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Центр експертизи доброго врядування Ради Європи: 
 

• Інструментарій з аналізу навчальних потреб та 
розробки Національної тренінгової стратегії (Toolkit 
for training needs analysis and National Training 
Strategy). 

• Інструментарій з моніторингу та оцінювання 
програм професійного розвитку посадових осіб 
місцевого самоврядування (Toolkit for monitoring 
and evaluation of training programmes for professional 
development of local government) 

Професійне навчання публічних службовців в 
країнах-членах Ради Європи 



• Професійне навчання публічних службовців 
здійснюється на основі аналізу навчальних потреб 

• Аналіз навчальних потреб – це встановлення: 

• Кого вчити? 

• Скільки (до якого ступеня) публічний 
службовець повинен навчатися  

 

для досягнення «бажаного» рівня знань, вмінь та 
навичок  
 

Стандарти Ради Європи в сфері професійного 
навчання публічних службовців 



 

• Система професійна навчання буде дієвою лише за 
умови створення «освітнього середовища»: 

• Конкурентного та диверсифікованого  ринку 
освітніх послуг  

• Навчального процесу орієнтованого на 
Замовника освітньої послуги  

• Стандартів перевірки якості навчальних 
програм (акредитації програм)  

 
 

Стандарти Ради Європи в сфері професійного 
навчання публічних службовців 
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Фаховий огляд «Реформування системи підготовки кадрів 

органів місцевого самоврядування», 2017 рік 

Система професійного навчання в Україні: 
підтримка з боку Ради Європи 

Концепція реформування системи професійного навчання, 

2018 рік 

Дослідження потреб у навчанні представників органів 

місцевого самоврядування ОТГ, 2017 рік 

Положення про систему професійного навчання, 2019 рік 

Дослідження навчальних потреб представників органів 

місцевого самоврядування, 2019 рік 
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Вимоги до змісту та структури програм підвищення 

кваліфікації, 2019 рік 

Методика оцінювання результативності професійного 

навчання, 2020 рік 

Методика проведення аналізу потреб у професійному 

навчанні, 2019 рік 

Професійний стандарт «Начальник служби персоналу (органи 

місцевого самоврядування), 2021 рік 

Система професійного навчання в Україні: 
підтримка з боку Ради Європи 

Порядок акредитації загальних професійних (сертифікатних) 

програм підвищення кваліфікації,         2020 рік 



Підтримка інституційної 

спроможності РЦПК: 

розробка і пілотування 

програм підвищення 

кваліфікації 

Оцінювання навчальних 

потреб  

Розроблення професійних стандартів 

для посад в ОМС 

Розбудова системи професійного навчання в 
Україні: підтримка з боку Ради Європи 

Консультативна підтримка  ОМС та їх 

асоціацій 

Вдосконалення нормативно-

правової, методологічної бази  

У співпраці з НАДС, Мінрегіоном, органами місцевого самоврядування та їх асоціаціями, 

УШУ, регіональними центрами підвищення кваліфікації  
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Дякуємо за 

увагу! 
 

Програма РЄ 

«ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ І РЕФОРМА  

ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІІ 

В УКРАЇНІ» 

 

www.slg-coe.org.ua/ 


