
Рекомендації щодо складання індивідуальної програми підвищення рівня 

професійної компетентності державного службовця  

Апарату Верховної Ради України  

 

Загальні положення 

Рекомендації розроблені для надання допомоги державним службовцям 

Апарату Верховної Ради України (далі – Апарат) у складанні індивідуальної 

програми підвищення рівня професійної компетентності державного службовця 

Апарату (далі – Індивідуальна програма), а також визначення єдиних підходів до 

складання індивідуальних програм з урахуванням особливостей роботи в 

Апараті. 

Рекомендації розроблені на підставі статті 49 Закону України “Про 

державну службу”, Положення про систему підвищення рівня професійної 

компетентності державних службовців Апарату (далі – Положення), 

затвердженого розпорядженням Першого заступника Керівника Апарату 

Верховної Ради України – керуючого справами від 24 травня 2018 року № 708-к,  

та інших нормативно-правових актів.  

Індивідуальна програма - це документ, що містить інформацію про знання, 

уміння та навички (компетенції) державного службовця, які потребують 

удосконалення та розвитку, форму (вид), орієнтовну тематику, строк та місце 

підвищення рівня професійної компетентності державного службовця Апарату. 

Індивідуальна програма складається державним службовцем разом із 

Управлінням кадрів Апарату за результатами оцінювання службової діяльності, 

погоджується безпосереднім керівником та затверджується керівником 

самостійного структурного підрозділу. 

Складання Індивідуальної програми 

Метою складання Індивідуальної програми є виявлення індивідуальних 

потреб та планування професійного навчання державного службовця, 

спрямованого на удосконалення наявних та набуття нових знань, умінь та 

навичок (компетенцій), необхідних для ефективного виконання посадових 

обов’язків та завдань. 
 

Індивідуальна програма складається на рік за формою згідно з додатком 1 

до Положення. Складання індивідуальної програми здійснюється поетапно. 

 

1. Самоаналіз та оцінка рівня професійної компетентності державного 

службовця (листопад-грудень). На цьому етапі здійснюється: 

1) самоаналіз та самооцінка державним службовцем наявних знань, 

умінь та навичок (компетенцій) - професійних, комунікативних, особистісних та 

інших, визначення індивідуальних потреб у підвищенні рівня своєї професійної 
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компетентності з урахуванням напряму діяльності структурного підрозділу, 

посадових обов’язків, нових викликів та стратегічних цілей; 

2) обговорення під час оцінювання результатів службової діяльності 

(оціночної співбесіди) з безпосереднім керівником наявних знань, умінь та 

навичок (компетенцій) державного службовця - професійних, комунікативних, 

особистісних та інших, що потребують удосконалення та розвитку; 

3) заповнення державним службовцем розділів Індивідуальної 

програми відповідно до занесеної безпосереднім керівником інформації до 

бланку оцінювання.  

 

2.  Визначення  форм (видів) підвищення рівня професійної 

компетентності (до 1 лютого). На цьому етапі здійснюється: 

1) підбір форм (видів) підвищення рівня професійної компетентності 

(самоосвіта, інші форми (види) відповідно до пункту 9 Положення); 

2) визначення орієнтовної тематики, дати та місця підвищення рівня 

професійної компетентності з урахуванням посадових обов’язків, напряму 

діяльності та планів роботи структурного підрозділу, вимог нормативно-

правових актів і планів-графіків навчальних закладів або організацій, які мають 

право надавати освітні послуги, у тому числі за кордоном.  

З планами-графіками для навчання та джерелами для самоосвіти можна 

ознайомитися на сайті Управлінні кадрів Апарату у розділі “Розвиток 

персоналу” і шляхом самостійного пошуку; 

3) заповнення державним службовцем відповідних розділів 

Індивідуальної програми. 

 

3. Погодження та затвердження Індивідуальної програми (січень-

лютий). Після заповнення розділів Індивідуальної програми здійснюється: 

1) погодження Індивідуальної програми з безпосереднім керівником; 

2) затвердження Індивідуальної програми керівником самостійного 

структурного підрозділу; 

3) передача Індивідуальної програми відповідальному працівнику 

відповідного структурного підрозділу Апарату. 

Якщо безпосередній керівник державного службовця одночасно є  

керівником структурного підрозділу (керівником вищого рівня), то 

Індивідуальна програма погоджується та затверджується лише цим керівником. 

У разі відсутності державного службовця тривалий час з поважних причин 

(відпустка, відрядження, тимчасова непрацездатність тощо) Індивідуальна 

програма складається після виходу його на роботу, а новопризначених 

державних службовців – після визначення завдань (критеріїв) та показників для 

оцінювання результатів їх службової діяльності. 
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Оригінали індивідуальних програм зберігаються у структурному підрозділі 

разом з бланком оцінювання, копії – у державного службовця та безпосереднього 

керівника, копії в електронному вигляді - в Управлінні кадрів Апарату. 

Форма та приклад заповнення Індивідуальної програми розміщені на сайті 

Управління кадрів Апарату у рубриці “Підвищення рівня професійної 

компетентності державних службовців Апарату” розділу “Розвиток персоналу”. 

 

Аналіз індивідуальних програм та узагальнення потреб у підвищенні 

рівня професійної компетентності  

 

За дорученням керівника структурного підрозділу відповідальна особа на 

підставі індивідуальних програм узагальнює потреби у підвищенні рівня 

професійної компетентності державних службовців структурного підрозділу на 

поточний рік та готує пропозиції щодо прогнозних потреб на наступний рік. 

Узагальнена інформація та пропозиції підписуються керівником самостійного 

структурного підрозділу та подаються до Управління кадрів Апарату щороку у 

лютому місяці за формами згідно з додатками 2, 3 до Положення. Індивідуальні 

програми надсилаються до Управління кадрів Апарату в електронному вигляді 

на адресу електронної пошти training@v.rada.gov.ua або якщо структурний 

підрозділ багаточисельний - іншим зручним способом. 

Форми та приклади заповнення відповідних документів розміщені на сайті 

Управління кадрів Апарату у рубриці “Підвищення рівня професійної 

компетентності державних службовців Апарату” розділу “Розвиток персоналу”. 

Управління кадрів Апарату узагальнює потреби у підвищенні рівня 

професійної компетентності державних службовців Апарату, готує проекти 

відповідних розпоряджень (листів) Керівника Апарату Верховної Ради України 

щодо направлення працівників на навчання та підвищення кваліфікації. 

 

Моніторинг виконання Індивідуальної програми 

 

 Моніторинг виконання Індивідуальної програми здійснюється державним 

службовцем шляхом самоконтролю, отримання відповідних свідоцтв або 

сертифікатів. Якщо державний службовець не може брати участь у раніше 

запланованому заході з підвищення рівня професійної компетентності у зв’язку 

із службовими обставинами чи іншими поважними причинами, про це 

інформується Управління кадрів Апарату відразу після виникнення таких 

обставин. 

 Копії документів за результатами підвищення рівня професійної 

компетентності (сертифікати, свідоцтва, довідки тощо) передаються до 

Управління кадрів Апарату у паперовому або електронному вигляді. 

mailto:training@v.rada.gov.ua
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Консультативно-методичну допомогу з питань складання Індивідуальної 

програми та її виконання надає відділ з питань державної служби, добору та 

розвитку персоналу Управління кадрів Апарату. 

Повний аналіз виконання Індивідуальної програми здійснюється під час 

оцінювання результатів службової діяльності державного службовця. 

Зміни та доповнення до Індивідуальної програми вносяться за процедурою 

її складання. 

 

 

Управління кадрів 

Апарату Верховної Ради України 


