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 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Процеси оновлення системи державного управління, зокрема децентралізація влади,
зміни  територіального  устрою,  реформування  місцевого  самоврядування,  модернізації
державної  служби  України,  що  відбуваються  на  сучасному  етапі  розвитку  української
держави, ставлять нові вимоги до професійних та особистісних якостей службовців органів
державної влади, 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 чинних законів України,
підзаконних  нормативно-правових  актів,  що  регламентують  питання  державної  служби,
організації  та  функціонування  системи  підвищення  кваліфікації  державних  службовців,
посадових осіб місцевого самоврядування, положень Угоди про асоціацію між Україною та
ЄС  в  частині,  що  стосується  реформування  органів  державної  влади  та  місцевого
самоврядування. 

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 компетентнісній основі.

Професійна  програма  розроблена  на  засадах  компетентнісного,  особистісно-
орієнтованого 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  державних  службовців,  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 навчально-
методичної літератури для викладачів і слухачів.

Мета  Професійної  програми  –  розвиток  професійної  компетентності  державних
службовців, що складає основу управлінської компетентності (політико-правової, соціально-
економічної,  інформаційно-комунікативної,  професійно-фахової)  та  засвоєння  знань  про
модернізацію державного управління  та реформування системи місцевого самоврядування 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

3



працювати  самостійно;  турбота  про  якість;  бажання  досягти  успіху  (системні
компетентності).1

Фахові  (предметно-спеціальні)  компетентності  відображені  в  Професійній  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  і  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 державному управлінні 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, при зайнятті вищої посади, а також у
разі  потреби  органів  державної  влади,  але  не  рідше  термінів,  визначених  чинним
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, державної служби та служби в органах
місцевого самоврядування. 

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  навчального закладу,
спрямовану  на  задоволення  загальнодержавних  інтересів  у  сфері  підвищення  кваліфікації
кадрів, розвитку людського потенціалу;

 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  та

1 Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації / авт.: В.М. Захарченко, В.І. Луговий, Ю.М. Рашкевич,
Ж.В. Таланова [за ред. В. Г. Кременя]. – К. : ДП «НВЦ «Пріоритети », 2014. – 120 с.
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посадових  осіб  органів  місцевого  самоврядування,  депутатів  місцевих  рад,  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.

Розроблені  навчальні  модулі  професійної  програми  можуть  слугувати  одночасно  і
орієнтовними навчальними планами програм тематичних короткострокових семінарів  визначеної
тематики на замовлення цільових груп слухачів Центру.

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 і посадових осіб місцевого самоврядування. 

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;

для депутатів місцевих рад  – набуття ними знань, вмінь та навичок, необхідних для
здійснення ними своїх повноважень;

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  заочно-
дистанційною формами. 

Обсяг часу Професійної програми складає 108 годин з урахуванням аудиторних занять
і самостійної  роботи.  Розподіл  часу між аудиторною і  самостійною роботою здійснюється
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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, 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
самоконтролю, 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 виконання
службового обов’язку;

-  оцінка  відповідності  змісту,  форм,  методів  і  засобів  навчання  цілям  і  завданням
підвищення  кваліфікації  посадових  осіб  органів  державної  влади  та  органів  місцевого
самоврядування 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, посадових осіб місцевого

самоврядування  та  депутатів  місцевих  рад  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. 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.
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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*

Шифри
модулів,

тем
Назви складових програми, модулів, тем

Загальна
кількість

годин

Розподіл часу на
аудиторні заняття і
самостійну роботу

аудиторні
заняття

самостійна
робота

ЗАГАЛЬНА СКЛАДОВА 48 30 18

ЗН Нормативна частина 30 20 10

ЗН-1 ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА 
АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ

8 6 2

1. Традиції публічного управління в Україні 2 - 2

2. Конституційно-правові засади публічного управління
та адміністрування

2 2 -

3. Територіальна організація влади та реформа 
місцевого самоврядування

2 2 -

4. Політика європейської інтеграції як стратегічний 
вибір України

2 2 -

ЗН-2 ДЕРЖАВНА КАДРОВА ПОЛІТИКА. 
МОДЕРНІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ

6 4 2

1. Модель та перспективи розвитку державної служби 
України

2 1 1

2. Формування та реалізація державної кадрової 
політики

2 2

3. Розвиток громадянських компетентностей у системі 
державної служби

2 1 1

ЗН-3 ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ У СФЕРІ 
ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

6 4 2

1. Корупція як суспільне соціально-політичне явище: 
сутність, особливості прояву та шляхи подолання

1 - 1

2. Державна політика України у сфері запобігання 
корупції. Оновлення влади та антикорупційна 
реформа

2 2 -

3. Корупційні ризики в діяльності публічних 
службовців

1 1 -

4. Превентивні антикорупційні механізми: види та 
порядок застосування

1 1 1

ЗН-4 ДЕРЖАВНА ЕКОНОМІЧНА ТА РЕГІОНАЛЬНА 
ПОЛІТИКА

4 2 2

1. Державна економічна політика та регіональний 
розвиток

1 1 1

2. Система державних фінансів. Бюджетно-податкова 
політика України

1 1 -

3. Зовнішньоекономічна діяльність в Україні. 
Інвестиційно-інноваційна політика держави

1 - 1

ЗН-5 ГУМАНІТАРНО-СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК 
УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

6 4 2

1. Конституційні засади, сутність гуманітарної та 
соціальної політики держави

2 2 -

2. Структура громадянського суспільства. Волонтерство 2 - 2

3. Взаємодія органів влади та громадянського 
суспільства

2 2 -

ЗВ Варіативна частина 18 10 8
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ФУНКЦІОНАЛЬНА СКЛАДОВА 40 28 12

ФН Нормативна частина 24 18 6

ФН-1-1 СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 
КЕРІВНИЦТВА  В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ 
ВЛАДИ (для керівників)

10 8 2

1. Психологічні засади управлінської діяльності 4 2 2

2. Ефективні комунікації 2 2 -

3. Управління конфліктами в колективі 2 2 -

4. Мотивація праці та контроль в публічному управлінні 2 2 -

ФН-1-2 ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО 
СЛУЖБОВЦЯ  (для спеціалістів)

10 8 2

1. Організація робочого місця, праці та відпочинку 2 2 -

2. Планування роботи й робочого часу державного 
службовця (тайм-менеджмент)

2 2 -

3. Прийом громадян, проведення переговорів, 
офіційних зустрічей, засідань, нарад

2 2 -

4. Використання сучасних інформаційних технологій в 
діяльності органів влади

4 2 2

ФН-2 ДІЛОВЕ УКРАЇНСЬКЕ МОВЛЕННЯ 8 6 2

1. Державна мова – мова професійного спілкування 2 1 1

2. Усна професійна комунікація  3 3 -

3. Писемна професійна комунікація 3 2 1

ФН-3 КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ОРГАНУ 
ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ 

6 4 2

1. Організаційні цінності як базові елементи 
корпоративної культури

2 2 -

2. Формування позитивного іміджу органів публічної 
влади 

4 2 2

ФВ Варіативна частина 16 10 6

ГАЛУЗЕВА СКЛАДОВА 20 14 6

ГВ Варіативна частина 20 14 6

Всього годин за програмою 108 72 36

* Відповідно до п.  17 Вимог до структури і  змісту професійних програм підвищення
кваліфікації  державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів
місцевих рад,  затверджених наказом Національного агентства  України з  питань  державної
служби  від  30  березня  2015 №  65,  варіативні  модулі  можуть  включатися  у  Професійну
програму замість окремих нормативних модулів.

Варіативні модулі є додатками до Професійної програми та розробляються спільно із
замовниками навчання з урахуванням потреб кожної категорії слухачів до початку навчання.
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 ОРІЄНТОВНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ВАРІАТИВНИХ ЧАСТИН 

Шифри
модулів

, тем
Назви складових програми, модулів, тем

Загальна
кількість

годин

Розподіл часу на
аудиторні заняття і
самостійну роботу

аудиторні
заняття

самостійна
робота

ЗАГАЛЬНА СКЛАДОВА

ЗВ Варіативна частина

ЗВ-1 СТРАТЕГІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ “УКРАЇНА - 
2020”

6 4 2

1. Напрями реалізації соціально-економічних реформ в
Україні 

2 2 -

2. Соціально-гуманітарна політика та державне 
регулювання рівня життя населення

2 1 1

3. Регіональний розвиток в контексті реалізації 
Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» 

2 1 1

ЗВ-2 ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ ТА 
РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ

6 4 2

1. Децентралізація влади як засіб збереження                 
територіальної цілісності та інституційної єдності 
України

2 2 -

2. Добровільне об'єднання територіальних громад 2 1 1

3. Децентралізація фінансів. Особливості бюджетного 
процесу на місцевому рівні

2 1 1

ЗВ-3 ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ,
ЗМІЦНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ТА 
ФІНАНСОВОЇ ОСНОВИ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ 

6 4 2

1. Місцеве самоврядування в контексті 
конституційного реформування в Україні

2 1 1

2. Місцеві бюджети – основа фінансових ресурсів 
місцевого самоврядування

4 3 1

ЗВ-4 ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ: 
СУЧАСНИЙ ВИМІР

6 4 2

1. Загальні питання європейської інтеграції 2 1 1

2. Особливості співробітництва України та ЄС 2 1 1

3. Євроінтеграційна перспектива України 2 2 -

ЗВ-5 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ І СВІТОВА 
ПОЛІТИКА

4 3 1

1. Основні тенденції розвитку сучасної системи 
міжнародних відносин

1 1 -

2. Основні проблеми світової політики 1 1 1

3. Роль і місце України в системі сучасних 
міжнародних відносин

2 1 -

ЗВ-6 НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ І НАТО 6 4 2

1. НАТО як міжнародна організація колективної 
безпеки та оборони

2 1 1

2. Україна – НАТО: стан, проблеми та перспективи 
співробітництва 

2 1 -

3. Забезпечення безпеки України через призму 
євроатлантичного співробітництва

2 2 1
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ЗВ-7 НОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ДЕРЖАВНУ 
СЛУЖБУ

6 4 2

1. Модель державної служби України та перспективи    
розвитку

2 1 1

2. Новації законодавства про державну службу 2 2 -

3. Управління державною службою в державному 
органі  

2 1 1

ЗВ-8 ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКИХ 
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У ДЕРЖАВНИХ 
СЛУЖБОВЦІВ

6 4 2

1. Громадянське суспільство в умовах становлення 
публічної політики в Україні

2 1 1

2. Культура громадянського суспільства. Формування 
громадянських компетентностей у державних 
службовців 

4 3 1

ЗВ-9 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ 
ВІДНОСИН В ОРГАНАХ ВЛАДИ

6 4 2

1. Основні засади правового регулювання трудових 
відносин

1 1 -

2. Умови та оплата праці 2 1 1

3. Охорона праці. Дисципліна праці. Трудові спори 1 1 -

4. Пенсійне забезпечення 2 1 1

ЗВ-10 ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ 6 4 2

1. Електронна демократія та електронна держава 3 2 1

2. Електронне урядування 3 2 1

ЗВ-11 ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ 6 4 2

1. Інформаційна безпека в контексті національної 
безпеки 

3 2 1

2. Інформаційні війни у сучасному світі 3 2 1

ЗВ-12 ВІДКРИТІСТЬ ТА ПРОЗОРІСТЬ ОРГАНІВ 
ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В КОНТЕКСТІ 
ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ДОСТУП ДО 
ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

6 4 2

1. Нормативно-правове забезпечення щодо 
регулювання відносин у сфері доступу до публічної 
інформації

3 2 1

2. Організація роботи з публічною інформацією у 
органі виконавчої влади

3 2 1

ЗВ-13 ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ПРОТИДІЇ 
ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ 
ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

4 2 2

1. «Відмивання» доходів, одержаних злочинним 
шляхом, як транснаціональна фінансова злочинність

2 1 1

2. Державна політика у сфері протидії легалізації 
доходів, одержаних злочинним шляхом 

2 1 1

ЗВ-14 ДЕТІНІЗАЦІЯ ДОХОДІВ ТА ВІДНОСИН У 
СФЕРІ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

4 2 2

1. Ринок праці та зайнятість населення в Україні 2 1 1

2. Державне регулювання ринку праці та зайнятості 
населення

2 1 1
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ЗВ-15 ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ 

6 4 2

1. Теоретичні основи інноваційної діяльності та 
фактори забезпечення інноваційного розвитку 
економіки

3 2 1

2. Інноваційно-інвестиційна політика регіонального 
розвитку

3 2 1

ЗВ-16 СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ 6 4 2

1. Основи стратегічного планування 2 1 1

2. Технології стратегічного планування 4 3 1

ЗВ-17 ПРОЕКТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 6 4 2

1. Проектний підхід у публічному управлінні та 
основні поняття проектного менеджменту 

3 2 1

2. Технологія управління проектами 3 2 1

ЗВ-18 ПРАВОВІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ 
ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ

6 4 2

1. Нормативно-правова  база  щодо  державних
закупівель в Україні та її сучасний стан

1 - 1

2. Організація  процесу  закупівлі.  Процедури
здійснення закупівель та порядок їх проведення 3 2 1

3. Порядок  створення  та  головні  функції  комітету  з
конкурсних  торгів.  Документація  та  пропозиції
конкурсних торгів

1 1 -

4. Договір  про  закупівлю.  Контроль  за  здійсненням
державних  закупівель  та  відповідальність  за
порушення законодавства

1 1 -

ЗВ-19 ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО 
УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ

6 4 2

1. Теорія та практика гендерної рівності в Україні 2 1 1

2. Гендерні стереотипи та ставлення до гендерних 
проблем

2 1 1

3. Формування гендерно-паритетної культури 2 2 -

ЗВ-20 ПРОТИДІЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ 6 4 2

1. Торгівля людьми як глобальна проблема людства 2 2 -

2. Нормативно-правова база з питань протидії торгівлі 
людьми 

2 1 1

3. Надання допомоги постраждалим від торгівлі 
людьми

2 1 1

ЗВ-21 ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ В СИСТЕМІ 
УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ 
ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ 

8 4 4

1. Паблік рілейшнз як функція державного управління. 
Засоби Паблік рілейшнз

2 1 1

2. Медіа-рілейшнз як комплексна діяльність щодо
реалізації комунікаційної політики органами влади

2 1 1

3. Публічний виступ як засіб ПР 2 1 1

4. Управління організаційним та персональним
іміджем у процесі здійснення ПР

2 1 1
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ФУНКЦІОНАЛЬНА СКЛАДОВА

ФВ Варіативна частина

ФВ-1 УПРАВЛІНСЬКЕ ЛІДЕРСТВО 6 4 2

1. Керівництво та лідерство 3 2 1

2. Моделі управління: від адміністративно-
бюрократичного підходу до демократичних засад 
управління. Стилі лідерства

3 2 1

ФВ-2 ТЕХНОЛОГІЯ ПІДГОТОВКИ ТА ПРИЙНЯТТЯ 
УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

6 4 2

1. Управлінські рішення в органах влади 1 1

2. Технологія прийняття  управлінських рішень   4 2 2

3. Організація та контроль виконання управлінських  
рішень

1 1

ФВ-3 МЕНЕДЖМЕНТ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ 
ВЛАДИ

8 6 2

1. Державний менеджмент як сучасна технологія 
управління

2 1 1

2. Управлінська діяльність в органах державної влади 4 4

3. Основні засади діяльності керівника в державному 
менеджменті 

2 1 1

ФВ-4 СТИЛЬ ТА ІМІДЖ ДІЛОВОЇ ЛЮДИНИ 6 4 2

1. Зміст понять стиль та імідж, його функції та види. 
Складники іміджу ділової людини

3 2 1

2. Сучасні підходи до формування іміджу державного 
службовця  

3 2 1

ФВ-5 ДИПЛОМАТИЧНИЙ ПРОТОКОЛ ТА ЕТИКЕТ 6 4 2

1. Поняття  та загальна характеристика
дипломатичного протоколу, етикету, церемоніалу

2 1 1

2. Дипломатичний протокол як політичний інструмент 
діяльності дипломатів і політиків

2 1 -

3. Дипломатичний етикет як складова іміджу 
дипломата і політика

2 2 1

ФВ-6 ДІЛОВА КОМУНІКАЦІЯ В ПУБЛІЧНОМУ 
УПРАВЛІННІ

6 4 2

1. Комунікації в публічному управлінні 3 2 1

2. Комунікативна політика органу державної влади 3 2 1

ФВ-7 ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІНСЬКОГО
ВПЛИВУ

6 4 2

1. Психологічні закони управлінського впливу 3 2 1

2. Концепції ефективного керівництва 3 2 1

ФВ-8 ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ УКРАЇНСЬКОГО 
ПРАВОПИСУ В ДІЛОВІЙ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ 
ТА РОЗПОРЯДЧИХ АКТАХ ОРГАНІВ 
ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ 

8 6 2

1. Норми сучасної української літературної мови. 
Правописні норми у писемному діловому 
спілкуванні

2 1 1

2. Лексичні норми 2 3 -

3. Морфологічні та синтаксичні норми мови  4 2 1
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професійного спілкування

ФВ-9 ІТ-МЕНЕДЖМЕНТ В ДЕРЖАВНОМУ 
УПРАВЛІННІ

6 4 2

1. Електронне урядування в інформаційному 
суспільстві

2 1 1

2. Електронний офіс. Робота у мережі Інтернет 2 2 -

3. Робота з додатковими програмами. Засоби 
комп’ютерної безпеки

2 1 1

ФВ-10 ОСОБИСТІСНА ТА ПРОФЕСІЙНА 
САМОАКТУАЛІЗАЦІЯ

8 6 2

1. Особистість та її структура в системі 
самоактуалізації

2 2 -

2. Самопізнання як елемент в структурі 
самоактуалізації особистості

3 2 1

3. Саморозвиток особистості: шляхи та методи 3 2 1

ФВ-11 ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ: ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВЛАСНОГО ЧАСУ

8 4 4

1. Тайм-менеджмент та час нашого життя 2 1 1

2. Оволодіння навиками хронометражу часу та 
формування часової компетентності

2 1 1

3. Планування відпочинку 2 1 1

4. Особиста програма розвитку 2 1 1

ФВ-12 КОМУНІКАТИВНИЙ ТРЕНІНГ 8 4 4

1. Поняття про комунікативну компетентність та її 
структуру

2 1 1

2. Форми ділового спілкування 6 3 3

ФВ-13 КОНФЛІКТИ В ОРГАНІЗАЦІЇ: ШЛЯХИ 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ВИРІШЕННЯ

6 4 2

1. Конфліктогени та синтони спілкування 2 1 1

2. Механізми виникнення конфліктів в організації 2 1 1

3. Способи регулювання конфліктів. Методи 
управління конфліктом. Картографія

2 2 -

ФВ-14 ТРЕНІНГ СТРЕСОСТІЙКОСТІ 4 4 -

1. Поняття стресу: види, причини наслідки 2 2 -

2. Саморегуляція стресових станів 2 2 -

ФВ-15 ЗАПОБІГАННЯ ПРОФЕСІЙНИМ 
ДЕФОРМАЦІЯМ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЯКОСТІ 
ЖИТТЯ ОСОБИСТОСТІ

6 4 2

1. Професійні деформації та їх усунення у збереженні 
якості життя 

2 1 1

2. Діагностика якості життя та професійних 
деформацій 

1 1 -

3. Майндфулнес терапія для збереження якості життя д 2 1 1

4. Когнітивно-поведінкова терапія для усунення 
професійних деформацій, деструкцій і адикцій

1 1 -

ФВ-16 МИСТЕЦТВО ПУБЛІЧНОГО ВИСТУПУ 6 4 2

1. Публічне мовлення як вид комунікації 2 1 1

2. Формування індивідуального ораторського стилю 2 2 -

3. Аспекти взаємодії мовця й аудиторії 2 1 1
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ФВ-17 ТРЕНІНГ КОМАНДОУТВОРЕННЯ 6 4 2

1. Поняття про команду 1 1 -

2. Підвищення рівня взаємодії між співробітниками 1 1 -

3. Підвищення ефективності командної роботи 2 1 1

4. Розширення навичок вирішення нестандартних 
ситуацій

2 1 1

ФВ-18  ТРЕНІНГ ЕМОЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 6 4 2

1. Емоції в житті людини 2 1 1

2. Робота з емоціями в складних ситуаціях взаємодії 4 3 1

ГАЛУЗЕВА СКЛАДОВА 

ГВ Варіативна частина

ГВ-1 УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ОРГАНАХ 
ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 

6 4 2

1. Стратегія управління персоналом в органах 
державної влади 

2 1 1

2. Організація роботи з персоналом в органах 
державної влади та оцінка її ефективності

4 3 1

ГВ-2 ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 
МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ

6 4 2

1. Конституційно-правові засади діяльності органів 
виконавчої влади 

2 1 1

2. Нормативно-правове забезпечення діяльності 
місцевих державних адміністрацій. Дотримання 
законності при виконанні завдань державного 
управління 

2 2 -

3. Правотворча ініціатива та її втілення органами 
виконавчої влади та органами місцевого 
самоврядування. Регуляторна політика 

2 1 1

ГВ-3 ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ У СФЕРАХ 
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ТА СЛУЖБИ В 
ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

6 4 2

1. Антикорупційне законодавство України 2 1 1

2. Етичні засади державної служби. Запобігання та 
протидія корупції

2 1 1

3. Конфлікт інтересів на державній службі. 
Відповідальність за корупційні діяння

2 2 -

ГВ-4 ДІЛОВОДСТВО ТА ДОКУМЕНТУВАННЯ В 
ОРГАНАХ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ 

6 4 2

1. Документування управлінської інформації в органах 
виконавчої влади відповідно до вимог Типової 
інструкції з діловодства

2 1 1

2. Електронний документообіг 2 2 -

3. Організація архівної справи в установі 2 1 1

ГВ-5 ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ТА 
ВИКОНАВСЬКОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
В ОРГАНАХ ВЛАДИ

4 3 1

1. Контроль як фактор забезпечення ефективної 
діяльності органів виконавчої влади

3 2 1

2. Виконавська дисципліна та її контроль в  органах  
виконавчої  влади

1 1 -
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ГВ-6 ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЗІ ЗВЕРНЕННЯМИ 
ГРОМАДЯН

4 2 2

1. Обов’язки органів державної влади щодо розгляду  
звернень громадян

2 1 1

2. Порядок розгляду звернень громадян 2 1 1

ГВ-7 НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ 6 4 2

1. Адміністративні послуги: концептуальні засади та 
термінологія

2 1 1

2. Зовнішні та внутрішні аспекти організації діяльності
ЦНАП

2 2 -

3. Інформаційне забезпечення ЦНАП. Зворотний 
зв'язок

2 1 1

ГВ-8 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ФІНАНСОВА 
ЗВІТНІСТЬ У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

6 4 2

1. Організація бухгалтерського обліку в бюджетних 
установах

1 1 -

2. Організаційні та методичні аспекти з оплати праці, 
страхування

2 1 1

3. Повноваження місцевих органів влади та управління
у сфері бюджету та фінансів

1 1 -

4. Практичні аспекти організації та ведення 
бухгалтерського обліку у бюджетних установах

2 1 1
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