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ПОРЯДОК 

нарахування кредитів ЄКТС за результатами професійного навчання  

1. Цей Порядок визначає механізм нарахування кредитів ЄКТС за 

результатами професійного навчання державних службовців.  

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному у 

законах України «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого 

самоврядування», «Про освіту», «Про вищу освіту» та Положенні про 

систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих 

державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових 

осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, затвердженому 

постановою Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 року № 106.  

3. Нарахування та облік кредитів ЄКТС здійснює служба управління 

персоналом державного органу спільно з керівником структурного 

підрозділу, у якому працює державний службовець.  
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4. Кредити ЄКТС нараховуються згідно з додатком 1 до цього Порядку 

за професійне навчання здійснене шляхом: 

підготовки за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за 

спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 

«Публічне управління та адміністрування»; 

підвищення кваліфікації;  

проходження стажування; 

самоосвіти.  

5. До заходів самоосвіти, за участь в яких нараховуються кредити 

ЄКТС, належать ті, що організовані Секретаріатом Кабінету Міністрів 

України, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої 

влади, органами місцевого самоврядування та їх асоціаціями, Національною 

академією державного управління при Президентові України, закладами 

вищої та післядипломної, професійними асоціаціями та їх спілками, 

громадськими об’єднаннями, благодійними організаціями, міжнародними та 

іноземними установами, організаціями та їх представниками в Україні, 

міжнародними професійними асоціаціями, які реалізують програми (проекти) 

міжнародної технічної допомоги тощо. 

6. До самоосвіти на робочому місці відносяться заходи, які сприяють 

розвитку професійних компетентностей: самостійне вивчення нормативно-

правових актів, у тому числі й закордонних, наукової та фахової літератури, 

інструктаж, коучинг, делегування, виконання завдань підвищеної  

складності тощо. 

7. Облік кредитів ЄКТС здійснюється за кожним видом професійного 

навчання шляхом занесення відомостей про нараховані, згідно із пунктом 4 

цього Порядку, кредити ЄКТС до Особової картки державного службовця.  
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8. Кредити ЄКТС нараховуються на основі оригіналів дипломів, 

свідоцтв, посвідчень, сертифікатів та інших документів, які відповідно до 

законодавства підтверджують проходження професійного навчання.  

9. За результатами самоосвіти нарахування кредитів ЄКТС 

здійснюється на основі оригіналів відповідних підтверджуючих документів 

або, якщо документи не видаються, письмового звіту (інформації) 

державного службовця, складеної за формою, наведеною у додатку 2 до 

цього Порядку, та погодженої його безпосереднім керівником.  

10. Нарахування кредитів ЄКТС за результатами успішного стажування 

здійснюється на основі висновку про результати стажування або звіту про 

стажування та інших документів про проходження стажування за кордоном.  

11. Скарги, пов’язані з нарахуванням кредитів ЄКТС, розглядаються 

згідно із законодавством. 

 

 

Директор Генерального департаменту  

професійного розвитку державних службовців  

та посадових осіб місцевого самоврядування              В.О. Чмига  


