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2. Характеристика та обсяг навчальної дисципліни 

Кількість кредитів – 4 кредитів, загальна кількість годин – 120. 

 
Обов’язкова  

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

1-й 1-й 

Семестр 

2-й 2-й 

Лекції 

20 год. 8 год. 

Практичні, семінарські заняття 

40 год. 10 год. 

Лабораторні заняття 

 год.  год. 

Самостійна робота 

60 год. 102 год. 

у тому числі індивідуальні завдання 

год. 

 

3. Опис курсу 

Мета викладання навчальної дисципліни: формування та розвиток у 

слухачів здатності розв’язувати складні задачі і проблеми управління персоналом 

у публічній службі, що передбачає проведення досліджень, здійснення інновацій 

та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

 

Основні завдання вивчення дисципліни: сприяти розвитку професійної 

кваліфікації слухачів за рахунок надання систематизованих знань з питань 

управління персоналом у контексті реалізації кадрової політики у сфері публічної 

служби; навчити здобувачів вищої освіти застосовувати сучасні кадрові 
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технології при доборі персоналу, його мотивації, адаптації, навчанні та 

просуванні по службі, а також оцінювати трудову діяльність державних 

службовців у практиці публічного управління на основі принципів Європейського 

Адміністративного Простору; формувати вміння і навички критичного аналізу 

щодо здійснення кадрового менеджменту в конкретній організації та визначення 

шляхів його вдосконалення і адаптації до умов демократизації механізмів 

державного управління; зформувати у слухачів здатність вирішувати проблемні 

ситуації та конфлікти в сфері публічної служби; сприяти формуванню у фахівців 

навичок управління на індивідуальному, міжособистісному і груповому рівнях та 

розвитку кадрового потенціалу органів публічної влади в цілому. 

 

Методи навчання: лекції, практичні заняття із розв’язанням задач, 

презентації, індивідуальна творча робота, самостійна робота. 

 

Результати навчання 

Здобувачі вищої освіти будуть 

знати: теоретичні та прикладні засади вироблення й аналізу публічної 

політики, основ та технологій прийняття управлінських рішень. 

вміти: розв’язувати складні задачі публічного управління та 

адміністрування, враховуючи вимоги законодавства, виявляти правові колізії та 

проблеми, розробляти проєкти нормативно-правових актів для їх усунення; 

здійснювати ефективне управління інноваціями, ресурсами, ризиками, проєктами, 

змінами, якістю, застосовувати сучасні моделі, підходи та технології, 

міжнародний досвід при проєктуванні та реорганізації управлінських та загально-

організаційних структур; розробляти національні/регіональні програмні 

документи щодо розвитку публічного управління, використовуючи системний 

аналіз і комплексний підхід, а також методи командної роботи; здійснювати 

ефективну комунікацію, аргументувати свою позицію, використовувати сучасні 

інформаційні та комунікаційні технології у сфері публічного управління та 

адміністрування на засадах соціальної відповідальності, правових та етичних 

норм; розробляти обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням питань 

європейської та євроатлантичної інтеграції, враховувати цілі, наявні законодавчі, 

часові та ресурсні обмеження, оцінювати політичні, соціальні, економічні та 

екологічні наслідки варіантів рішень. 

 

ПРОГРАМНі КОМПЕТЕНТНОСТі 

ЗК02 Здатність працювати в команді, мотивувати людей та рухатися до спільної 

мети, бути лідером, діяти соціально відповідально та свідомо 

ЗК04 Здатність удосконалювати й розвивати професійний, інтелектуальний і 

культурний рівні 

СК10 Здатність приймати обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням 

питань європейської та євроатлантичної інтеграції 

 

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ (РН) 



РН01 Знати теоретичні та прикладні засади вироблення й аналізу публічної 

політики, основ та технологій прийняття управлінських рішень 

РН02 Розв’язувати складні задачі публічного управління та адміністрування, 

враховуючи вимоги законодавства, виявляти правові колізії та проблеми, 

розробляти проєкти нормативно-правових актів для їх усунення 

РН06 Здійснювати ефективне управління інноваціями, ресурсами, ризиками, 

проєктами, змінами, якістю, застосовувати сучасні моделі, підходи та технології, 

міжнародний досвід при проєктуванні та реорганізації управлінських та загально-

організаційних структур 

РН07 Уміти розробляти національні/регіональні програмні документи щодо 

розвитку публічного управління, використовуючи системний аналіз і 

комплексний підхід, а також методи командної роботи 

РН08 Уміти здійснювати ефективну комунікацію, аргументувати свою позицію, 

використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології у сфері 

публічного управління та адміністрування на засадах соціальної 

відповідальності, правових та етичних норм.  

РН011 Розробляти обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням питань 

європейської та євроатлантичної інтеграції, враховувати цілі, наявні законодавчі, 

часові та ресурсні обмеження, оцінювати політичні, соціальні, економічні та 

екологічні наслідки варіантів рішень. 
 

 

4. Тематичний план навчальної дисципліни 

Розділ 1. Місія служб управління персоналом в роботі державного органу. 

 Тема 1. Реформа державного управління та роль управління персоналом в її 

реалізації. 

Виконання Концепції фахівців з питань реформ. Оптимізація конкурсної 

процедури. Закон України «Про державну службу». Оптимізація функції системи 

центральних органів виконавчої влади. Розмежування функції з формування та 

реалізації державної політики. Нова модель оплати праці державних службовців. 

Критерії оцінки прозорості та справедливості оплати праці. Постанова КМУ 

«Про затвердження Типового порядку проведення оцінювання результатів 

службової діяльності державних службовців». Модель оцінювання державних 

службовців. Умови для реформування системи професійного навчання державних 

службовців, посадових осіб місцевого самоврядування. 

 Тема 2. Основні завдання служб управління персоналом. 

Поняття “Служба управління персоналом”. Завдання служби управління 

персоналом. Права служби управління персоналом. Керівник служби управління 

персоналом. Ролі служби управління персоналом. Інструменти управління 

людськими ресурсами. Підвищення мотивації та прихильності персоналу. 

Делегування службовцям більшого об’єму відповідальності. Підвищенню 

професійної компетентності державних службовців. Розширення бази умінь та 

навичок. Складання індивідуальної програми підвищення рівня професійної 

компетентності державного службовця та визначення вимог до рівня його 

професійної компетентності. 



 Тема 3. HR-брендінг. 

Поняття “HR-брендинг”. Міжнародні тенденції в HR-брендингу. Вплив 

HR-брендингу на нестачу кваліфікованих працівників. Реклама державного 

органу. Імідж державного сектору. Рекомендації у розробці HR-бренду 

державного органу. Основні складові HR-брендингу. Створення привабливого 

девізу, гасла. Управління брендом. Оцінка бренду за обраними показниками. 

 Тема 4. HR-стратегія в державному органі. 

Поняття “HR-стратегія”. HR-стратегія державного органу. Місія 

державного органу. Цінності державного органу. Стратегічні цілі державного 

органу. Постановка цілей SMARTER. Цілі HR-стратегії. SWOT-аналіз стану 

управління персоналом у державному органі. Рекомендації щодо створення HR-

стратегії державного органу. Документація з розробки бренду. 

 Розділ 2. Добір персоналу у державному органі. 

 Тема 5. Вивчення потреб в персоналі державного органу.  

 Планування кількості і структури працівників в державному органі. Заходи 

з організації вивчення потреб в персоналі. Методи дослідження потреб в 

персоналі. Метод екстраполяції. Метод експертних оцінок. “Ротація” персоналу 

в державному органі. Строковість планування потреб. Концепція оптимізації 

системи центральних органів виконавчої влади. Професійна компетентність 

державних службовців. Формування заявки на добір персоналу. 

 Тема 6. Особливості проведення конкурсу. 

Умови проведення конкурсу. Рішення про оголошення конкурсу. Вимоги 

щодо оприлюднення інформації про вакантну посаду державної служби. 

Оголошення про проведення конкурсу. Конкурсна комісія та визначення 

адміністратора. Прийняття та розгляду документів для участі в конкурсі. 

Оцінювання кандидатів. Тестування, ситуаційні завдання, співбесіда. Рейтинг. 

Фахівці з питань реформ (особливості проведення конкурсу). 

 Тема 7. Призначення на посаду державної служби. 

Порядок призначення на посаду державної служби. Державні секретарі 

Кабінету Міністрів України та їх заступники.  Державні секретарі міністерств, 

керівники центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету 

Міністрів України, та їх заступники. Керівник Секретаріату Конституційного 

Суду України та його заступники. Керівники апаратів Верховного Суду України, 

вищих спеціалізованих судів та їх заступники. Керівник секретаріату Вищої ради 

правосуддя та його заступники. Голова Державної судової адміністрації України 

та його заступники. Акт про призначення на посаду. Строкове призначення на 

посаду. 

Тема 8. Встановлення випробувального терміну. 

Акт про призначення. Мета випробування. Період випробування. Відмова 

від проходження випробування. Оцінювання результатів випробування. 

Визначення завдань та ключових показників. Послідовність дій при визначенні 

завдань та ключових показників. Зміст завдань. Вимірювання завдань та 

ключових показників. Міжнародний досвід. 

Розділ 3. Службова кар’єра: напрямки діяльності служб управління 

персоналом 



Тема 9. Планування службової кар’єри державного службовця.  

Поняття «кар’єра». Поняття «службова кар’єра». Внутрішньо-

організаційна службова кар’єра. Підходи до типологізації моделей державної 

служби. Розуміння кар’єри. Просування за званнями (рангами, чинами). 

Просування за посадами (категоріями посад). Присвоєння чергового рангу. 

Планування службової кар’єри. Фактори, які визначають розвиток кар’єри. 

Тема 10. Проведення оціночної співбесіди, визначення результатів 

оцінювання та їх затвердження. 

«Типовий порядок проведення оцінювання результатів службової 

діяльності державних службовців». Висновок щодо результатів оцінювання 

службової діяльності державного службовця. Процедури проведення оціночної 

співбесіди. Оціночна співбесіда з державними службовцями, які займають посади 

державної служби категорії “А”. Оціночна співбесіда з державними 

службовцями, які займають посаду державної служби категорій “Б”, “В”. 

Пропозиція щодо результатів оцінювання. Визначення результатів оцінювання 

та їх затвердження. 

Тема 11. Визначення індивідуальних потреб державних службовців у 

підвищенні рівня їх професійної компетентності. 

Прогнозування розвитку персоналу. Заохочення працівників до службової 

кар’єри. Підвищення рівня їх професійної компетентності. Порядок визначення 

індивідуальних потреб державних службовців у підвищенні рівня їх професійної 

компетентності. Індивідуальні програми. Етапи складання індивідуальної 

програми. Вибір тематики професійного навчання. Внутрішня мотивація та 

самореалізація. 

Тема 12. Інноваційні технології навчання персоналу. 

Інтерактивні технології професійного навчання. Імітаційні технології 

(ігрові та дискусійні форми організації). Технологія "кейс-метод" (максимальна 

наближеність до реальності). Методика відеотренінгу (максимальна 

наближеність до реальності). Комп'ютерне моделювання. Технології колективно-

групового навчання. Технології ситуативного моделювання.  Технології 

опрацювання дискусійних питань. Проектна технологія. Технології 

диференційованого навчання. Текстоцентрична технологія навчання. 

Розділ 4. Психологічні аспекти управління персоналом на державній службі 

Тема 13. Формування корпоративної культури.  

Моделі управління персоналом. Методи управління персоналом.  

Адміністративні методи. Економічні методи. Соціально-психологічні методи. 

Формування корпоративної культури. Зовнішні прояви корпоративної культури 

працівників. Ціннісні орієнтири. Місія. Цінності. 

Тема 14. Мотивація/заохочення державних службовців.  

Термін “мотивація”. Позитивна мотивація. Негативна мотивація. Рівні 

мотивації. Теорії мотивації. Матеріальні та нематеріальні методи і механізми 

мотивації. Мотиваційна стратегія. Стратегія потреби. Стимулювання 

персоналу. Заохочення державних службовців. 

Тема 15. Особливості адаптації на державній службі.  



Процес адаптації. Адаптація та її види. Первинна та реадаптація. 

Внутрішньо психологічна та зовнішньо-організаційна адаптація. Класифікація 

видів адаптації. Аспекти виробничої адаптації. Мета адаптації. Етапи 

адаптації. Програми адаптації. Критерії успішності для управлінського 

персоналу. 

Тема 16. Роль служб управління персоналом у вирішенні конфліктних 

ситуацій.  

Термін “конфлікт”. Сутність конфлікту. Ознаки конфлікту. Приховані та 

явні конфлікти. Типи конфлікту. Внутрішньоособистісний конфлікт. 

Міжособистісний конфлікт. Міжгруповий конфлікт. Вирішення конфлікту. 

Управління конфліктами. Методи вирішення конфліктної взаємодії. 

 

5. Теми практичних, занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

денна заочна 

1 Тема 1. Інституціоналізація публічної служби в 

Україні: стан проблем та перспективи розвитку  

2  

2 Тема 2. Структура та завдання служб управління 

персоналом в країнах ЄС 

2  

3 Тема 3. Сучасні технології професійного навчання 

публічних службовців 

2  

4 Тема 4. Розробка HR- стратегії органу публічної 

влади 

8 6 

5 Тема 5. Сучасна управлінська еліта в Україні: 

якісні характеристики, шляхи та методи підготовки 

4  

6 Тема 6. Зарубіжний досвід кадрової політики 2  

7 Тема 7. Методи ефективного управління 

персоналом у публічній службі 

2  

8 Тема 8. Корпоративна культура в системі 

управління персоналом публічних організацій 

2  

9 Тема 9. Моделювання кар’єри публічних 

службовців 

2  

10 Тема 10. Проведення конкурсу на заміщення 

посади 

2  

11 Тема 11. Просторово-часова організація 

професійної діяльності публічних службовців. 

2  

12 Тема 12. Професійний розвиток державних 

службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування. Складання індивідуального плану 

підвищення рівня професійної компетентності. 

2  

13 Тема 13. Оцінка морально-психологічного клімату 

в колективі  

2  



14 Тема 14. Особливості мотивації праці публічних 

службовців 

2 2 

15 Тема 15. Адаптація персоналу в організації 2 2 

16 Тема 16. Вирішення конфліктних ситуацій в 

управлінській діяльності 

2  

 Разом  40 10 

 

6. Завдання для самостійної роботи 

Самостійна робота здобувачів вищої освіти передбачає: вивчення тем та 

виконання завдань, вказаних в таблиці нижче; опрацювання рекомендованої 

літератури (п. 11), виконання індивідуальної творчої роботи (п. 7). 

 

Теми та завдання для самостійної роботи 

Теми самостійної роботи Завдання 

Зміст Бали 

Тема 1. Реформа державного 

управління та роль управління 

персоналом в її реалізації 

Сучасні тренди 

кадрового забезпечення 

публічної служби в 

Україні 

Входить до 

оцінки за 

активність на 

заняттях 

Тема 2. Основні завдання служб 

управління персоналом 

Роль служби персоналу у 

формуванні позитивного 

HR-бренду державного 

органу 

Входить до 

оцінки за 

презентацію 

Тема 3. HR-брендінг Створення HR-бренду 

державного органу 

Входить до 

оцінки за 

презентацію 

Тема 4. HR-стратегія в державному 

органі 

Проведення SWOT-

аналізу середовища. 

Роль зовнішніх чинників 

при розробці HR-

стратегії 

Входить до 

оцінки за 

презентацію 

Тема 5. Вивчення потреб в 

персоналі державного органу 

Джерела пошуку та 

добору персоналу 

Входить до 

оцінки за 

активність на 

заняттях 

Тема 6. Особливості проведення 

конкурсу 

Збирання інформації про 

кандидатів на вакантні 

посади 

Входить до 

оцінки за 

активність на 

заняттях 

Тема 7. Призначення на посаду 

державної служби 

Імідж керівника та його 

вплив на бренд органу 

публічної влади 

Входить до 

оцінки за 

активність на 

заняттях 

Тема 8. Встановлення Етичні кодекси та етична Входить до 



випробувального терміну інфраструктура в системі 

публічної служби 

України 

оцінки за 

активність на 

заняттях 

Тема 9. Планування службової 

кар’єри державного службовця 

Моральний аспект 

відносин між керівником 

і підлеглими в публічній 

службі 

Входить до 

оцінки за 

активність на 

заняттях 

Тема 10. Проведення оціночної 

співбесіди, визначення результатів 

оцінювання та їх затвердження 

Відео-квест «Ідеальний 

кандидат» 

10 

Тема 11. Визначення 

індивідуальних потреб державних 

службовців у підвищенні рівня їх 

професійної компетентності 

Роль лідерства в 

управлінні персоналом. 

Акронім «Лідер» 

5 

Тема 12. Інноваційні технології 

навчання персоналу 

Сучасні підходи до 

навчання. Порівняльний 

аналіз традиційного та 

інтегрованого навчання 

персоналу 

Входить до 

оцінки за 

активність на 

заняттях 

Тема 13. Формування 

корпоративної культури 

Психологічні основи 

управління персоналом 

на публічній службі 

Входить до 

оцінки за 

активність на 

заняттях 

Тема 14. Мотивація/заохочення 

державних службовців 

Мотивація публічних 

службовців 

5 

Тема 15. Особливості адаптації на 

державній службі 

Адаптація персоналу в 

організації 

10 

Тема 16. Роль служб управління 

персоналом у вирішенні 

конфліктних ситуацій 

Конфлікт інтересів як 

проблема етики 

публічних службовців 

Входить до 

оцінки за 

активність на 

заняттях 

Разом 30 

 

7. Індивідуальна творча робота 

«Розробка HR-стратегії державного органу» 

Продумайте назву для HR-стратегії вашого державного органу. 

Кожному слухачу необхідно розробити HR-стратегію державного органу, в 

якому він працює. Структура індивідуальної творчої роботи повинна відповідати 

наступним пунктам: 

1. Коротка характеристика державного органу. 

2. Загальний аналіз стану управління персоналом в державному органі.  

3. Місія державного органу. 

4. Цінності державного органу. 

5. Стратегічні цілі. 



6. HR-брендинг. 

7. Механізм реалізації HR-стратегії та її моніторинг. 

За результатами виконання завдання здобувач вищої освіти готує звіт-

презентацію та захищає її на практичному занятті. 

 

8. Методи контролю та критерії оцінювання 

Методи контролю передбачають поточний контроль та підсумковий 

контроль. Поточний контроль включає оцінку за самостійну роботу 

(індивідуальні практичні завдання, доповіді, опитування) та індивідуальну творчу 

роботу (презентація). 

Підсумковий контроль проводиться у формі тестування. Екзамен 

проводиться у письмовій формі і включає тести з теоретичних питань (20 балів). 

 

 

Схема нарахування балів 

Поточний контроль, самостійна робота, 

індивідуальні завдання 

Екзаменаційний 

тест 

Сума 

Самостійна робота 

(індивідуальні 

практичні завдання 

+ активність на 

заняттях) 

Індивідуальна 

творча робота 

(презентація) 

Разом 

40 40 80 20 100 

 

 

Критерії оцінювання 

Індивідуальна творча робота (40 балів). 

Самостійна робота (40 балів): 

Індивідуальні практичні завдання (30) – письмові роботи, доповіді та 

обговорення. Виконані усі завдання, зроблено висновки, матеріал представлено 

логічне та змістовно, повні відповіді на запитання та гарні навички дискусії – 30 

балів. Є несуттєві недоліки у виконанні завдань та доповіді – 15 балів Певні 

завдання невиконані або є суттєві помилки, недоліки у висновках, неповні 

відповіді – 10 балів. Практичні завдання не відповідає структурі завдань, 

представлені лише деякі аспекти завдань, недостатній рівень володіння 

матеріалом – 5 балів.  

Активність на заняттях (10) – опитування за тематикою завдань 

самостійної роботи. Неповна відповідь/зауваження оцінюється зниженням оцінки 

на 50%. 

Екзамен (20 балів) – тест з теоретичних питань (20 балів, 40 питань). 

Правильні відповіді – 0.5 бали за кожну, неповна або некоректна відповідь – 0 

балів. 

 

Шкала оцінювання 



Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

протягом семестру 

Оцінка 

для чотирирівневої шкали 

оцінювання 

для дворівневої шкали 

оцінювання 

90 – 100 відмінно зараховано 

70 – 89 добре 

50 – 69 задовільно 

1 – 49 незадовільно не зараховано 

 

9. Політика курсу щодо дотримання принципів академічної доброчесності. 

Суворе дотримання принципів академічної доброчесності згідно до Положення 

про систему запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових та 

навчальних працях працівників і здобувачів вищої освіти Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна (введено в дію наказом ректора 

№ 0501-1/173 від 14.05.2015 р., 

https://www.univer.kharkov.ua/docs/antiplagiat_nakaz_polozhennya.pdf). 

 

10. Оскарження результатів підсумкового контролю здійснюється згідно 

до Положення про організацію освітнього процесу в Харківському національному 

університеті імені В. Н. Каразіна (введено в дію наказом ректора № 0211-1/342 від 

10.07.2018 р., 

https://drive.google.com/drive/folders/0BwRBoOD_AlQSZ0xDTkt2eDNrX0U). 

 

11. Рекомендована література 

Основна література 

1. Балановська Т.І., Гогуля О.П., Драгнєва Н.І., Драмарецька К.П., Троян 

А.В. Управління персоналом: навч. посібник. 2-ге вид. Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 

2018. 417 с.  

2. Балановська Т.І., Михайліченко М.В., Троян А.В. Сучасні технології 

управління персоналом: навч. посібник. Київ: ФОП Ямчинський О.В., 2020. 466 с.  

3. Гавриш О.А., Довгань Л.Є., Крейдич І.М., Семенченко Н.В. Технології 

управління персоналом: монографія. Київ: НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», 

2017. 528 с.  

4. Довгань Л. Є., Ведута Л. Л., Мохонько Г.А. Технології управління 

людськими ресурсами: навч. посібник. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. 512 

с.  

5. Дяків О. П., Островерхов В. М. Управління персоналом : навч.-метод. 

посіб. 2-е видання, переробл. і доповнено. Тернопіль : ТНЕУ, 2018. 288 с.  

6. Кадрове забезпечення органів місцевої влади у сфері надання публічних 

послуг : навч. посіб. / авт. кол. : за заг. ред. О.І. Васильєвої, Н.В. Васильєвої, О.С. 

Ігнатенка. Київ: НАДУ, 2018. 284 c.  

https://www.univer.kharkov.ua/docs/antiplagiat_nakaz_polozhennya.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/0BwRBoOD_AlQSZ0xDTkt2eDNrX0U


7. Методологія визначення спроможності служб управління персоналом 20 

державних органів. Київ: НАДС. 2019. URL: 

https://nads.gov.ua/storage/app/sites/5/DIYALNIST/UPRAVLINJA%20PERSONALO 

M/Analitika%20ta%20doslidgenja/metodologia.pdf  

8. Новікова М.М., Мажник Л.О. Технологія управління персоналом: 

теоретичні та методичні аспекти: монографія. Харків: Вид-во ХНАМГ, 2012. 215 

с.  

9. Питання оплати праці працівників державних органів: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 р. № 15. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/15-2017-%D0%BF#Text  

10. Питання присвоєння рангів державних службовців та співвідношення 

між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого 

самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими 

спеціальними званнями: Постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 р. 

№ 306. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/306-2016-%D0%BF 

11. Про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування: Наказ Національного 

агентства України з питань державної служби від 05.08. 2016 р. № 158. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z1203-16  

12. Про затвердження Методики визначення та проведення аналізу потреб у 

професійному навчанні державних службовців, голів місцевих державних 

адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого 

самоврядування: Наказ Національного агентства України з питань державної 

служби від 15.10.2019 р. № 188-19. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1157-

19#Text  

13. Про затвердження положення про систему професійного навчання 

державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших 

заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та 

депутатів місцевих рад: Постанова Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 р. 

№ 106. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/106-2019-%D0%BF#Text  

14. Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад 

державної служби: Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 р. № 

246. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/246-2016-%D0%BF#Text  

15. Про затвердження Порядку проведення оцінювання результатів 

службової діяльності державних службовців: Постанова Кабінету Міністрів 

України від 23.08.2017 р. № 640. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/640- 

2017-%D0%BF#Text  

16. Про затвердження Порядку стажування державних службовців: Наказ 21 

Національного агентства України з питань державної служби від 03.03.2016 р. № 

439-28569. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0439-16#Text  

17. Про затвердження Типового положення про преміювання державних 

службовців органів державної влади, інших державних органів, їхніх апаратів 

(секретаріатів). Наказ Міністерства соціальної політики України від 13.06.2016 р. 

№ 646. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0903-16#Text  



18. Про затвердження Типового положення про службу управління 

персоналом державного органу: Наказ Національного агентства України з питань 

державної служби від 3.03.2016 р. № 47. URL: 
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