




Додаток 1 

до наказу НАДС  
«Про погодження програм 

підвищення кваліфікації» 

 

 

Перелік програм підвищення кваліфікації, 

затверджених наказами Cумського державного університету 

від 26 квітня 2021 р. № 0437-І та 01 липня 2021 р. № 0678-І 

 

1. Загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації  

«Стратегія реформування системи управління публічними фінансами: 

стратегічне державне планування та розвиток середньострокового бюджетного 

планування». 

2. Загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації  

«Стратегія реформування системи управління публічними фінансами: 

удосконалення управління державними інвестиціями для забезпечення 

ефективного виконання бюджету». 

3. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації   «Стратегія 

реформування системи управління публічними фінансами: удосконалення 

управління державними інвестиціями для забезпечення ефективного виконання 

бюджету». 

4. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації   

«Впровадження змін в системі публічного управління та адміністрування». 

5. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації   з питань 

детінізації доходів. 

6. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації   

«Сприйняття змін». 

7. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації   «Стратегія 

реформування системи управління публічними фінансами: стратегічне державне 

планування та розвиток середньострокового бюджетного планування». 

8. Спеціальна короткострокова програма підвищення кваліфікації  з питань 

екологічного управління на тему: «Управління відходами виробництва  

та споживання». 

______________________ 

  



Додаток 2 

до наказу НАДС  
«Про погодження програм 

підвищення кваліфікації» 

 

 

Перелік програм підвищення кваліфікації, 

затверджених наказом  

Львівського регіонального інституту державного управління  

Національної академії державного управління при Президентові України  

від 11 травня 2021 р. № 63 

 

1. Загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації  

державних службовців, які займають посади категорії «В», «Професійна 

компетентність державних службовців у контексті реформ». 

2. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації   

«Управління публічними фінансами». 

3. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації   

«Стратегічне управління та планування». 

4. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації   

«Запобігання корупції та забезпечення доброчесності». 

5. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації   

«Впровадження змін в органах публічної влади». 

6. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації   

«Сприйняття  змін в органах публічної влади». 

7. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації   «Лідерство 

в органах публічної влади». 

8. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації   

«Комунікація та взаємодія в органах публічної влади». 

9. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації   

«Європейська інтеграція України». 

______________________ 

 

  



Додаток 3 

до наказу НАДС  
«Про погодження програм 

підвищення кваліфікації» 

 

 

Перелік програм підвищення кваліфікації, 

затверджених наказами  

Тренінгового центру прокурорів України  

від 27 травня 2021 р. № 92, 04 червня 2021 р. № 105  

та 02 серпня 2021 р. № 126 

 

1. Спеціальна короткострокова програма підвищення кваліфікації   

«Правові засади державної політики у сфері зміни клімату: міжнародні та 

європейські правові інструменти, зарубіжний досвід та законодавство України». 

2. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації   

«Управління персоналом». 

3. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації   

«Комунікація і взаємодія». 

 

 

 

________________________ 

  



 

Додаток 4 

до наказу НАДС  
«Про погодження програм 

підвищення кваліфікації» 

 

 

Перелік програм підвищення кваліфікації, 

затверджених рішенням Вченої ради  

Донецького державного університету управління  

(витяг з протоколу засідання від 27 травня 2021 р. № 9/3)   

 

1. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації   «Лідерство 

та управління» для державних службовців категорій «Б», «В», посадових осіб, 

обраних на виборні посади. 

 

_______________________ 

  



 

Додаток 5 

до наказу НАДС  
«Про погодження програм 

підвищення кваліфікації» 

 

 

Перелік програм підвищення кваліфікації, 

затверджених рішенням Вченої ради  

Харківського національного університету міського господарства  

імені О.М. Бекетова (витяг з протоколу засідання від 29 січня 2021 р. № 5)  

 

1. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації  державних 

службовців  з питань впровадження змін. 

2. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації   державних 

службовців  з питань сприйняття змін. 

 

___________________ 

 

 

  



Додаток 6 

до наказу НАДС  
«Про погодження програм 

підвищення кваліфікації» 

 

 

Перелік програм підвищення кваліфікації, 

затверджених рішенням Вченої ради Класичного приватного університету 

(витяг з протоколу засідання від 30 червня 2021 р. № 10) 

  

1. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації   

«Комунікації та взаємодії в публічному управлінні». 

2. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації   

« Готовність сприйняття змін органами публічної влади». 

3. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації   

«Дотримання прав людини та протидії дискримінації в діяльності 

органів  публічної влади». 

 

____________________ 

 

 

  



Додаток 7 

до наказу НАДС  
«Про погодження програм 

підвищення кваліфікації» 

 

 

Перелік програм підвищення кваліфікації, 

затверджених рішенням Вченої ради 

 Луцького національного технічного університету  

(витяг з протоколу засідання від 27 березня 2021 р. № 9) 

 

1. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації   «Лідерство 

в публічному управлінні». 

 

_____________________ 

 

  



Додаток 8 

до наказу НАДС  
«Про погодження програм 

підвищення кваліфікації» 
 

Перелік програм підвищення кваліфікації, 

затверджених наказом  

Державного університету «Житомирська політехніка»  

від 07 травня 2021 р. № 231/од 1 
 

 

1. Спеціальна короткострокова програма підвищення кваліфікації державних 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань екологічного 

управління. 

2. Спеціальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації 

державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань 

екологічного управління.  

 
_____________________________ 

 

  



Додаток 9 

до наказу НАДС  
«Про погодження програм 

підвищення кваліфікації» 

 

 

Перелік програм підвищення кваліфікації, 

затверджених рішеннями Вченої ради  

Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика 

(витяг з протоколу засідання від 16 червня 2021 р. № 6) 
 

1. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації   «Лідерство 

в органах влади». 

2. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації   

«Європейська та євроатлантична інтеграція». 

3. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації   

«Комунікації в органах публічної влади». 

4. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації   

«Управління змінами в публічній сфері». 

 
_____________________________ 

 

  



 

Додаток 10 

до наказу НАДС  
«Про погодження програм 

підвищення кваліфікації» 

 

 

Перелік програм підвищення кваліфікації, 

затверджених розпорядженням  

Київського національного торговельно-економічного університету 

від 05 липня 2021 р. № 9 

 

1. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації   

«Комунікація та взаємодія». 
 

_____________________________ 

 

 

  



Додаток 11 

до наказу НАДС  
«Про погодження програм 

підвищення кваліфікації» 

 

 

Перелік програм підвищення кваліфікації, 

затверджених рішеннями Науково-методичної ради Національного 

університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» 

(витяг з протоколу засідання від 21 травня  2021 р. № 5) 
 

1. Загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації 

«Запобігання корупції». 

2. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації    

«Управління публічними фінансами». 

3. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації   

«Комунікація та взаємодія». 

4. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації   

«Європейська та євроатлантична інтеграція України  в умовах глобалізації». 

 
_____________________________ 

 

 

  



Додаток 12 

до наказу НАДС  
«Про погодження програм 

підвищення кваліфікації» 

 

 

Перелік програм підвищення кваліфікації, 

затверджених наказами Харківського регіонального інституту державного 

управління Національної академії державного управління  

при Президентові України від 05 березня 2021 р. № 30,  

14 травня 2021 р. № 45 та 22 червня 2021 р. № 68 
 

1. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації   

«Впровадження змін в органах влади» (очна форма навчання). 

2. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації   

«Впровадження змін в органах влади» (дистанційна форма навчання). 

3. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації   

«Сприйняття змін в публічних органах влади» (очна форма навчання). 

4. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації   

«Сприйняття змін в публічних органах влади» (дистанційна форма навчання). 

5. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації   

«Державна політика з питань європейської інтеграції України». 

6. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації   

«Інформаційна безпека та кібербезпека в органах влади». 
 

 
_____________________________ 

  



Додаток 13 

до наказу НАДС  
«Про погодження програм 

підвищення кваліфікації» 

 

 

Перелік програм підвищення кваліфікації, 

затверджених рішенням Вченої ради 

 Маріупольського державного університету 

від 21 травня 2021 р., введеного в дію наказом  

Маріупольського державного університету від 21 травня 2021 р. № 162 

 

1. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації   «Ділове 

українське мовлення у сфері державного управління». 

 
_____________________________ 

 

  



Додаток 14 

до наказу НАДС  
«Про погодження програм 

підвищення кваліфікації» 

 

 

Перелік програм підвищення кваліфікації, 

затверджених рішенням Вченої ради  

Запорізького національного університету 

(витяг з протоколу засідання від 23 червня 2021 р. № 11) 
 

1. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації   

«Організаційно-економічні та соціальні аспекти європейської інтеграції». 

 
_____________________________ 

 

 

 


