналізувати структуру системи державного управління в Україні,
повноваження і компетенцію гілок державної влади, пояснювати сутність державної
політики та її вплив на економічну та соціально-політичну ситуацію в суспільстві;
- оволодіння здатністю аналізувати актуальні проблеми розвитку виконавчої влади й
адаптувати досвід країн розвиненої демократії щодо їх вирішення;
- оволодіння інформацією про умови та шляхи реформування адміністративних
послуг;
- розуміння передумов, переваг і технології здійснення стратегічного управління та
оволодіння вміннями щодо впровадження стратегій через управління проектами;
- оволодіння технологіями ефективного управлінського спілкування, підготовки і
проведення комунікаційних заходів у процесі розробки і реалізації управлінських рішень;
- оволодіння знаннями про електронні засоби комунікації в органах виконавчої влади
та уміннями щодо впровадження і забезпечення ефективного функціонування електронного
врядування;
- оволодіння вміннями щодо підготовки організаційно-розпорядчих документів та ін.
Підвищення кваліфікації за Професійною програмою здійснюється протягом першого
року роботи для вперше прийнятих на державну службу, новообрані, при зайнятті вищої
посади, а також у разі потреби органів державної влади, але не рідше термінів, визначених
законодавством України.
Загальна характеристика змісту навчального матеріалу, принципи його
формування.
Зміст навчання спрямований на оновлення та поглиблення правових, економічних,
управлінських, соціально-гуманітарних, а також спеціальних фахових знань та умінь,
включаючи вивчення вітчизняного та іноземного досвіду державного управління, управління
громадами, забезпечення сталого розвитку територій і державної служби.
Програма побудована за модульним принципом і містить загальну, функціональну і
галузеву складові. Загальна і функціональна складові поділяються на:
- нормативну частину, обов'язкову для вивчення всіма слухачами, спрямовану на
задоволення загальнодержавних інтересів у сфері підвищення кваліфікації кадрів, розвитку
людського потенціалу;
1
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- варіативну (вибіркову) частину, яка складається з навчальних модулів, що
розробляються навчальним закладом та обираються замовниками навчання з урахуванням
освітніх потреб відповідних категорій слухачів, особливостей і завдань їх професійної
діяльності, вимог до розвитку професійних компетентностей державних службовців,
специфіки відповідної сфери діяльності.
Галузева складова формується виключно на основі варіативних модулів Професійної
програми.
Варіативні модулі можуть включатися до Професійної програми замість окремих
нормативних модулів. Обсяг навчального матеріалу варіативних модулів визначається з
урахуванням того, що на його вивчення відведено не менше 50 % часу, передбаченого для
засвоєння всієї Професійної програми.
Зміни до структури та змісту нормативної частини навчальних модулів здійснюються
навчальними закладами за ініціативою та на вимогу Нацдержслужби України не частіше,
ніж раз на рік та не рідше термінів, визначених законодавством для обов`язкового
підвищення кваліфікації державних службовців.
Зміни до структури та змісту варіативної частини навчальних модулів здійснюються
за ініціативою та на вимогу замовників навчання за потребою.
Зміст навчання за складовими Професійної програми відображений у навчальному
плані. Він передбачає:
за загальною складовою – засвоєння знань, необхідних для розуміння сутності
демократичного врядування і своєї діяльності щодо здійснення управління в умовах
модернізації державного управління та реалізації реформ; формування особистісних якостей
державних службовців;
за функціональною складовою – здобуття додаткових компетентностей відповідно
до вимог професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців і
забезпечує здатність виконувати визначені посадовими інструкціями завдання і функції.
Зміст навчального матеріалу функціональної складової забезпечує:
для керівників (ФН-1-1) – оволодіння технологією та психологічними засадами
управлінської діяльності; методами розробки, прийняття, організації та контролю за
виконанням управлінських рішень; основами стратегічного управління людськими
ресурсами; розвиток лідерства;
для спеціалістів (ФН-1-2) – їх підготовленість до здійснення відповідних функцій та
організації діяльності;
за галузевою складовою – здобуття слухачами додаткових знань, умінь і навичок,
необхідних для здійснення управлінської діяльності у певній галузі управління чи сфері
(економіка, освіта, культура, охорона здоров'я, соціальний захист тощо) з урахуванням
сучасних досягнень науки і практики.
Зміст навчального матеріалу кожного модулю Професійної програми містить
теоретичний і практичний компоненти.
Теоретичний компонент включає поняття, закони, закономірності, принципи,
правила, характеристики явищ і процесів, засвоєння яких складає інформаційне
забезпечення професійної діяльності.
Практичний компонент змісту навчального матеріалу включає загальні і спеціальні
професійні уміння, оволодіння якими забезпечує належний рівень професійної
компетентності державних службовців і є умовою успішного виконання їх посадових
завдань і функцій.
Анотації навчальних тем модулів та перелік наукової та навчально-методичної
літератури до них формуються навчальним закладом самостійно відповідно до регіональних
потреб.
Навчання за Професійною програмою може здійснюватись за очною та заочнодистанційною формами.
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Обсяг часу Професійної програми складає 108 годин з урахуванням аудиторних
занять і самостійної роботи. Розподіл часу між аудиторною і самостійною роботою
здійснюється навчальним закладом самостійно у співвідношенні 2/3 (очна форма) та 1/3
(дистанційна форма).
Розподіл тем навчальних модулів між аудиторними заняттями та самостійною
роботою здійснює виконавець Професійної програми – відповідний навчальний заклад.
Навчальний час слухача планується з розрахунку 9 аудиторних годин на день. Обсяг
максимального навантаження слухача на один тиждень становить 36 годин аудиторних
занять і 18 годин самостійної навчальної роботи.
У навчальному процесі використовуються такі основні види занять: лекції, лекціїбесіди (конверсаторіуми) тематичні зустрічі, «круглі столи», практичні заняття (ділові ігри,
дискусії, обмін досвідом та ін.). Окремі навчальні модулі можуть викладатися у формі
тренінгу.
Зміст самостійної роботи відображений у навчальних планах модулів та питаннях для
самоконтрлю, а також у тестових завданнях. Форми самостійної роботи слухачів та контроль
за нею здійснює навчальний заклад відповідно до законодавства України, вимог
Нацдержслужби України та замовників навчання, а також власних актів.
Кількість годин, відведених на вивчення окремих модулів, послідовність вивчення
тем у разі необхідності або за бажанням слухачів можуть змінюватися за умови виконання
програми у повному обсязі.
Навчальна робота слухачів забезпечується навчально-методичними матеріалами,
необхідними для вивчення конкретного навчального модуля чи окремої теми: навчальними
посібниками, інструктивно-методичними матеріалами до практичних занять, самостійного
опрацювання фахової літератури, навчально-методичними пакетами комп’ютерних
прикладних програм тощо.
Методичний супровід реалізації Професійної програми здійснює Національна
академія державного управління при Президентові України.
Концептуальні підходи до контролю навчання за Професійною програмою
Контроль знань, отриманих в ході підвищення кваліфікації слухачів за Професійною
програмою, є необхідним елементом зворотного зв’язку в навчальному процесі. Він визначає
рівень досягнення цілей навчання і дозволяє коригувати, при необхідності, хід процесу
підвищення кваліфікації.
Метою контролю навчання є оцінка його результатів, перевірка розуміння та
засвоєння навчального матеріалу модулів, здатності застосовувати отримані знання при
вирішенні посадових завдань.
Основні завдання контролю навчання за Професійною програмою:
- визначення рівня знань, навичок та вмінь слухачів і якості засвоєння ними
навчального матеріалу, виховання почуття відповідальності за якість навчання та
виконанння службового обов’язку;
- оцінка відповідності змісту, форм, методів і засобів навчання цілям і завданням
підвищення кваліфікації державних службовців відповідно до професійно-кваліфікаційних
характеристик;
- визначення наукового, методичного і організаційного рівня викладання;
- стимулювання пізнавальної активності слухачів;
- оцінка ефективності самостійної, індивідуальної роботи слухачів;
- вироблення й реалізація пропозицій щодо удосконалення навчального процесу на
основі нових прогресивних технологій.
У системі підвищення кваліфікації державних службовців застосовуються такі
основні види контролю: вхідний, поточний, підсумковий.
Вхідний контроль визначає рівень знань, умінь, навичок, якими вже володіють
слухачі, з метою визначення ступеня їх готовності до сприйняття нових модулів, програм.
4

Він проводиться у формах співбесіди, тестування, анкетування, виконання професійних
завдань тощо.
Періодичний (поточний) контроль, як правило, проводиться з метою визначення
стадій досягнення навчальних цілей, може здійснюватися письмово чи усно, у формах
реферативних чи фіксованих виступів (повідомлень) на аудиторних чи виїзних заняттях.
Підсумковий контроль знань із загальної та функціональної складових Професійної
програми здійснюється шляхом комплексного комп’ютерного тестування, з галузевої
складової програми – усним заліком або комп`ютерним тестуванням.
У рамках очної форми навчання застосовуються поточний і підсумковий контроль та
оцінювання знань, дистанційної форми – дистанційне комп’ютерне тестування.
Особам, які пройшли навчання за Професійною програмою, видається свідоцтво про
підвищення кваліфікації встановленого зразка.
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ОРІЄНТОВНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
Нормативна частина
Шифри
модулів,
тем

ЗН
ЗН-1
1.1
1.2
1.3

1.4
ЗН-2
2.1
2.2
ЗН-3

3.1
3.2
3.3
3.4
ЗН-4
4.1
4.2
4.3
ЗН-5
5.1
5.2

Назви складових програми, модулів, тем

ЗАГАЛЬНА СКЛАДОВА
Нормативна частина
ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА
АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ
Традиції публічного управління в Україні
Конституційно-правові засади публічного управління
та адміністрування
Реформування
адміністративно-територіального
устрою України в контексті суспільно-правових
процесів деконцентрації та децентралізації влади
Політика європейської інтеграції як стратегічний вибір
України
ДЕРЖАВНА
КАДРОВА
ПОЛІТИКА.
МОДЕРНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
Державна служба як публічно-правовий інститут та
різновид управлінської діяльності
Професійний розвиток персоналу державної служби:
компетентнісний підхід
ЗАПОБІГАННЯ
КОРУПЦІЇ
У
СФЕРІ
ПУБЛІЧНОГО
УПРАВЛІННЯ
ТА
АДМІНІСТРУВАННЯ
Корупція як суспільне соціально-політичне явище:
сутність, особливості прояву та шляхи подолання
Державна політика України у сфері запобігання
корупції. Оновлення влади та антикорупційна реформа
Корупційні ризики в діяльності державних службовців
Превентивні антикорупційні механізми: види та
порядок застосування
ДЕРЖАВНА ЕКОНОМІЧНА ТА РЕГІОНАЛЬНА
ПОЛІТИКА
Державна економічна політика та регіональний
розвиток
Система державних фінансів. Бюджетно-податкова
політика України
Зовнішньоекономічна
діяльність
в
Україні.
Інвестиційно-інноваційна політика держави
ГУМАНІТАРНО-СОЦІАЛЬНИЙ
РОЗВИТОК
УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Конституційні засади, сутність гуманітарної та
соціальної політики держави
Соціальний захист і соціальна безпека людини та
суспільства.
Соціальне
страхування,
соціальна
допомога, пенсійне забезпечення як складові
соціального захисту

Загальна
кількість
годин

Розподіл часу на
аудиторні заняття і
самостійну роботу
аудиторні
самостійна
заняття
робота

48
30
8

30
20
6

18
10
2

4

2

2

6

4

2

6

4

2

6

4

2

6

Гуманітарна сфера України, її сучасний стан і
тенденції
розвитку.
Державне
управління
гуманітарним розвитком
Варіативна частина
ФУНКЦІОНАЛЬНА СКЛАДОВА

18
40

10
28

8
12

ФН

Нормативна частина

24

18

6

ФН-1-1

10

8

2

1-1.1

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ
АСПЕКТИ
КЕРІВНИЦТВА В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ
(для керівників)
Психологічні засади управлінської діяльності

1-1.2

Ефективні комунікації

1-1.3

Управління конфліктами в колективі

1-1.4

Мотивація праці та контроль в публічному управлінні
та адмініструванні
ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО
СЛУЖБОВЦЯ (для спеціалістів)
Організація робочого місця, праці та відпочинку

10

8

2

8

6

2

6

4

2

16

10

6

20

14

6

108

72

36

5.3
ЗВ

ФН-1-2

1-2.1

ФН-2

Планування роботи й робочого часу державного
службовця (тайм-менеджмент)
Прийом громадян, проведення переговорів, офіційних
зустрічей, засідань, нарад
Використання сучасних інформаційних технологій в
діяльності органів влади
ДІЛОВЕ УКРАЇНСЬКЕ МОВЛЕННЯ

2.1

Мова як складова національної культури

2.1

Писемна форма спілкування державних службовців

2.3

Усне професійне спілкування: правила етикету і
мовностилістичні норми
Документування управлінської діяльності

1-2.2
1-2.3
1-2.4

2.4
2.5
ФН-3
3.1
3.2
ФВ
ГВ

Управлінська риторика. Мистецтво публічного
виступу
КОРПОРАТИВНА
КУЛЬТУРА
ОРГАНУ
ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ
Організаційні
цінності
як
базові
елементи
корпоративної культури
Формування позитивного іміджу органів публічної
влади
Варіативна частина
ГАЛУЗЕВА СКЛАДОВА
Варіативна частина
Всього годин за програмою
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