






Додаток 1 

до наказу НАДС  
«Про погодження програм 

підвищення кваліфікації» 

 

 

Перелік програм підвищення кваліфікації,  

затверджених наказом  

Запорізького регіонального центру підвищення кваліфікації 

від 16 січня 2021 р. № 07/02-18 

 

 

1. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації  

«Впровадження змін та інновацій». 

2. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації  

«Сприйняття змін та інновацій». 

3. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації  

«Сучасний діловий протокол та етикет». 

4. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації  

«Організація роботи зі зверненнями громадян. Доступ до публічної інформації». 

5. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації  

«Реалізація ґендерної політики в Україні». 

6. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації  «Тайм-

менеджмент». 

______________________ 

  



Додаток 2 

до наказу НАДС  
«Про погодження програм 

підвищення кваліфікації» 

 

 

Перелік програм підвищення кваліфікації,  

затверджених наказом Рівненського обласного центру перепідготовки 

та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій 

від 15 січня 2021 р. № 02 осн/д 

 

 

1. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації  

«Комунікативна компетентність у професійній діяльності». 

2. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації  

«Мистецтво управлінської діяльності і лідерство». 

3. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації  

«Європейська та євроатлантична інтеграція України. Залучення міжнародної 

технічної допомоги». 

4. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації  «Ділова 

українська мова». 

5. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації  

«Запобігання та протидія корупції у публічній сфері». 

6. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації  

«Цифрова трансформація та комп’ютерна грамотність». 

7. Загальна професійна (сертифікатна)  програма підвищення 

кваліфікації «Програма для державних службовців (не рідше одного разу на три 

роки)». 

8. Загальна професійна (сертифікатна)  програма підвищення 

кваліфікації «Професійна програма для посадових осіб місцевого 

самоврядування (не рідше одного разу на три роки)». 

______________________ 

 

  



Додаток 3 

до наказу НАДС  
«Про погодження програм 

підвищення кваліфікації» 

 

 

Перелік програм підвищення кваліфікації, 

затверджених рішенням Навчально-методичної ради Центру 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ 

і організацій Житомирської обласної державної адміністрації 

та Житомирської обласної ради 

(протокол від 24 листопада 2020 р. № 5) 

 

 

1. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації 

«Ефективна комунікація з громадськістю в публічному управлінні».  

2. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації «Доступ 

до публічної інформації».  

3. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації 

«Комп’ютерна грамотність та застосування сучасних інформаційних технологій 

у діяльності державного органу». 

4. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації 

«Реалізація державної сімейної, ґендерної політики, протидії торгівлі людьми, 

домашньому насильству та дискримінації». 

5. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації 

«Реалізація права громадян на звернення». 

6. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації 

«Управління публічними фінансами». 

 

________________________ 

  



Додаток 4 

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  

(протокол від 24 грудня 2020 р. № 4) 

 

1. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації 

«Удосконалення рівня володіння державною мовою».  

 

_______________________ 

 

 

  



Додаток 5 

до наказу НАДС  
«Про погодження програм 

підвищення кваліфікації» 

 

 

Перелік програм підвищення кваліфікації, 

затверджених наказами Регіонального центру підвищення кваліфікації 

Київської області від 13 листопада 2020 р. № 43,  

20 листопада 2020 р. № 46, № 48, № 52,  

та 23 листопада 2020 р. № 58, № 59, № 60 

 

 

1. Загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення 

кваліфікації «Підвищення кваліфікації державних службовців, які займають 

посади державної служби категорії «Б», «В» (раз на три роки)». 

2. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації 

«Антикорупційна державна політика. Запобігання та протидія корупції». 

3. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації «Захист 

персональних даних та інформаційна безпека». 

4. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації 

«Ефективна комунікація в управлінській діяльності. Вирішення та запобігання 

конфліктних ситуацій».  

5. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації 

«Лідерство на державній службі».  

6. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації 

«Ефективна командна робота». 

7. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації 

«Ефективне планування часу».  

 

______________________ 

  



Додаток 6 

до наказу НАДС  
«Про погодження програм 

підвищення кваліфікації» 

 

 

Перелік програм підвищення кваліфікації, 

затверджених рішенням Навчально-методичної ради  

Чернівецького регіонального центру  перепідготовки та  підвищення 

кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, установ та організацій 

(протокол  від  30 листопада 2020 р. № 2) 

 

 

1. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації 

«Лідерство на публічній службі».  

2. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації 

«Управління змінами в системі публічного управління».  

3. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації 

«Соціальний діалог та соціальне партнерство».  

4. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації 

«Протидія дезінформації, спрямованої на дискредитацію відносин України з ЄС».  

 

_______________________ 

 

  



Додаток 7 

до наказу НАДС  
«Про погодження програм 

підвищення кваліфікації» 

 

 

Перелік програм підвищення кваліфікації, 

затверджених наказом Сумського центру перепідготовки та   

підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій  

від  18 січня 2021 р. № 1-ОД 

 

 

1. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації 

«Залучення інвестицій для регіонального і місцевого розвитку». 

2. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації 

«Інформування громадськості про державну політику у сфері європейської 

та євроатлантичної інтеграції України». 

3. Загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення 

кваліфікації «Підвищення кваліфікації для державних службовців категорії «Б», 

«В» (не рідше одного разу на три роки)».  

4. Загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення 

кваліфікації «Підвищення кваліфікації для вперше призначених на посади 

державної служби категорії «Б», «В» (протягом року з дня їх призначення 

на посаду)».  

 

_______________________ 



Додаток 8 

до наказу НАДС  
«Про погодження програм 

підвищення кваліфікації» 

 

 

Перелік програм підвищення кваліфікації, 

затверджених наказами Хмельницького регіонального центру підвищення 

кваліфікації від  15 грудня 2020 р. № 83/01-03/2020  

та 12 січня 2021 р. № 04/01-03/2021 

 

 

1. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації 

«Ефективна комунікація та взаємодія».  

2. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації 

«Доброчесність та запобігання корупції на публічній службі».  

3. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації 

«Формування організаційної культури та впровадження змін».  

4. Загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення 

кваліфікації «Програма для державних службовців, які займають посади 

державної служби категорії «Б», «В» (не рідше одного разу на три роки)» 

(дистанційна форма навчання). 

5. Загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення 

кваліфікації «Програма для державних службовців, які займають посади 

державної служби категорії «Б», «В» (не рідше одного разу на три роки)» (очна 

форма навчання). 

 

_______________________ 

 

  



 

Додаток 9 

до наказу НАДС  
«Про погодження програм 

підвищення кваліфікації» 

 

 

Перелік програм підвищення кваліфікації, 

затверджених наказами Тренінгового центру прокурорів України 

від 15 січня 2021 р. № 3, 4, 5, 6, 7, 8 

 

 

1. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації «Робота 

в команді».  

2. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації 

«Лідерство в управлінській діяльності».  

3. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації 

«Державна політика у сферах європейської  та євроатлантичної інтеграції 

України».  

4. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації 

«Діловодство та культура українського ділового мовлення».  

5. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації 

«Вигорання як наслідок професійних стресів  та конфліктів державного 

службовця».  

6. Загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення 

кваліфікації «Державна служба в органах прокуратури в умовах законодавчих 

змін» для вперше призначених на посади державної служби категорії «В»  

в органах прокуратури». 

 

_______________________ 

 

  



Додаток 10 

до наказу НАДС  
«Про погодження програм 

підвищення кваліфікації» 

 

 

Перелік програм підвищення кваліфікації, 

затверджених наказом Івано-Франківського обласного центру 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, 

установ і організацій від 22 грудня 2020 р. № 242 

 

 

1. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації 

«Запобігання та виявлення корупції в органах влади». 

 

_______________________ 

 

  



Додаток 11 

до наказу НАДС  
«Про погодження програм 

підвищення кваліфікації» 

 

 

Перелік програм підвищення кваліфікації, 

затверджених наказом Української школи урядування  

від 12 січня 2021 р. № 03-од 

 

 

1. Спеціальна короткострокова програма підвищення кваліфікації 

«Актуальні питання реалізації податкового законодавства». 

 

_______________________ 
  



Додаток 12 

до наказу НАДС  
«Про погодження програм 

підвищення кваліфікації» 

 

 

Перелік програм підвищення кваліфікації, 

затверджених рішенням Вченої ради  

Донецького державного університету управління  

(протокол від 22 грудня 2020 р. № 4) 

 

 

1. Загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення 

кваліфікації «Ефективні механізми запобігання корупції в органах публічної 

влади».  

 

_______________________ 
 

 

  



Додаток 13 

до наказу НАДС  
«Про погодження програм 

підвищення кваліфікації» 

 

 

Перелік програм підвищення кваліфікації, 

затверджених рішенням Навчально-методичної ради Полтавського 

обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

державних підприємств, установ і організацій 

(протокол від 17 вересня 2020 р. № 3) 

 

 

1. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації 

«Європейська інтеграція: інструменти співпраці Україна-ЄС задля місцевого 

та регіонального розвитку».  

 

_______________________ 

 

 


