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Проблема європейського 

виміру не є новою для вітчизняної 
системи освіти, зокрема, феномен 
європейського виміру в освіті 
(European dimension in education), але 
до цього часу є актуальним для нас. 
Він зародився і набув значного 
поширення протягом останніх 
чотирьох десятиліть у контексті 
освітньої політики Європейського 
Союзу.  

Вперше про європейський 
вимір заявлено в Програмі дій в освіті 
Європейської економічної 
співдружності в 1976 р. як напрям 
відповідної політики на 
Європейському континенті. В цей 
період європейський вимір 
розглядався як засіб формування 
розуміння того, що означає бути 
європейцем.  

Зміст поняття «європейський 
вимір» трансформувався у зв’язку з 
поширенням ідей «європейства» на 
культурну, соціальну та політичну 
сфери життя ЄС та новими освітніми 
цілями європейського виміру, які 
включили демократію, соціальну 
справедливість, повагу прав людини 
та посилення  почуття європейської 
ідентичності на шляху розбудови ЄС.  
Нині європейський вимір обумовлено 
європейським вибором та 
прагненнями України як європейської 
країни, яка поділяє з ЄС спільну 

історію та  спільні  цінності.   Саме   
це   знайшло своє відображення в 
Угоді про асоціацію між Україною та 
ЄС.  

У Преамбулі та Розділі I цієї 
Угоди «Загальні цілі та принципи» 
закріплюються основні принципи, які 
лежатимуть в основі асоціації. 
Передусім це: забезпечення прав 
людини та основоположних свобод, 
повага до принципу верховенства 
права, дотримання принципів 
суверенітету і територіальної 
цілісності, непорушності кордонів і 
незалежності. Також принципи вільної 
ринкової економіки, верховенства 
права, ефективного врядування тощо. 

Як має на це реагувати наша 
система освіти?  

Зрозуміло, що : 
-  по-перше, оновленням змісту, 
форм, методів та технологій 
навчання;  
- по-друге, розширенням спектру 
професійних компетентностей 
публічних службовців та посадових 
осіб органів місцевого 
самоврядування.  

1. Щодо першої зміни, то 
оновлено зміст підвищення 
кваліфікації слухачів в Інституті. 
Основні завдання, які вирішуються у 
цьому контексті. 

1.1. Розширення змісту 
навчання відбулося за умов 
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запровадження нових тем, 
спрямованих на осмислення 
слухачами: 
- конституційних прав і свобод людини 
та громадянина в країнах ЄС та 
порівняння їх з Україною;  
- організації роботи органів 
виконавчої гілки влади та механізмів 
забезпечення державотворення і 
застосування комунікативних 
технологій в державно-управлінській 
діяльності в країнах ЄС;  
- оволодіння сучасними концепціями 
публічного управління, такими як 
“Public Management” (публічний 
менеджмент), “New Public 
Management” (новий публічний 
менеджмент), “Networked Government” 
(політичних мереж), “Good 
Governance” (належне врядування) та 
ін. 

1.2. Сьогодні недостатньо 
оперувати у навчальному процесі 
лише знаннями, вміннями та 
навичками слухачів. Необхідно 
максимальну увагу приділяти їх 
розумінню, застосуванню, аналізу, 
оцінці/самооцінці отриманих знань, 
умінь та навичок.  

Пропонується: 
- активніше використовувати 
методику Блума щодо правильного  
 

складання тестів для оцінки та 
самооцінки навчальних досягнень 
слухачів;  
- широко застосовувати системи 
дистанційного та змішаного навчання.      

 
Якщо дистанційне навчання ще 

до недавно вважалось інноваційним 
для вітчизняної системи освіти, то 
нині таким є змішане навчання 
(blendedlearning), яке суттєво 
відрізняється від попереднього та 
ефективно реалізується за умов:  
- впровадження інформаційно-
комп’ютерних технологій  у 
навчальний процес;  
- поєднання традиційного очного 
навчання із застосуванням елементів 
синхронного й асинхронного 
дистанційного навчання;  
-   запровадження викладачів – 
тьюторів у штатний розпис.  

1.3. На відміну від суто 
дистанційного навчання, змішане – 
дозволяє: 
- уникнути таких недоліків, як: 
відсутність обміну думок; підтримки з 
боку викладача (тьютора); 
роз’яснення ситуації на конкретних 
прикладах; обговорення проблем у 
процесі навчання; 
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- вибудовувати гнучкий 
персоналізований процес навчання з 
урахуванням індивідуальних 
особливостей слухачів, з 
використанням усіх функціональних 
можливостей інформаційно-освітньої 
платформи освітнього закладу, 
організовуючи інтерактивну 
взаємодію не тільки дистанційно, але 
й очно в різних формах організації 
навчальної діяльності; 
- сформувати у слухачів здатності не 
лише отримувати певну суму знань, а 
й самостійно їх здобувати, 
формулювати дослідницькі гіпотези 
та критично оцінювати отримані 
результати; 
- підтримувати у слухачів різноманітну 
мотивацію особистості (креативну, 
пізнавальну, лідерську).   

1.4. Такий підхід багато в чому 
сприяє формуванню у слухачів 
активної позиції, щодо навчання та 
саморозвитку, і, головне, впливає на 
зміну освітньої парадигми щодо: 
- цінностей навчання – пріоритетом 
стає вчення для самореалізації та 
здійснення індивідуального 
призначення;  
- мотивів навчання, що ґрунтуються 
на зацікавленості до навчання та 
спілкуванні з колегами й 
викладачами; задоволенні від  

досягнення власних освітніх 
результатів;  
- норм навчання, що формують 
відповідальне ставлення до 
результатів;  
- мети навчання, яка все більше 
спрямовується на оволодіння 
основами культури та базовими 
компетентностями; 
- технологій застосування 
партнерської позиції, 
демократичності, мобільності у 
навчанні; використання окрім 
традиційних підручників та посібників, 
ресурсів інформаційно-
телекомунікаційних систем та ЗМІ; 
- зміщення акценту на самоконтроль 
та самооцінку слухачів.  

1.5. Запровадження у систему 
підвищення кваліфікації публічних 
службовців та посадових осіб органів 
місцевого самоврядування системи 
змішаного навчання дозволить 
вирішити ряд сучасних завдань. А 
саме: 
- розширити освітні можливості за 
рахунок збільшення доступності та 
гнучкості освіти, врахування 
індивідуальних освітніх потреб, темпу 
та ритму засвоєння навчального 
матеріалу;  
- стимулювати формування суб'єктної 
позиції слухача: підвищення 
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мотивації, самостійності, навчальної 
активності, рефлексії та самоаналізу і, 
як наслідок, підвищення ефективності 
освітнього процесу в цілому; 
- трансформувати стиль роботи 
педагога: перейти від трансляції 
знань до інтерактивної взаємодії зі 
слухачем, що сприяє конструюванню 
слухачами власних знань; 
 - персоналізувати освітній процес: 
слухач самостійно визначає свої 
навчальні цілі, способи їх досягнення, 
враховуючи свої освітні потреби, 
інтереси та здібності, а тьютор – 
здійснює підтримку слухача у цьому 
процесі. 

2. Щодо другої зміни, то 
результатом дискусії останніх років 
європейською спільнотою були 
напрацьовані європейські вимоги до 
ключових компетентностей фахівців. 
Серед них, уміння (здатності):  
- співпрацювати в групі;  
- користуватися новими засобами 
інформації;  
- вирішувати проблеми;  
- знайомитися з різними джерелами 
даних;  
- слухати і брати до уваги погляди 
інших людей;  

- розмовляти на кількох мовах;  
- з’єднувати розрізнені елементи 
знань;  
- брати на себе відповідальність;  
- бачити зв’язок між минулими і 
сучасними подіями;  
- справлятися з непевністю і 
складністю світу.  

Ці вміння формуються не лише 
у процесі здобуття слухачами нових 
знань, а й у процесі актуалізації 
(само-актуалізації) мотивації якісного 
виконання своєї праці, рефлексії 
(саморефлексії) результатів 
попереднього досвіду роботи та 
відповідних  особистісних  і  
професійних якостей, що потребують 
постійного розвитку у системі 
підвищення кваліфікації публічних 
службовців та посадових осіб органів 
місцевого самоврядування. 

У процесі сучасного навчання в 
Національній академії нами додано 
до ключових та функціональних 
компетентностей слухачів ті, що 
забезпечують їхні здатності до: 
• аналізу та прогнозування 
державно-управлінських процесів,  
• інноваційного проектування та 
комунікативних технологій у сфері 
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публічного управління та державної 
служби,  
• навичок самонавчання, 
професійного самовдосконалення та 
лідерства,  
• вміння працювати в нових 
невизначених умовах,  
• створюються умови для 
формування нової поведінки слухачів 
шляхом запровадження у підвищення 
кваліфікації практико-орієнтованих 
занять з аналізу державно-
управлінських систем та процесів, їх 
моделювання.  

Це, в першу чергу, такі 
інноваційні форми практичних занять, 
як тренінги, коучинги, ділові ігри, 
круглі столи, навчальні поїздки, 
діалоги тощо.  

Угодою визначено (стаття 4):  
a) поглиблення політичної асоціації та 
зміцнення політико-безпекової 
конвергенції та ефективності;  

Наприклад, цілями політичного 
діалогу між Україною та ЄС 

b) сприяння міжнародній 
стабільності та безпеці на основі 
ефективної багатосторонності;  
c) посилення співробітництва та 
діалогу між Сторонами з питань 
міжнародної безпеки та антикризового 
управління, зокрема з метою 
реагування на глобальні й регіональні 
виклики та основні загрози;  
d) пришвидшення зорієнтованого на 
результат та практичного 
співробітництва між Сторонами для 
досягнення миру, безпеки й 
стабільності на Європейському 
континенті;  
e) зміцнення поваги до 
демократичних принципів, 
верховенства права та доброго 
врядування, прав людини та 
основоположних свобод, у тому числі 
прав осіб, які належать до 
національних меншин, 
недискримінації осіб, які належать до 
меншин, і поваги до різноманітності, а 
також внесок у консолідацію 
внутрішніх політичних реформ;  

g) сприяння принципам незалежності, 
суверенітету, територіальної 
цілісності й непорушності кордонів; 
f) розвиток діалогу та поглиблення 
співробітництва між Сторонами у 
сфері безпеки та оборони. 

Визначені Угодою принципи та 
цілі політичного діалогу знайшли своє 
відображення в розроблених нашим 
Інститутом спільно з кафедрами 
Національної академії п’яти нових 
професійних програм підвищення 
кваліфікації для: 
1) голів районних державних 
адміністрацій;  
2) уперше прийнятих на державну 
службу державних службовців та 
новообраних посадових осіб 
місцевого самоврядування;  
3) керівників та організаторів 
навчання закладів системи 
підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації; 
4) державних службовців I-IV 
категорій посад; 

 
5) посадових осіб місцевого 
самоврядування I-IV категорій посад 
та депутатів місцевих рад. 

Основними напрямами цих 
професійних програм є:  
• Модернізація держави. 
Стратегія реформ – 2020; 
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• Національна безпека України; 
• Європейська інтеграція України; 
• Децентралізація влади, 
реформування місцевого 
самоврядування, місцевий та 
регіональний розвиток; 
• Демократичне врядування; 
• Антикризове управління, 
стратегічне планування та проектний 
менеджмент; 
• Інноваційний менеджмент в 
органах влади; 
• Комунікація влади, медіа і 
громадянського суспільства; 
• Психологічні основи ефективної 
управлінської діяльності. 

Крім цього, у 2015 році 
Інститутом було проведено 38 
тематичних короткострокових 
семінарів, зміст яких спрямований на 
розвиток професійної компетентності 
державних службовців та посадових 
осіб місцевого самоврядування. 

Найбільшу зацікавленість 
викликали семінари на тему:  
• “Європейська інтеграція 
України: сучасний вимір”; 
• “Антикризове управління в 
контексті реалізації реформ в Україні”; 
• “Аналіз політики. Підготовка 

аналітичних документів”; 
• “Етичні засади державної 
служби. Реалізація Закону України 
“Про очищення влади”; 
• “Інформаційний менеджмент. 
Управління конфліктами і ризиками”;  
• “Організація контролю та 
виконавської дисципліни в органах 
влади”; 
•  “Управління державними 
програмами. Моніторинг та 
оцінювання”. 
• “Управлінська риторика. 
Культура ділового мовлення як 
інструмент кар’єрного зростання 
державного службовця”;  
• “Психологічні основи 
ефективного управління”;  
• “Конфлікти, стреси, 
маніпулювання в управлінській і 
політичній діяльності”; 
• “Особливості співпраці з 
міжнародними донорськими 
організаціями. Написання 
міжнародних проектів”; 
• “Інформаційно-комунікативні 
технології та електронне урядування 
в органах державної влади та органах 
місцевого самоврядування”. 
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На сьогодні, з метою реалізації Угоди 
Інститутом: 
• здійснюється реформа системи 
підвищення кваліфікації та 
перепідготовки кадрів на основі 
модернізації форм і методів навчання з 
урахуванням специфіки галузі чи 
сфери управління, запроваджуючи 
практико-орієнтоване навчання на 
засадах компетентнісного підходу, а 
також інноваційні форми, методи та 
засоби навчання;  
• переорієнтовано систему 
підвищення кваліфікації на надання 
спеціальних знань, формування 
вмінь, необхідних для виконання 
роботи за певною професією, 
посадою, приділяючи особливу увагу 
впровадження пропонованих 
Президентом України реформ, 
закладених в Стратегію сталого 
розвитку «Україна-2020», здійснення 
ефективного управління на 
центральному і регіональному рівнях 
та налагодження ефективної 
взаємодії органів влади з інститутами 
громадянського суспільства;  
• формується узгоджена система 
оцінювання отриманих знань, умінь та 
навичок за результатами 
перепідготовки та підвищення 
кваліфікації згідно з вимогами, 
необхідними для виконання роботи за 
певною професією, посадою, а також 
система оцінювання під час добору 
фахівців; 
• впроваджено дистанційну 
форму підвищення кваліфікації 
керівних кадрів, яка сприятиме 
запровадженню безперервності їх 
професійного розвитку; 
• посилюється тренінгова 
складова підвищення кваліфікації, а 
саме створюється Тренінговий центр. 

Як бачимо, перспективним є 
запровадження диференційованої (а 
краще, персоналізованої) системи 
підвищення кваліфікації з 
урахуванням рівнів кваліфікації 
слухачів, відповідно до вимог 
Національної рамки кваліфікацій. Як 
правило, слухачами курсів 

підвищення кваліфікації є особи, які 
мають 6-8-й рівні кваліфікації. 
Більшість із них мають рівень магістра 
(7-й рівень). А це означає для нас – 
доповнити їхні знання новітніми 
досягненнями, які мають стати 
основою для оригінального мислення, 
інноваційної діяльності, лідерства та 
повної автономності в роботі.  

У цілому, диференційований 
(особистісно-орієнтований) підхід до 
організації навчання публічних 
службовців та осіб органів місцевого 
самоврядування у підвищенні 
кваліфікації передбачає розвиток 
нових професійних компетентностей, 
як для слухачів, так і для викладачів. 
Це мають бути особи, які досвідчені в 
галузі державного управління, мають 
ораторські здібності та вміння коуча, 
тренера, тьютора, фасилітатора, є 
харизматичними особистостями і 
гарними дослідниками.  

Тому ми велику увагу 
приділяємо у своїй роботі нашим 
викладачам, проводимо для них літні 
та зимові школи педагогічної 
майстерності. При цьому залучаємо 
відповідні міжнародні проекти. 
Зокрема, у цьому році були залучені 
проекти: 
- «Лідерство у місцевому 
самоврядуванні» (за сприянням 
Програми Ради Європи «Посилення 
інституційної спроможності органів 
місцевого самоврядування в 
Україні»).  
- «Посилення інституційної 
спроможності органів місцевого 
самоврядування в Україні» (в рамках 
реалізації Програми Ради Європи). У 
рамках цієї програми Інститутом та 
кафедрою парламентаризму та 
політичного менеджменту 
Національної академії проведено 
Всеукраїнський круглий стіл 
«Викладання лідерства для 
посадових осіб та представників 
місцевого самоврядування: сутність, 
виклики, перспективи» (Київ, НАДУ, 
15 квітня 2015 року), запроваджено 
видання Серії «Бібліотечка лідера 
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місцевого самоврядування», 
розроблено та видано словник 
«Лідерство в місцевому 
самоврядуванні», навчально-
методичні матеріали та практичні 
поради для міських голів, голів 
районних рад. 

- У рамках Програми Ради 
Європи «Децентралізація і 
територіальна концентрація в Україні» 
заплановано проведення тренінгів з 
лідерства, доброго врядування, 
міжмуніципального співробітництва 
для префектів та директорів офісів 
реформ, посадових осіб місцевого 
самоврядування (керівників обласних 
та районних рад), депутатів місцевих 
рад, голів територіальних громад у 
новоствореному Тренінговому центрі 
Інституту.  

Однак у вітчизняній системі 
підвищення кваліфікації відсутнє 
навчання керівників політичних партій 
як центрального, так і регіонального 
рівня. Одна з причин – фінансова 
політика, якою не передбачено оплату 
освітніх послуг, надану керівникам 
політичних сил у державних 
установах. 

На сьогодні таке навчання 
здійснюється за рахунок фізичних чи 
юридичних осіб, що не завжди є 
можливим та виправданим, а також 

негативно впливає на успішність 
реалізації процесу децентралізації, в 
якому беруть участь політичні партії,  
громадськість та місцева влада. 

У цьому контексті є корисним 
європейський досвід щодо надання 
освітніх послуг у сфері 
муніципального управління не лише 
для посадових осіб місцевого 
самоврядування, а й для керівників 
громадських організацій та лідерів 
політичних партій, що стає 
передумовою успішності виконання 
поставлених завдань.   

З огляду на пріоритетність 
завдань Інституту щодо професійного 
розвитку посадових осіб місцевого 
самоврядування в умовах 
децентралізації влади, реформування 
місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади в 
Україні у співпраці з Програмою Ради 
Європи передбачено проведення у 
січні 2016 року за міжнародною 
участю першої щорічної науково-
практичної конференції «Підвищення 
кваліфікації та лідерство для сучасних 
публічних службовців та 
представників органів місцевого 
самоврядування».  
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План-графік навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та їх кадрового резерву  
в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів  

Національної академії державного управління при Президентові України 
І півріччя 2016 року 

№      
зах
оду 

Галузеве (функціональне) спрямування  
або тематика заходу 

Місяці року 

I ІІ ІІІ ІV V VI 

I Навчання за професійними програмами 

1.1. 
Навчання за програмою підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого 
самоврядування, які займають посади І-ІV категорій, і осіб з кадрового резерву на ці посади (центральні органи 
виконавчої влади) 

1.1.2. 

Керівники структурних підрозділів Міністерства 
аграрної політики та продовольства України, 
Державного агентства лісових ресурсів України, 
Державного агентства рибного господарства 
України,  відповідних структурних підрозділів 
обласних та Київської міської державних 
адміністрацій (після завершення реформування 
місцевих органів влади - префектури) 

25  
січня - 

05  
лютого 

     

1.1.3. 

Керівники структурних підрозділів Міністерства 
екології та природних ресурсів України, 
Державного агентства України з управління зоною 
відчуження, Державного агентства водних 
ресурсів України, Державної екологічної інспекції 
України, відповідних структурних підрозділів 
обласних та Київської міської державних 
адміністрацій 

25  
січня - 

05 
 лютого 

     

1.1.4. 

Керівники структурних підрозділів Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України, 
Державної регуляторної служби України, 
Державної служби експертного контролю України, 
Державного агентства резерву України 
відповідних структурних підрозділів обласних та 
Київської міської державних адміністрацій 
(префектур) 

 
15-26 

лютого 
    

1.1.5. 

Керівники структурних підрозділів Міністерства 
інфраструктури України, Державної служби 
України з безпеки на транспорті, відповідних 
структурних підрозділів обласних та Київської 
міської державних адміністрацій (префектур) 

  
14-25 

березня 
   

 

НАВЧАЛЬНІ ЗАХОДИ З ПІДВИЩЕННЯ  
КВАЛІФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ  
І ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО  
САМОВРЯДУВАННЯ НА 2016 РІК 
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1.1.6. 

Керівники структурних підрозділів Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України, Державної 
служби України з питань геодезії, картографії та 
кадастру,  Державного агентства з питань 
електронного урядування України, Державного 
агентства України з питань відновлення Донбасу, 
Державної архітектурно-будівельної інспекції 
України, відповідних структурних підрозділів 
обласних та Київської міської державних 
адміністрацій (префектур). Працівники Державної 
служби України з питань Автономної Республіки 
Крим, міста Севастополя та тимчасово 
переміщених осіб 

  
14-25 

березня 
   

1.1.7. 
Працівники Апарату Верховної Ради України, 
Секретаріату Кабінету Міністрів України 

   
11-22 
квітня 

 
 

1.1.8.. 

Керівники структурних підрозділів Міністерства 
соціальної політики України, Державної служби 
України з питань праці, Пенсійного фонду України, 
відповідних структурних підрозділів  обласних та 
Київської міської державних адміністрацій 
(префектур) 

   
11-22 
квітня 

  

1.1.9. Працівники Апарату Верховної Ради України     
16-27 

травня 
 

1.1.10. 

Керівники структурних підрозділів Міністерства 
фінансів України, Державної казначейської служби 
України, Державної фінансової інспекції України, 
відповідних структурних підрозділів обласних та 
Київської міської державних адміністрацій 
(префектур). Працівники Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку 

    
16-27 

травня 
 

1.1.11. 
Керівники структурних підрозділів Державної 
фіскальної служби України 

    
16-27 

травня 
 

1.1.12. 
Працівники Національної ради України з питань 
телебачення і радіомовлення, Державного 
комітету телебачення і радіомовлення України 

    
16-27 

травня 
 

1.1.13. 

Працівники Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сфері зв’язку та 
інформатизації, Адміністрації Державної служби 
спеціального зв’язку та захисту інформації України 

    
16-27 

травня 
 

1.1.14. 

Керівники структурних підрозділів Міністерства 
енергетики та вугільної промисловості України, 
Державної інспекції ядерного регулювання 
України, Державної інспекції енергетичного 
нагляду України, відповідних структурних 
підрозділів  обласних та Київської міської 
державних адміністрацій (префектур) 

     
06-17 

червня 

1.1.15. 
Працівники Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сфері енергетики і 
комунальних послуг 

     
06-17 

червня 

1.2. 
Навчання за програмою підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади І-ІV 
категорій,  і осіб з кадрового резерву на ці посади (місцеві органи виконавчої влади) 

1.2.1. 
Голови районних державних адміністрацій (після 
завершення реформування місцевих органів 
влади - префекти) 

25 
січня - 

05 
лютого 

     

1.2.2. 

Заступники голів, керівники апаратів обласних, 
Київської міської державних адміністрацій (після 
завершення реформування місцевих органів 
влади - префектур) та кадровий резерв на ці 
посади 

 
15-19 

лютого 
    

1.2.3. 
Голови районних державних адміністрацій 
(префекти) 

     
06-10 

червня 

1.3. 

Навчання за  програмою підвищення кваліфікації уперше прийнятих на державну службу державних 
службовців та новообраних посадових осіб органів місцевого самоврядування, які займають посади  
І-ІV категорій 
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1.3.1. 

Уперше прийняті на державну службу (протягом 
першого року їх роботи) державні службовці та 
посадові особи органів місцевого самоврядування 
І-ІV категорій посад органів виконавчої влади та 
органів місцевого самоврядування усіх рівнів, 
обрані (призначені) на відповідні посади 

 
15-26 

лютого 
    

1.3.2. 

Уперше прийняті на державну службу (протягом 
першого року їх роботи) державні службовці та 
посадові особи органів місцевого самоврядування 
І-ІV категорій посад органів виконавчої влади та 
органів місцевого самоврядування (I етап заочно-
дистанційного навчання; II етап з 27 травня - 08 
листопада - дистанційне навчання) 

    
24-26 

травня 
 

1.3.3. 

Уперше прийняті на державну службу (протягом 
першого року їх роботи) державні службовці та 
посадові особи органів місцевого самоврядування 
І-ІV категорій посад органів виконавчої влади та 
органів місцевого самоврядування усіх рівнів, 
обрані (призначені ) на відповідні посади 

     
06-17 

червня 

1.4. 
Навчання за програмою підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, які 
займають посади   І-ІV категорій,  і осіб  з кадрового резерву на ці посади 

1.4.1. 
Міські голови, голови громад, заступники міських 
голів та голів громад, керівники апаратів міських 
рад міст обласного значення 

  
14-18 

березня 
   

1.4.2. Голови районних рад, голови громад    
11-15 
квітня 

  

1.4.3. 
Заступники голів, керуючі справами обласних, 
міських, районних рад, голів громад та кадровий 
резерв на ці посади 

    
16-20 

травня 
 

1.5. 

Навчання за програмою підвищення кваліфікації керівників та організаторів навчання закладів системи 
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб 
місцевого самоврядування та кадровий резерв на ці посади 

1.5.1. 

Керівники та викладачі навчальних закладів 
системи підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації державних службовців і посадових 
осіб місцевого самоврядування 

   
11-22 
квітня 

  

1.5.2. 

Керівники та викладачі навчальних закладів 
системи підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації державних службовців і посадових 
осіб місцевого самоврядування (I етап заочно-
дистанційного навчання; II етап з 16 квітня - 03 
жовтня - дистанційне навчання) 

   
13-15 
квітня 

  

II Навчання за програмами тематичних короткострокових семінарів 

2.1. 

Тематичний короткостроковий семінар 
"Стратегічні пріоритети розвитку України в 
контексті реалізації програми: Стратегія реформ - 
2020" 

20-21 
січня 

     

2.2. 
Тематичний короткостроковий семінар 
"Децентралізація влади в Україні та 
реформування місцевого самоврядування" 

 
02-03 

лютого 
    

2.3. 
Тематичний короткостроковий семінар 
"Стратегічне управління та проектний 
менеджмент в органах влади" 

 
04-05 

лютого 
    

2.4. 
Тематичний короткостроковий семінар "Конфлікти, 
стреси, маніпулювання в управлінській і політичній 
діяльності" 

 
09-10 

лютого 
    

2.5. 
Тематичний короткостроковий семінар 
"Глобалізація та міжнародні стратегії економічного 
розвитку" 

 
16-17 

лютого 
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2.6. 
Тематичний короткостроковий семінар 
"Антикризове управління в контексті реалізації 
реформ в Україні" 

 
23-24 

лютого 
    

2.7. 
Тематичний короткостроковий семінар "Розвиток 
інформаційного суспільства та медіа" 

 
25-26 

лютого 
    

2.8. 
Тематичний короткостроковий семінар 
"Організація контролю та виконавської дисципліни 
в органах влади" 

  
01-02 

березня 
   

2.9. 
Тематичний короткостроковий семінар 
"Управління державними програмами. Моніторинг 
та оцінювання" 

  
15-16 

березня 
   

2.10. 
Тематичний короткостроковий семінар 
"Електронне урядування в сучасній системі 
державного управління" 

  
22-23 

березня 
   

2.11. 

Тематичний короткостроковий семінар 
"Енергозбереження та підвищення 
енергоефективності. Використання 
альтернативних паливно-енергетичних ресурсів" 

  
24-25 

березня 
   

2.12. 
Тематичний короткостроковий семінар 
"Інноваційний менеджмент в органах влади" 

  
29-30 

березня 
   

2.13. 

Тематичний короткостроковий семінар 
"Децентралізація фінансів: зміцнення 
матеріальної та фінансової основи місцевого 
самоврядування" 

   
12-13 
квітня 

  

2.14. 
Тематичний короткостроковий семінар 
"Інформаційно-комунікативні технології соціальних 
медіа в управлінні та підвищенні кваліфікації" 

   
19-20 
квітня 

  

2.15. 
Тематичний короткостроковий семінар 
"Європейська інтеграція в умовах реалізації Угоди 
про асоціацію між Україною та ЄС" 

   
21-22 
квітня 

  

2.16. 

Тематичний короткостроковий семінар "Культура 
ділового мовлення як інструмент кар’єрного 
зростання державного службовця. Публічні 
комунікації" 

   
26-27 
квітня 

  

2.17. 
Тематичний короткостроковий семінар "Бюджетна 
децентралізація. Особливості формування і 
виконання місцевих бюджетів" 

    
11-12 

травня 
 

2.18. 

Тематичний короткостроковий семінар 
"Громадянське суспільство в Україні. Взаємодія 
органів місцевого самоврядування та органів 
виконавчої влади з громадськістю" 

    
19-20 

травня 
 

2.19. 
Тематичний короткостроковий семінар "Етичні 
засади державної служби" 

    
24-25 

травня 
 

2.20. 
Тематичний короткостроковий семінар "Моделі 
стратегічного партнерства України в умовах 
глобалізації" 

     
07-08 

червня 

2.21. 
Тематичний короткостроковий семінар "Аналіз 
політики. Підготовка аналітичних документів" 

     

14-15 
червня 

2.22. 
Тематичний короткостроковий семінар "Реалізація 
державної кадрової політики. Гендерний 
компонент державного управління" 

     
16-17 

червня 

2.23. 
Тематичний короткостроковий семінар "Проектний 
менеджмент в діяльності органів влади" 

     
21-22 

червня 

ІІ півріччя 2016 року 

№      Галузеве (функціональне) спрямування  Місяці року 
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заход
у 

або тематика заходу 
VIІ VIІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

III Навчання за професійними програмами 

3.1. 
Навчання за програмою підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого 
самоврядування, які займають посади І-ІV категорій, і осіб з кадрового резерву на ці посади (центральні 
органи виконавчої влади) 

3.1.1. 

Керівники структурних підрозділів Національного 
агентства України з питань державної служби, 
кадрових служб обласних та Київської міської 
державних адміністрацій (префектур) 

  
12-23 

вересня 
   

3.1.2. 

Керівники структурних підрозділів Міністерства 
охорони здоров’я України, Державної служби 
України з питань безпечності харчових продуктів 
та захисту прав споживачів, Державної служби 
України з лікарських засобів та контролю за 
наркотиками, відповідних структурних підрозділів  
обласних та Київської міської державних 
адміністрацій (префектур) 

  
12-23 

вересня 
   

3.1.3. 
Керівники структурних підрозділів Державної 
архівної служби України, директори державних 
архівів областей та міста Києва 

  
12-23 

вересня 
   

3.1.4. 
Працівники Апарату Верховної Ради України, 
Секретаріату Кабінету Міністрів України 

   
03-13 

жовтня 
  

3.1.5. 

Керівники структурних підрозділів Міністерства 
освіти і науки України, Міністерства молоді та 
спорту України, Державної інспекції навчальних 
закладів України, відповідних структурних 
підрозділів обласних та Київської міської 
державних адміністрацій (префектур) 

   
03-13 

жовтня 
  

3.1.6. 

Керівники структурних підрозділів Міністерства 
культури України, Державного агентства України з 
питань кіно, Українського інституту національної 
пам’яті та відповідних структурних підрозділів 
обласних та Київської міської державних 
адміністрацій (префектур) 

   
03-13 

жовтня 
  

3.1.7. 
Керівники структурних підрозділів Державної 
служби статистики України 

   
03-13 

жовтня 
  

3.1.9. 
Працівники Апарату Верховної Ради України, 
Центральної виборчої комісії України 

    
31 жовтня 

– 11 
листопада 

 

3.1.10. 
Керівники структурних підрозділів 
Антимонопольного комітету України 

    
31 жовтня 

– 11 
листопада 

 

3.1.11. 

Працівники Конституційного Суду України, Вищої 
кваліфікаційної комісії суддів України, 
Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини 

    
28 

листопада 
– 09 грудня 

 

3.1.12. 

Працівники Верховного Суду України, Державної 
судової адміністрації України, Вищого 
спеціалізованого суду України з розгляду 
цивільних і кримінальних справ, Вищого 
адміністративного суду України 

    
28 

листопада 
– 09 грудня 

 

3.1.13. 

Керівники структурних підрозділів Державної 
міграційної служби України, Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій, відповідних 
структурних підрозділів обласних та Київської 
міської державних адміністрацій (префектур) 

    
28 

листопада 
– 09 грудня 

 

3.1.14. 
Керівники структурних підрозділів Міністерства 
закордонних справ України, Міністерства оборони 
України 

    
28 

листопада 
– 09 грудня 
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3.2. 
Навчання за програмою підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади  
І-ІV категорій, і осіб з кадрового резерву на ці посади (місцеві органи виконавчої влади) 

3.2.1. 
Заступники, керівники апаратів, обласних, 
районних державних адміністрацій (префектур) 

   
31 жовтня 

– 04 
листопада 

  

3.2.2. 
Голови районних державних адміністрацій 
(префекти) 

   
31 жовтня 

– 04 
листопада 

  

3.3. 

Навчання за  програмою підвищення кваліфікації уперше прийнятих на державну службу державних 
службовців та новообраних посадових осіб органів місцевого самоврядування, які займають посади І-ІV 
категорій 

3.3.1. 

Уперше прийняті на державну службу (протягом 
першого року їх роботи) державні службовці та 
посадові особи органів місцевого самоврядування 
І-ІV категорій посад органів виконавчої влади та 
органів місцевого самоврядування усіх рівнів, 
обрані (призначені) на відповідні посади 

  
12-23 

вересня 
   

3.3.2. 

Уперше прийняті на державну службу (протягом 
першого року їх роботи) державні службовці та 
посадові особи органів місцевого самоврядування 
ІV категорій посад органів виконавчої влади та 
органів місцевого самоврядування усіх рівнів, 
обрані (призначені) на відповідні посади (III етап 
заочно-дистанційного навчання) 

    
09-10 

листопада 
 

3.4. 
Навчання за програмою підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування,  
які займають посади І-ІV категорій, і осіб з кадрового резерву на ці посади 

3.4.1. Голови районних рад, голови громад    
03-07 

жовтня 
  

3.4.2. 
Міські голови, голови громад, заступники міських 
голів та голів громад, керівники апаратів міських 
рад міст обласного значення 

    
28  

листопада – 
02 грудня 

 

1.5. 
Навчання за програмою підвищення кваліфікації керівників та організаторів навчання закладів системи 
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого 
самоврядування та кадровий резерв на ці посади 

1.5.1. Керівники та викладачі навчальних закладів 
системи підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації державних службовців і посадових 
осіб місцевого самоврядування (III етап заочно-
дистанційного навчання) 

   04-05 
жовтня 

  

4. Навчання за програмами тематичних короткострокових семінарів 

4.1. 
Тематичний короткостроковий семінар "Державна 
служба та служба в органах місцевого 
самоврядування в умовах децентралізації влади" 

  
07-08 

вересня 
   

4.2. 

Тематичний короткостроковий семінар "Кадровий 
менеджмент і кадрові технології в органах влади. 
Впровадження критерію обов’язково знання 
англійської мови при прийомі на державну службу" 

  
13-14 

вересня 
   

4.3. 
Тематичний короткостроковий семінар 
"Психологічні основи ефективного управління" 

  
15-16 

вересня 
   

4.4. 

Тематичний короткостроковий семінар "Культура 
ділового мовлення як інструмент кар’єрного 
зростання державного службовця. Публічні 
комунікації" 

  
21-22 

вересня 
   

4.5. 

Тематичний короткостроковий семінар 
"Менеджмент освітніх інновацій у системі 
підвищення кваліфікації. Нові стандарти 
викладання та оцінювання знань з англійської 
мови (CEFR)" 

   

04-05 
жовтня 

  

4.6. 
Тематичний короткостроковий семінар "Інноваційні 
іміджеві технології. Медіаосвіта" 

   
06-07 

жовтня 
  

4.7. 
Тематичний короткостроковий семінар 
"Європейська інтеграція в умовах реалізації Угоди 
про асоціацію між Україною та ЄС" 

   
11-12 

жовтня 
  

4.8. Тематичний короткостроковий семінар    18-19   
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"Самоменеджмент сучасного керівника. Алгоритм 
продуктивного мислення" 

жовтня 

4.9. 
Тематичний короткостроковий семінар "Сучасні 
політичні і соціально-економічні процеси в Україні" 

    
01-02 

листопада 
 

4.10. 
Тематичний короткостроковий семінар 
"Особливості регіонального розвитку в умовах 
децентралізації" 

    
08-09 

листопада 
 

4.11. 
Тематичний короткостроковий семінар "Політичне 
лідерство. Лідерство в управлінській діяльності" 

    
10-11 

листопада 
 

4.12. 
Тематичний короткостроковий семінар "Конфлікти, 
стреси, маніпулювання в управлінській і політичній 
діяльності" 

    
15-16 

листопада 
 

4.13. 

Тематичний короткостроковий семінар 
"Загальнонаціональні пріоритети та регіональні 
особливості соціогуманітарного розвитку в 
контексті євроінтеграційних процесів. Вимушена 
міграція в Україні" 

    
29-30 

листопада 
 

4.14. 
Тематичний короткостроковий семінар 
"Пріоритетні напрями безпекової політики України. 
Розвиток конструктивного партнерства з НАТО" 

     
06-07 
грудня 

4.15. 
Тематичний короткостроковий семінар "Етичні 
засади державної служби" 

     
08-09 
грудня 

4.16. 
Тематичний короткостроковий семінар 
"Управлінська риторика та ораторська 
майстерність лідера" 

     
13-14 
грудня 

 

 

 

 

Навчання новопризначеними голів районних державних адміністрацій. 

 17-19 квітня 2015 року  



План-графік навчання в Інституті підвищення кваліфікації  
керівних кадрів НАДУ при Президентові України 17 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

Термін 
навчання 

Вид навчальної 
програми,                                                            

тема семінару 
Категорія слухачів 

Навчальний заклад, міжнародна 
організація, програма, у співпраці з 

якою здійснюється навчання 

18 лютого 
Постійно діючий 

семінар 
Керівники і спеціалісти Кабінету 

Міністрів України 
Науково-педагогічні працівники вищих 

навчальних закладів міста Києва 

09-11 березня 
Постійно діючий 
семінар, тренінг 

Керівники, спеціалісти центральних, 
місцевих органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування 

Університет прикладного менеджменту 
(м. Мангайм) ФРН 

10-11 березня 
Постійно діючий 
семінар, тренінг 

Посадові особи органів місцевого 
самоврядування 

Програма Ради Європи "Посилення 
інституційної спроможності органів 

місцевого самоврядування в Україні" 

17 березня 
Постійно діючий 

семінар 
Керівники і спеціалісти Кабінету 

Міністрів України 
Науково-педагогічні працівники вищих 

навчальних закладів міста Києва 

04-05 квітня 
Постійно діючий 
семінар, тренінг 

Керівники, спеціалісти центральних, 
місцевих органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування 

Університет прикладного менеджменту 
(м. Мангайм) ФРН 

07-08 квітня 
Постійно діючий 
семінар, тренінг 

Посадові особи органів місцевого 
самоврядування 

Програма Ради Європи "Посилення 
інституційної спроможності органів 

місцевого самоврядування в Україні" 

21 квітня 
Постійно діючий 

семінар 
Керівники і спеціалісти Кабінету 

Міністрів України 
Науково-педагогічні працівники вищих 

навчальних закладів міста Києва 

04-05 травня 
Постійно діючий 
семінар, тренінг 

Керівники, спеціалісти центральних, 
місцевих органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування 

Університет прикладного менеджменту 
(м. Мангайм) ФРН 

07-08 травня 
Постійно діючий 
семінар, тренінг 

Посадові особи органів місцевого 
самоврядування 

Програма Ради Європи "Посилення 
інституційної спроможності органів 

місцевого самоврядування в Україні" 

19 травня 
Постійно діючий 

семінар 
Керівники і спеціалісти Кабінету 

Міністрів України 
Науково-педагогічні працівники вищих 

навчальних закладів міста Києва 

30 травня -  
03 червня 

Постійно діючий 
семінар, тренінг 

Керівники, спеціалісти центральних, 
місцевих органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування 

Українсько-швейцарський проект 
"Розвиток громадських 

компетентностей" (DOCCU)  

16 червня 
Постійно діючий 

семінар 
Керівники і спеціалісти Кабінету 

Міністрів України 
Науково-педагогічні працівники вищих 

навчальних закладів міста Києва 

15 вересня 
Постійно діючий 

семінар 
Керівники і спеціалісти Кабінету 

Міністрів України 
Науково-педагогічні працівники вищих 

навчальних закладів міста Києва 

26-30 вересня 
Постійно діючий 
семінар, тренінг 

Керівники, спеціалісти центральних, 
місцевих органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування 

Українсько-швейцарський проект 
"Розвиток громадських 

компетентностей" (DOCCU) 

20 жовтня 
Постійно діючий 

семінар 
Керівники і спеціалісти Кабінету 

Міністрів України 
Науково-педагогічні працівники вищих 

навчальних закладів міста Києва 

ПЛАН-ГРАФІК ЗАНЯТЬ У ТРЕНІНГОВОМУ ЦЕНТРІ ІНСТИТУТУ ПІДВИЩЕННЯ 
КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИХ КАДРІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО 
УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ЗА УЧАСТЮ МІЖНАРОДНИХ 
ОРГАНІЗАЦІЙ, ПРОГРАМИ РАДИ ЄВРОПИ ТА ЗА ДОДАТКОВИМИ 
КОНТРАКТАМИ НА 2016 РІК 
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24-25 жовтня 
Постійно діючий 
семінар, тренінг 

Керівники, спеціалісти центральних, 
місцевих органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування 

Українсько-швейцарський проект 
"Розвиток громадських 

компетентностей" (DOCCU) 

26-27 жовтня 
Постійно діючий 
семінар, тренінг 

Посадові особи органів місцевого 
самоврядування 

Програма Ради Європи "Посилення 
інституційної спроможності органів 

місцевого самоврядування в Україні" 

17 листопада 
Постійно діючий 

семінар 
Керівники і спеціалісти Кабінету 

Міністрів України 
Науково-педагогічні працівники вищих 

навчальних закладів міста Києва 

21-25 
листопада 

Постійно діючий 
семінар, тренінг 

Керівники, спеціалісти центральних, 
місцевих органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування 

Українсько-швейцарський проект 
"Розвиток громадських 

компетентностей" (DOCCU) 

12-13 грудня 
Постійно діючий 
семінар, тренінг 

Керівники, спеціалісти центральних, 
місцевих органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування 

Українсько-швейцарський проект 
"Розвиток громадських 

компетентностей" (DOCCU) 

14-15 грудня 
Постійно діючий 
семінар, тренінг 

Посадові особи органів місцевого 
самоврядування 

Програма Ради Європи "Посилення 
інституційної спроможності органів 

місцевого самоврядування в Україні" 

15 грудня 
Постійно діючий 

семінар 
Керівники і спеціалісти Кабінету 

Міністрів України 
Науково-педагогічні працівники вищих 

навчальних закладів міста Києва 

 

 

 

 

  

Виїзне заняття на базі Центру надання адміністративних послуг м. Києва.  

Слухачі  ознайомились із структурою, принципами, завданнями та 

організаційною системою Центру, новаціями та досягненнями у сфері надання 

адміністративних послуг; з роботою електронних сервісів: он-лайн консультацій, 

архітектурою, інформаційним та технологічним забезпеченням веб-порталу 

Центру, переліком послуг. 

9 червня 2015 року 
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Назва семінару 
Дата 

 проведення 
Кількість  
слухачів 

 

I. Реалізація Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020"  
 

Сучасні політичні і соціально-економічні процеси в Україні 01-02 листопада 40 

Стратегічні пріоритети розвитку України в контексті реалізації програми 
"Стратегія реформ – 2020" 

20-21 січня  60 

Загальнонаціональні пріоритети та регіональні особливості соціогуманітарного 
розвитку в контексті євроінтеграційних процесів. Вимушена міграція в Україні 

29-30 грудня 40 

Антикризове управління в контексті реалізації реформ в Україні 23-24 лютого  55 

Розвиток інформаційного суспільства та медіа 25-26 лютого 55 

Енергозбереження та підвищення енергоефективності. Використання 
альтернативних паливно-енергетичних ресурсів 

24-25 березня  40 

Всього 290 

II. Децентралізація влади в Україні та реформування місцевого самоврядування  

Децентралізація влади в Україні та реформування місцевого самоврядування 02-03 лютого  50 

Особливості регіонального розвитку в умовах децентралізації влади 08-09 листопада 50 

Децентралізація фінансів: зміцнення матеріальної та фінансової основи 
місцевого самоврядування 

12-13 квітня 50 

Бюджетна децентралізація. Особливості формування і виконання місцевих 
бюджетів  

11-12 травня 50 

Державна служба та служба в органах місцевого самоврядування в умовах 
децентралізації влади 

07-08 вересня 40 

Всього 230 

III. Стратегічні пріоритети розвитку України: європейська інтеграція та національна безпека України  

Глобалізація та міжнародні стратегії економічного розвитку 16-17 лютого 40 

Моделі стратегічного партнерства України в умовах глобалізації 07-08 червня 40 

Європейська інтеграція в умовах реалізації Угоди про асоціацію між Україною 
та ЄС  

21-22 квітня  
11-12 жовтня  

40 
40 

Пріоритетні напрями безпекової політики України. Розвиток конструктивного 
партнерства з НАТО 

06-07 грудня 40 

Всього 240 

IV. Публічне управління в умовах трансформації суспільства 

Стратегічне управління та проектний менеджмент в органах влади 04-05 лютого 45 

Електронне урядування в сучасній системі державного управління  22-23 березня 50 

Аналіз політики. Підготовка аналітичних документів 14-15 червня 50 

Управління державними програмами. Моніторинг та оцінювання 15-16 березня 50 

Адміністративні процедури та надання адміністративних послуг 19-20 травня 40 

Проектний менеджмент в діяльності органів влади  21-22 червня  40 

Інноваційний менеджмент в органах влади 29-30 березня 50 

Громадянське суспільство в Україні. Взаємодія органів місцевого 
самоврядування та органів виконавчої влади з громадськістю 

17-18 травня 40 

Інформаційно-комунікативні технології соціальних медіа в управлінні та 
підвищенні кваліфікації 

19-20 квітня 60 

Менеджмент освітніх інновацій у системі підвищення кваліфікації. Нові 
стандарти викладання та оцінювання знань з англійської мови (CEFR) 

04-05 жовтня 60 

Всього 
 

405 
 

 

ПЕРЕЛІК ТЕМАТИЧНИХ КОРОТКОСТРОКОВИХ СЕМІНАРІВ, ЯКІ 
ПРОВОДИТИМУТЬСЯ В ІНСТИТУТІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
КЕРІВНИХ КАДРІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО 
УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ У 2016 РОЦІ 
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V.  Етичні засади державної служби. Оновлення влади  

Етичні засади державної служби 24-25 травня 50 

Етичні засади державної служби. Оновлення влади 08-09 грудня 55 

Всього 170 

VІ. Державна кадрова політика та управління персоналом. Гендерний компонент державного управління 

Реалізація державної кадрової політики. Гендерний компонент державного 
управління 

16-17 червня 60 

Кадровий менеджмент і кадрові технології в органах влади. Впровадження 
критерію обов’язкового знання англійської мови при прийомі на державну 
службу 

13-14 вересня 40 

Організація контролю та виконавської дисципліни в органах влади  01-02 березня 55 

Політичне лідерство. Лідерство в управлінській діяльності 10-11 листопада 40 

Управлінська риторика та ораторська майстерність лідера 13-14 грудня  60 

Культура ділового мовлення як інструмент кар’єрного зростання державного 
службовця. Публічні комунікації  

26-27 квітня 
21-22 вересня 

50 
70 

Психологічні основи ефективного управління 15-16 вересня 60 

Самоменеджмент сучасного керівника. Алгоритм продуктивного мислення 18-19 жовтня  50 

Інноваційні іміджеві технології. Медіаосвіта  06-07 жовтня 40 

Конфлікти, стреси, маніпулювання в управлінській і політичній діяльності 
09-10 лютого  
15-16 листопада 

70 
60 

Всього 640 

Всього за рік 1975 

Тренінг «Проектний менеджмент у діяльності органів влади» для слухачів тематичного 
короткострокового семінару на тему: “Забезпечення ефективності діяльності органів 
місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади”  

08-09 жовтня 2015 року 
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Професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців I-IV 
категорій посад (далі – Професійна програма) спрямована на здійснення 
стратегічних перетворень, започаткованих в Україні, наближення державної 
служби до європейських стандартів та орієнтована на використання в системі 
підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого 
самоврядування. 
 
Тривалість навчання: 108 академічних годин, з них аудиторних – 72. 
 
Цільова аудиторія: державні службовці I-IV категорій посад. 

Професійна програма побудована за модульним принципом та розрахована на 
можливість поєднання очної та дистанційної форм навчання.  

 
Навчання за загальною складовою передбачає вивчення таких модулів: 

 Стратегія розвитку України 
 Демократичне врядування 
 Модернізація державної служби в контексті реалізації стратегії державної 

кадрової політики 
Особливістю Професійної програми є те, що функціональна складова 

включає як тренінгову частину, спрямовану на розвиток лідерства державних 
службовців, так і варіативні модулі, пропоновані на вибір для вивчення у 
дистанційному режимі. 
 
Навчання за функціональною складовою передбачає вивчення таких модулів: 

 Менеджмент в органах державної влади 
 Психологічні аспекти ефективного управління 

Тренінгова частина Професійної програми розроблена з урахуванням 
кращого зарубіжного досвіду та вітчизняної практики на основі тренінгової 
програми «Академія лідерства», спрямованої на фахову динамічну підготовку 
ефективних керівників місцевого й регіонального рівня і успішно апробованої у 
європейських країнах.  
 
Тренінгова частина складається з шести тренінгів: 

Тренінг 1. Сучасне лідерство для сучасної місцевої влади – лідерство для 
доброго врядування. Рівні лідерства. Матриця лідерства. 

Тренінг 2. Орієнтація на завдання/орієнтація на співробітників. Вибір 
правильного стилю лідерства. 

Тренінг 3. Емоційне лідерство як мистецтво управління емоціями та 
організації взаємозацікавленої комунікативної взаємодії.  

Тренінг 4. Застосування інновацій в запровадженні змін. 
Тренінг 5. Самооцінка, самоконтроль, самовдосконалення особистості 

керівника-лідера. Преференції лідерства. Розробка власної Стратегії саморозвитку 
лідера – «Дорожня карта лідерства». 

Тренінг 6. Залучення громадськості. Партнерське мислення. 
Під час проведення тренінгів передбачається використання дієвих форм 

залучення слухачів, зокрема: робота у парах, одноосібне самостійне виконання 
завдання кожним учасником тренінгу, виконання поставленого завдання у 

ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ I - IV КАТЕГОРІЙ ПОСАД 
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командах з кількох учасників тренінгу, презентація членами команди отриманих 
результатів, колективне обговорення отриманих результатів усіма учасниками 
тренінгу, взаємодоповнюючи коментарі викладачів-тренерів. 
 
Навчання за варіативною складовою передбачає вивчення таких модулів 
(пропоновані на вибір): 

 Управління проектами 
 Стратегічне планування 
 Ділова комунікація в державних інституціях 
 Культура ділового мовлення 
 Тайм-менеджмент: часова організація діяльності державного службовця 
 Управлінська риторика 
 Державна служба в контексті реалізації Стратегії сталого розвитку “Україна 

– 2020” 
 
Результатом засвоєння навчального матеріалу Професійної програми є: 

 оволодіння інформацією про пріоритети зовнішньої та внутрішньої 
політики України, особливості її політико-правового розвитку у світовому просторі; 

 розуміння шляхів забезпечення конституційно-правової модернізації 
держави та модернізації державного управління; 

 засвоєння знань про шляхи реалізації стратегічних підходів у розвитку 
регіонального управління для забезпечення реалізації реформ на місцевому рівні; 

 володіння інформацією про зміни у законодавчих і нормативно-правових 
актах, усвідомлення передумов і наслідків їх прийняття для розвитку регіонів 
України; 

 оволодіння системою знань і умінь, які забезпечують здатність 
вирішувати проблеми щодо наповнення і виконання місцевих бюджетів; 

 розуміння передумов, переваг і технології здійснення стратегічного 
управління регіональним розвитком, оволодіння вміннями щодо впровадження 
стратегій через управління проектами; 

 оволодіння інформацією про умови та шляхи реформування 
адміністративних послуг; 

 володіння інформацією про шляхи реалізації антикорупційної політики в 
Україні, оволодіння знаннями і вміннями, які забезпечують здатність запобігати 
виникненню корупційних діянь і протидіяти корупції в органах державної влади; 

 оволодіння системою знань і умінь щодо здійснення ефективного 
управління державним органом із використанням сучасних технологій 
менеджменту; 

 розвиток складових функціональної компетентності з питань 
стратегічного управління і проектного менеджменту та оволодіння вміннями 
формування проектних пропозицій; 

 оволодіння системою знань і умінь, які складають основу професійної 
компетентності керівників-лідерів та забезпечують здатність до креативного 
мислення, прийняття ефективних рішень у нестандартних ситуаціях, організації 
ефективної командної роботи та застосування інноваційних підходів у роботі, 
здійснювати самоменеджмент та розвиток лідерського потенціалу. 

 оволодіння системою знань і умінь, які забезпечують здатність керівних 
кадрів у сфері державного управління розвивати та реалізувати лідерські якості у 
професійній діяльності та ін. 
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Професійна програма підвищення кваліфікації голів районних державних 

адміністрацій (далі – Професійна програма) спрямовується на вироблення 
професійних компетентностей та оновлення знань, умінь, навичок ефективного 
виконання завдань регіонального управління, а також посадових обов’язків, 
необхідних для провадження професійної діяльності голів районних державних 
адміністрацій. 
 
Тривалість навчання: 108 академічних годин, з них аудиторних – 72. 
Цільова аудиторія: голови районних державних адміністрацій. 

Професійна програма побудована за модульним принципом та розрахована на 
можливість поєднання очної та дистанційної форм навчання.  

Мета Професійної програми: розвиток професійної компетентності та 
засвоєння знань про модернізацію державного управління та реформування 
системи місцевого самоврядування в Україні, вироблення умінь та навичок, 
необхідних для професійного розвитку та забезпечення реалізації на 
регіональному рівні політичних, економічних, соціальних реформ, спрямованих на 
перетворення України в сучасну європейську країну.  
Навчання за загальною складовою передбачає вивчення таких модулів: 

 Реалізація Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» 
 Модернізація державної служби в контексті реалізації стратегії державної 

кадрової політики 
Навчання за функціональною складовою передбачає вивчення таких модулів: 

 Організаційно-правові засади діяльності голови РДА та забезпечення 
демократичного врядування 

 Психологічні аспекти ефективного управління 
Навчання за варіативною складовою передбачає вивчення таких модулів 
(пропоновані на вибір та адаптовані до дистанційної форми навчання): 

 Управління проектами 
 Стратегічне планування 
 Ділова комунікація в державних  інституціях 
 Культура ділового мовлення державного службовця 
 Тайм-менеджмент: часова організація діяльності державних службовців 

Управлінська риторика 
 

Результатом засвоєння навчального матеріалу Професійної програми є: 

 оволодіння інформацією про пріоритети зовнішньої та внутрішньої 
політики України, особливості її політико-правового розвитку у світовому просторі; 

 розуміння шляхів забезпечення конституційно-правової модернізації 
держави та модернізації державного управління; 

 засвоєння знань про шляхи реалізації стратегічних підходів у розвитку 
регіонального управління для забезпечення реалізації реформ на місцевому рівні; 

 володіння інформацією про зміни у законодавчих і нормативно-правових 
актах, усвідомлення передумов і наслідків їх прийняття для розвитку регіонів 
України; 

 оволодіння системою знань і умінь, які забезпечують здатність 
вирішувати проблеми щодо наповнення і виконання місцевих бюджетів; 

 розуміння передумов і шляхів реалізації земельної реформи та реформи 
адміністративно-територіального устрою в Україні; 

 усвідомлення особливостей впровадження аграрної реформи в Україні;  

ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ГОЛІВ 
РАЙОННИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ 
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 розуміння передумов, переваг і технології здійснення стратегічного 
управління регіональним розвитком, оволодіння вміннями щодо впровадження 
стратегій через управління проектами; 

 оволодіння інформацією про умови та шляхи реформування 
адміністративних послуг; 

 володіння інформацією про шляхи реалізації антикорупційної політики в 
Україні, оволодіння знаннями і вміннями, які забезпечують здатність запобігати 
виникненню корупційних діянь і протидіяти корупції в органах державної влади; 

 оволодіння системою знань і умінь щодо здійснення ефективного 
управління державним органом із використанням сучасних технологій 
менеджменту; 

 розвиток складових функціональної компетентності з питань 
стратегічного управління і проектного менеджменту та оволодіння вміннями 
формування проектних пропозицій; 

 оволодіння системою знань і умінь, які складають основу професійної 
компетентності керівників-лідерів та забезпечують здатність до креативного 
мислення, прийняття ефективних рішень у нестандартних ситуаціях, організації 
ефективної командної роботи та застосування інноваційних підходів у роботі, 
здійснювати самоменеджмент та розвиток лідерського потенціалу. 

 оволодіння системою знань і умінь, які забезпечують здатність керівних 
кадрів у сфері державного управління розвивати та реалізувати лідерські якості у 
професійній діяльності та ін. 

 

  

Тематична зустріч «Розвиток державного 
будівництва та місцевого самоврядування в 
Україні»  з народним депутатом України, 
заступником голови депутатської фракції Партії 
“Блок Петра Порошенка” Анатолієм Матвієнком 
у ході навчання голів  районних державних 
адміністрацій  

10 грудня 2015 року 
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Професійна програма підвищення кваліфікації керівників та організаторів 

навчання закладів системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 
державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування та кадрового 
резерву на ці посади (далі – Професійна програма) має на меті підвищення рівня 
управлінської, професійно-фахової, науково-методичної компетентності керівників, 
організаторів навчання і викладачів навчальних закладів системи, сприяння їх 
професійному та особистісному розвитку шляхом: 

 удосконалення та оновлення знань і умінь на засадах компетентністного 
підходу з управлінських, правових, економічних, філософських, психолого-
педагогічних, методичних та інших питань професійної діяльності слухачів; 

 набуття додаткових та вдосконалення наявних професійно-фахових 
знань; 

 активізація самостійної діяльності та підвищення рівня мотивації 
професійного вдосконалення і особистісного розвитку. 
Тривалість навчання: 108 академічних годин, з них аудиторних – 72. 
Цільова аудиторія: керівники та організатори навчання закладів системи 
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і 
посадових осіб місцевого самоврядування та кадрового резерву на ці посади. 

Професійна програма складається із загальної, функціональної і галузевої 
складових. 
Навчання за загальною складовою передбачає вивчення таких модулів: 

 Суспільно-політичний розвиток та утвердження демократії в Україні. 
Державне управління і місцеве самоврядування в умовах здійснення 
реформ 

 Кадрова політика і державна служба 
 Соціальна і гуманітарна політика України в умовах євроінтеграції. 

Реформування вищої освіти в Україні 
 Реформування системи підвищення кваліфікації державних службовців, 

посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад 
Навчання за функціональною складовою передбачає вивчення таких модулів 
(адаптовані до дистанційного навчання): 

 Організація навчального процесу в системі підвищення кваліфікації 
державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та 
депутатів місцевих рад 

 Менеджмент інноваційний в освіті 
 Тайм-менеджмент: часова організація діяльності державних службовців 
 Самоменеджмент сучасного керівника-лідера навчального закладу та 

організатора навчання 
 Прикладна риторика  

Навчання за Професійною програмою передбачає реалізацію таких завдань: 

 оволодіння системою професійних умінь, які забезпечують 
підготовленість до виконання професійних обов’язків; 

ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
КЕРІВНИКІВ ТА ОРГАНІЗАТОРІВ НАВЧАННЯ ЗАКЛАДІВ 
СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ, ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ 
КВАЛІФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ І ПОСАДОВИХ ОСІБ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА КАДРОВОГО РЕЗЕРВУ НА 
ЦІ ПОСАДИ 
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 розширення та удосконалення системи знань, які складають основу 
науково-методичного та інформаційно-комунікативного забезпечення професійної 
діяльності; 

 формування потреби у постійному вдосконаленні професійно-фахової 
компетентності; 

 удосконалення навичок інтелектуальної діяльності та самоосвіти.  
Результатом засвоєння навчального матеріалу Професійної програми є: 

 оволодіння інформацією про зміни у законодавчих та інших нормативно-
правових актах, усвідомлення передумов і наслідків їх прийняття; 

 оволодіння інформацією про особливості модернізації України, хід 
реформ, можливі наслідки і перспективи їх впровадження; 

 засвоєння знань про сутність державної соціальної, гуманітарної, 
економічної, регіональної політики, стратегію розвитку системи підвищення 
кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та 
депутатів місцевих рад; 

 набуття знань та умінь щодо впровадження інновацій у підвищення 
кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та 
депутатів місцевих рад відповідно до сучасних моделей управління та освітнього 
менеджменту;  

 оволодіння сучасними кадровими технологіями в системі підвищення 
кваліфікації, технологіями самоменеджменту; 

 удосконалення знань та умінь щодо організаційного та методичного 
забезпечення реалізації програм підвищення кваліфікації державних службовців, 
посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, оцінки якості 
надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації; 

 удосконалення вмінь щодо підготовки організаційно-розпорядчих 
документів та ін. 

В організації навчання державних службовців, посадових осіб місцевого 
самоврядування за Професійною програмою забезпечується єдність змістових і 
процесуальних компонентів освітньої системи: цілей, змісту, методів, форм і засобів 
навчання. Складовими Професійної програми є сучасні технології навчання, 
конкретизовані у методах та прийомах, які сприяють самовдосконаленню та 
саморозвитку слухачів, опануванню передових вітчизняних та зарубіжних практик, 
засвоєнню найбільш ефективних способів розв’язання професійних завдань.  

  

Навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації керівників та організаторів 
навчання закладів системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних 
службовців і посадових осіб місцевого самоврядування та кадрового резерву на ці посади  
6 жовтня 2015 року 
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Навчання за Професійною програмою підвищення кваліфікації  

посадових осіб місцевого самоврядування, які займають посади І-ІV категорій та 
депутатів місцевих рад (далі – Професійна програма) спрямовується на 
професійний розвиток посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів 
місцевих рад шляхом розвитку знань, умінь та навичок ефективного виконання 
завдань регіонального управління, розвитку місцевого самоврядування, реалізації 
реформ на місцевому рівні в умовах децентралізації влади та європейської 
інтеграції. 

 
Тривалість навчання: 108 академічних годин, з них аудиторних – 72. 
 
Цільова аудиторія: посадові особи місцевого самоврядування та депутати 
місцевих рад. 

Професійна програма побудована за модульним принципом і складається із 
загальної, функціональної і галузевої складових. 

 
Навчання за загальною складовою передбачає вивчення таких модулів: 

 Стратегія розвитку України в умовах європейської інтеграції 
 Децентралізація влади та реформування місцевого самоврядування в 

Україні  
 Фінансова децентралізація та бюджетно-податкова політика України  

 
Навчання за варіативною складовою передбачає вивчення таких модулів: 

 Роль місцевого самоврядування у реалізації соціальної та гуманітарної 
політики 

 Земельна реформа. Реалізація державної політики у сфері регулювання 
земельних відносин 

 Модернізація ЖКГ, розвиток інженерної інфраструктури 
 Забезпечення громадян комунальними послугами та реформування 

житлової політики 
 Впровадження екологічних та енергозберігаючих технологій 
 Сучасний стан агропромислового комплексу України та основні завдання 

Уряду щодо державної підтримки його розвитку 
 Проблеми та перспективи розвитку фермерських господарств 
 Формування бренду регіону та залучення інвестицій 
 Розвиток туристичного потенціалу територій 
 Державна підтримка та стимулювання нанотехнологій в Україні 
 Розвиток соціального діалогу в Україні та на територіальному рівні 

 
Навчання за функціональною складовою передбачає вивчення таких модулів: 

 Організаційно-правова основа місцевого самоврядування на районному 
рівні 

 Демократичне врядування в органах місцевого самоврядування 
Варіативні частини загальної і функціональної складових Професійної 

програми включають модулі/теми, які обираються органами державної влади-
замовниками навчання, органами місцевого самоврядування і навчальним 
закладом з урахуванням освітніх потреб відповідних категорій слухачів змісту 

ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ I-IV 

КАТЕГОРІЙ ПОСАД ТА ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД 
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державної політики, змін у законодавстві, особливостей і завдань професійної 
діяльності вимог до компетентностей тощо. Зміст навчального матеріалу 
варіативних модулів професійної програми розробляється з урахуванням 
особливостей потреб професійного розвитку слухачів, специфікою відповідної 
сфери діяльності.  

Функціональну складову посилено тренінговим компонентом, а також 
варіативними модулями пропонованими на вибір для вивчення у дистанційному 
режимі. 

 
Тренінгова частина складається з шести тренінгів: 

Тренінг № 1. Сучасне лідерство для сучасної місцевої влади – лідерство 
для доброго врядування. Рівні лідерства. Матриця лідерства 

Тренінг № 2. Бенчмаркінг ефективного демократичного органу місцевого 
самоврядування. Бенчмаркінг підзвітності і прозорості 

Тренінг № 3. Емоційне лідерство як мистецтво управління емоціями та 
організації взаємозацікавленої комунікативної взаємодії» 

Тренінг № 4. Дорожня карта для створення динамічного органу місцевого 
самоврядування» 

Тренінг № 5. Самооцінка, самоконтроль, самовдосконалення особистості 
керівника-лідера. Розробка власної Стратегії саморозвитку лідера – «Дорожня 
карта лідерства». 

Тренінг № 6. Залучення громадськості до участі в місцевому 
самоврядуванні. Партнерське мислення» 

Тренінгова частина функціональної складової «Лідерство посадової особи 
місцевого самоврядування та депутата місцевої ради» розроблена з урахуванням 
кращого зарубіжного досвіду та вітчизняної практики на основі тренінгової 
програми «Академія лідерства», розробленою Джоном Джексоном, експертом 
Ради Європи, для фахової динамічної підготовки ефективних керівників місцевого 
й регіонального рівня. 

Зміст і структура Професійної програми розроблена з метою забезпечення 
компетентністного підходу, що передбачає необхідність засвоєння знань з питань 
місцевого самоврядування, економічного розвитку регіонів, територіального 
управління, запобігання і протидії проявам корупції, менеджменту, управління 
персоналом і розвиток умінь застосовувати ці знання в практичній діяльності.  
 
Результатом засвоєння навчального матеріалу Професійної програми є: 

 засвоєння знань про сутність та усвідомлення шляхів реалізації державної 
регіональної, економічної, соціальної, гуманітарної політики в умовах 
системної модернізації країни, децентралізації влади, адміністративно-
територіальної реформи та з урахуванням інтеграційних процесів; 

 володіння інформацією про зміни у законодавчих і нормативно-правових актах, 
усвідомлення передумов і наслідків їх прийняття для стабільного 
прогресивного розвитку регіонів України; 

 засвоєння знань про шляхи реалізації політики стабілізації та реформ у 
регіонах відповідно до Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020»; 

 володіння інформацією про особливості економічної трансформації України, 
реалізацію соціально-економічних реформ, завдання і напрями здійснення 
регуляторної реформи;  

 оволодіння системою знань і умінь, які забезпечують здатність вирішувати 
проблеми щодо наповнення і виконання місцевих бюджетів в умовах 
фінансової децентралізації; 
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 розуміння передумов і шляхів реалізації реформи адміністративно-
територіального устрою та земельної реформи в Україні; 

 усвідомлення необхідності запровадження програм енергозбереження, 
диверсифікації джерел постачання газу в Україну і його заміщення іншими 
енергоносіями та оволодіння знаннями про шляхи її реалізації; 

 розуміння передумов, переваг і технології здійснення стратегічного управління 
регіональним розвитком, оволодіння вміннями щодо впровадження стратегій 
через управління проектами; 

 оволодіння інформацією про умови та шляхи реформування адміністративних 
послуг; 

 усвідомлення особливостей впровадження аграрної реформи в Україні;  

 володіння інформацією про шляхи реалізації антикорупційної політики в 
Україні, оволодіння знаннями і вміннями, які забезпечують здатність запобігати 
виникненню корупційних діянь і протидіяти корупції в місцевих органах 
виконавчої влади та в органах місцевого самоврядування; 

 оволодіння технологіями ефективного управління на засадах лідерства; 

 усвідомлення необхідності впровадження нових підходів до управління 
персоналом та моніторингу людського розвитку в органах місцевого 
самоврядування та ін. 

 
 
  

Директор  Інституту  Валентина  Гошовська відкриває 

цикл навчання за професійними програмами 

підвищення кваліфікації міських голів, заступників 

міських голів, керівників апаратів міських рад міст 

обласного значення 

16 березня 2015 року 
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Професійну програму підвищення кваліфікації уперше прийнятих на 
державну службу державних службовців та новообраних посадових осіб місцевого 
самоврядування І-ІV категорій посад (далі – Професійна програма) спрямовується 
на розвиток професійної компетентності та засвоєння знань про основи 
державного управління, місцевого самоврядування, вироблення умінь та навичок, 
необхідних для професійного розвитку та ефективного виконання посадових 
обов’язків, здійснення професійної діяльності на службі в органах державної влади 
та органах місцевого самоврядування в умовах модернізації держави й 
проведення системних реформ. 
Тривалість навчання: 108 академічних годин, з них аудиторних – 72. 
Цільова аудиторія: уперше прийняті на державну службу державні службовці та 
новообрані посадові особи місцевого самоврядування, які займають посади І-ІV 
категорій. 

Професійна програма побудована за модульним принципом та розрахована на 
поєднання очної та дистанційної форм навчання.  

Варіативні частини загальної, функціональної і галузевої складових 
Професійної програми включають модулі та теми, які обираються органами 
державної влади-замовниками навчання, органами місцевого самоврядування та 
Інститутом з урахуванням освітніх потреб осіб, новопризначених на посади 
державних службовців та новообраних посадових осіб місцевого самоврядування 
І-ІV категорій. 
Навчання за загальною складовою передбачає вивчення таких модулів: 

 Теоретичні, організаційні та практичні засади державного управління 
 Державна служба і служба в органах місцевого самоврядування: 

модернізація та розвиток 
 Основи державного управління економічними процесами. Напрями 

реалізації соціально-економічних реформ в Україні 
 Стратегічне планування Управління проектами 

Навчання за функціональною складовою передбачає вивчення таких модулів: 
 Менеджмент в органах державної влади та органах місцевого 

самоврядування 
 Управління персоналом в органах державної  влади та органах місцевого 

самоврядування 
Навчання за варіативною складовою передбачає вивчення таких модулів 
(модулі пропоновані на вибір та адаптовані до дистанційної форми навчання): 

 Ділова комунікація в державних  інституціях 
 Культура ділового мовлення  
 Тайм-менеджмент: часова організація діяльності державних службовців 

Управлінська риторика 
Результатом засвоєння навчального матеріалу Професійної програми є: 

 засвоєння знань про сутність та шляхи реалізації державної регіональної, 
економічної, соціальної, гуманітарної політики в умовах здійснення реформ; 

 розуміння передумов і необхідності конституційно-правової модернізації 
держави; 

 оволодіння інформацією про шляхи реалізації Стратегії державної 
кадрової політики та особливості реформування інституту державної служби; 

ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ УПЕРШЕ 
ПРИЙНЯТИХ НА ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ 
ТА НОВООБРАНИХ ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ,  ЯКІ ЗАЙМАЮТЬ ПОСАДИ І-ІV КАТЕГОРІЙ 
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 усвідомлення необхідності реалізації демократичних принципів щодо 
здійснення управління в умовах інтеграційних процесів; 

 володіння інформацією про шляхи реалізації антикорупційної політики в 
Україні, оволодіння знаннями і вміннями, які забезпечують здатність запобігати 
виникненню корупційних діянь і протидіяти корупції в органах державної влади; 

 володіння інформацією про зміни у законодавчих і нормативно-правових 
актах, усвідомлення передумов і наслідків їх прийняття для розвитку різних сфер і 
галузей; 

 вміння аналізувати структуру системи державного управління в Україні, 
повноваження і компетенцію гілок державної влади, пояснювати сутність 
державної політики та її вплив на економічну та соціально-політичну ситуацію в 
суспільстві; 

 оволодіння здатністю аналізувати актуальні проблеми розвитку 
виконавчої влади й адаптувати досвід країн розвиненої демократії щодо їх 
вирішення; 

 оволодіння інформацією про умови та шляхи реформування 
адміністративних послуг; 

 розуміння передумов, переваг і технології здійснення стратегічного 
управління та оволодіння вміннями щодо впровадження стратегій через 
управління проектами; 

 оволодіння технологіями ефективного управлінського спілкування, 
підготовки і проведення комунікаційних заходів у процесі розробки і реалізації 
управлінських рішень; 

 оволодіння знаннями про електронні засоби комунікації в державному 
управлінні та уміннями щодо впровадження і забезпечення ефективного 
функціонування електронного врядування; 

 оволодіння вміннями щодо підготовки організаційно-розпорядчих 
документів та ін. 

Зміст Професійної програми розроблено на засадах компетентністного підходу з 
урахуванням потреб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
галузевої специфіки та навчальних потреб цільової групи.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМАМИ ТЕМАТИЧНИХ КОРОТКОСТРОКОВИХ 
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Януконіса зі слухачами 

Інституту  «Розвиток 

конструктивного 

партнерства з НАТО»   
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Мета програми семінару: розвиток основних складових когнітивного, 
функціонального та ціннісного компонентів професійної компетентності державних 
службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, необхідних для здійснення 
адміністративних процедур та забезпечення якості адміністративних послуг, 
налагодження співпраці між державним і недержавним секторами у сфері надання 
якісних послуг населенню. 

 

Тривалість навчання: 18 академічних годин. 
 

Цільова група слухачів: керівники структурних підрозділів органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування і особи, включені до кадрового резерву 
на зазначені посади. 

 

Навчання за програмою передбачає вивчення таких питань: 
 Поняття, соціально-економічна сутність та види адміністративних процедур і 

адміністративних послуг.  

 Центри надання адміністративних послуг та забезпечення ефективності їх 
функціонування.  

 Формування переліку адміністративних послуг та плати за їх надання.  

 Надання адміністративних послуг у сферах державної реєстрації юридичних 
осіб та фізичних осіб.  

 Адміністрування податків і зборів. Механізми ризикоорієнтованого 
податкового контролю за діяльністю суб’єктів господарювання.  

 Запровадження системи управління якістю адміністративних послуг в 
органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

АДМІНІСТРАТИВНІ ПРОЦЕДУРИ ТА НАДАННЯ 
АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ 

 

 
 
 

Виїзне заняття в 
Центрі надання 
адміністративних 
послуг Київської 
міської державної 
адміністрації.  
           
 9 червня               
2015 року 
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Мета програми семінару: розвиток політичної, правової та управлінської 
компетенцій щодо аналізу державної політики та підготовки аналітичних 
документів. 

 
Тривалість навчання: 18 академічних годин. 

 
Цільова група слухачів: керівники структурних підрозділів органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування і особи, включені до кадрового резерву 
на зазначені посади. 

 
Навчання за програмою передбачає вивчення таких питань: 

 Державна політика і демократичне врядування.  

 Цикл державної політики. Ідентифікація проблеми/питання для аналізу 
політики. Підстави для державного втручання.  

 Аналіз політики як сфера професійної діяльності.  

 Оцінювання і моніторинг державної політики та програм.  

 Підготовка аналітичних документів. 
 
 

 

 
 

 
 

Мета програми семінару: розвиток основних складових когнітивного, 
функціонального та інструментального компонентів професійної компетентності, 
які забезпечують здатність використовувати засоби антикризового управління в 
умовах реформування засад державної політики. 

 
Тривалість навчання: 18 академічних годин. 

 
Цільова група слухачів: керівники структурних підрозділів органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування і особи, включені до кадрового резерву 
на зазначені посади. 

 
Навчання за програмою передбачає вивчення таких питань: 

 Політична ситуація в Україні: кризові тенденції та шляхи їх подолання.  

 Технології стратегічного планування для забезпечення довгострокового 
розвитку країни в умовах реалізації Стратегії сталого розвитку “Україна – 
2020” 

 Інноваційний розвиток як передумова ефективного впровадження реформ.  

 Пріоритетні галузі реформування в рамках антикризового управління.  

 Практичні інструменти антикризового управління.  

 Соціальний діалог як інструмент антикризового управління.  

 
 

 

АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕФОРМ  

В УКРАЇНІ 

 

АНАЛІЗ ПОЛІТИКИ. ПІДГОТОВКА АНАЛІТИЧНИХ ДОКУМЕНТІВ 
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Мета семінару: розвиток основних складових когнітивного та функціонального 
компонентів професійної компетентності, які забезпечують здатність 
забезпечувати ефективність діяльності органів місцевого самоврядування в 
умовах бюджетної децентралізації, формування та виконання місцевих бюджетів. 
Тривалість навчання: 18 академічних годин. 
 
Цільова група слухачів: керівники структурних підрозділів органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування і особи, включені до кадрового резерву 
на зазначені посади. 
 
Навчання за програмою передбачає вивчення таких питань: 

 Реформування бюджетної системи України. 

 Стратегічні пріоритети реформи податкової системи. 

 Переваги та ризики бюджетної та податкової децентралізації. 

 Зарубіжний досвід для України щодо організації бюджетних правовідносин. 

 Міжбюджетні відносини в Україні: особливості розвитку та шляхи 
удосконалення. 

 Принципи формування місцевих бюджетів: особливості формування доходів 
і видатків. 

 Порядок затвердження місцевих бюджетів та їх виконання. 

 Проблеми формування і виконання місцевих бюджетів. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЮДЖЕТНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ  

І ВИКОНАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 

 

Тематична зустріч  «Державний 

бюджет України на 2016 рік: 

особливості бюджетного процесу 

в умовах децентралізації»  з 

народним депутатом України, 

Головою підкомітету з питань 

бюджетної політики та 

удосконалення положень 

Бюджетного кодексу України 

Комітету Верховної Ради України 

з питань бюджету, членом 

депутатської фракції Партії “Блок 

Петра Порошенка” Іщейкіним  

Костянтином Євгеновичем 
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Мета програми семінару: модернізація та потенціювання когнітивних та 

концептуальних складових професійної компетентності в сфері управління 
змінами економічного сектору державної політики в умовах глобалізації. 

Тривалість навчання:18 академічних годин. 
Цільова група слухачів: керівники структурних підрозділів органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування і особи, включені до 
кадрового резерву на зазначені посади. 

Навчання за програмою передбачає вивчення таких питань: 

 Глобалізація та економічний розвиток.  

 Глобалізація та її наслідки для економік світу.  

 Переваги і загрози глобалізації для України. 

 Пріоритети і напрямки розвитку економіки України в умовах глобалізації. 

 Інноваційний та інвестиційний розвиток економіки України в умовах 
глобалізації. 

 Система міжнародного регулювання світової економіки. 

 Економічні структури ООН як регулятори міжнародних економічних 
відносин. 

 Роль Міжнародного валютного фонду у формуванні міжнародних 
стратегій розвитку. 

 Кредитна політика Всесвітнього банку як чинник формування 
міжнародних стратегій економічного розвитку. 

 Регулювальна роль Світової організації торгівлі. 

 Організація економічного співробітництва й розвитку (ОЕСР) та 
консультативні групи держав як регулятори міжнародних економічних 
відносин. 

 

 

 

 

 

 
Мета програми семінару: розвиток основних складових когнітивного і 

функціонального компонентів професійної компетентності щодо забезпечення 
ефективних комунікацій у суспільстві, та розвитку взаємодії органів влади з 
громадськістю. 

Тривалість навчання: 18 академічних годин. 
Цільова група слухачів: керівники структурних підрозділів органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування і особи, включені до 
кадрового резерву на зазначені посади. 

Навчання за програмою передбачає вивчення таких питань: 
 Партійно-політичні процеси і громадянське суспільство в Україні. Розвиток 

громадянського суспільства.  

 Відкритість діяльності органів влади. Залучення громадян до процесу 
вироблення і реалізації управлінських рішень.  

 Комунікації в державному управлінні.  

 Взаємодія влади з інститутами громадянського суспільства та ЗМІ.  

 

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА МІЖНАРОДНІ СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ 

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО В УКРАЇНІ. ВЗАЄМОДІЯ 
ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ОРГАНІВ 
ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ  
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Мета програми семінару: розвиток правової та управлінської компетенцій 
державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування щодо 
забезпечення ефективності функціонування інститутів державної служби та 
служби в органах місцевого самоврядування в Україні, їх модернізації і правового 
регулювання в умовах децентралізації влади. 
Тривалість навчання: 18 академічних годин. 
Цільова група слухачів: керівники структурних підрозділів органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування і особи, включені до кадрового резерву 
на зазначені посади. 
Навчання за програмою передбачає вивчення таких питань: 

 Стратегія державної кадрової політики в умовах децентралізації влади в 
Україні.  

 Державна служба і служба в органах місцевого самоврядування: зарубіжний 
і вітчизняний досвід.  

 Модернізація державної служби та служби в органах місцевого 
самоврядування в Україні в умовах децентралізації влади: оновлення 
законодавства.  

 Кадровий менеджмент і кадрові технології в органах влади та органах 
місцевого самоврядування. Види юридичної відповідальності державних 
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Захист державних 
службовців, посадових осіб місцевого самоврядування від незаконних дій 
керівника.  

 Професіоналізація державної служби і служби в органах місцевого 
самоврядування в умовах децентралізації влади.  

 Коучинг особистісного розвитку державного службовця, посадової особи 
місцевого самоврядування.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ТА СЛУЖБА В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ 

Тематична зустріч «Законодавчі 

аспекти професіоналізації 

державної служби» з  Головою 

Національного агентства України з 

питань державної служби 

Костянтином Олександровичем  

ВАЩЕНКОМ  
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Мета програми семінару: розвиток економічної, правової, управлінської 
компетенцій щодо децентралізації влади та реформування місцевого 
самоврядування. 
Тривалість навчання: 18 академічних годин. 
Цільова група слухачів: керівники структурних підрозділів органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування і особи, включені до кадрового резерву 
на зазначені посади. 
Навчання за програмою передбачає вивчення таких питань: 

 Головні напрями децентралізації влади та реформування місцевого 
самоврядування: стан та проблеми. 

 Реалізація державної політики регіонального розвитку в умовах 
децентралізації влади. 

 Фінансова децентралізація.  

 Інноваційні технології регіонального розвитку в умовах децентралізації 
влади. Кластерна модель. Державно-приватне партнерство.  

 Об'єднання територіальних громад. Методика формування спроможних 
територіальних громад. 

 Формування інституту префектів. 

 
 

 

 

 

 
Мета програми семінару: оволодіння знаннями про принципи реалізації 
бюджетної та податкової реформ та децентралізацію державних фінансів, 
розвиток економічної, правової, управлінської компетенцій щодо управління 
місцевими фінансами, формування і виконання місцевих бюджетів та 
функціональної компетентності щодо бюджетно-фінансової діяльності із 
застосуванням методів стратегічного планування. 
Тривалість навчання: 18 академічних годин. 
Цільова група слухачів: керівники структурних підрозділів органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування і особи, включені до кадрового резерву 
на зазначені посади. 
Навчання за програмою передбачає вивчення таких питань: 

 Децентралізація фінансової системи та розвиток місцевого самоврядування 
в Україні.  

 Бюджетний процес на рівні місцевого самоврядування. Формування та 
використання місцевих бюджетів.  

 Міжбюджетні відносини в умовах реформування бюджетної системи.  

 Бюджетна та фіскальна децентралізація як інструменти зміцнення 
матеріально-фінансової основи місцевого самоврядування.  

 Стратегічне планування. Управління місцевим бюджетом за програмно-
цільовим методом. 

 

  

 

 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ФІНАНСІВ: ЗМІЦНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ТА 

ФІНАНСОВОЇ ОСНОВИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ В УКРАЇНІ ТА РЕФОРМУВАННЯ 

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 
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Мета семінару: розвиток основних складових функціонального та ціннісного 
компонентів компетентності керівних кадрів щодо сучасних комунікаційних 
технологій та інформаційних систем у сфері державного управління, необхідних 
для реалізації електронного урядування в Україні й забезпечення інформаційної 
безпеки. 
Тривалість навчання: 18 академічних годин. 
Цільова група слухачів: керівники структурних підрозділів органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування і особи, включені до кадрового резерву 
на зазначені посади. 
Навчання за програмою передбачає вивчення таких питань: 

 Державна інформаційна політика в Україні в умовах розвитку 
інформаційного суспільства.  

 Концептуальні засади та умови успішного впровадження електронного 
врядування.  

 Інформаційно-комунікаційне забезпечення ефективної діяльності 
влади. Інформатизація органів влади.  

 Основні напрями е-взаємодії держави та суспільства.  

 Надання електронних послуг. Електронний документообіг та електронний 
цифровий підпис.  
 

 

 

 

 

 
Мета програми семінару: оволодіння знаннями про європейські стандарти 
енергетичного менеджменту, розвиток основних складових когнітивного і 
функціонального компонентів професійної компетентності, які забезпечують 
здатність розробляти та реалізовувати заходи щодо реалізації програми 
енергозбереження та впровадження енергозберігаючих технологій. 
Тривалість навчання: 18 академічних годин. 
Цільова група слухачів: керівники структурних підрозділів органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування і особи, включені до кадрового резерву 
на зазначені посади. 
Навчання за програмою передбачає вивчення таких питань: 

 Енергонезалежність як складова енергетичної безпеки України.  

 Європейські стандарти енергетичного менеджменту.  

 Забезпечення реалізації програми енергозбереження.  

 Економічна ефективність енергозберігаючих заходів. Джерела фінансування 
заходів з енергозбереження.  

 Запровадження енергозберігаючих технологій та використання 
альтернативних видів палива.  

 Енергозбереження у громадських та адміністративних будівлях, на об’єктах 
соціальної сфери 

 

 

ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО 
УПРАВЛІННЯ 

 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ. 
ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ 
РЕСУРСІВ 
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Мета програми семінару: розвиток правової, управлінської компетенцій щодо 
реалізації антикорупційної політики в органах влади та органах місцевого 
самоврядування, а також функціональної компетентності щодо запобігання 
виникненню корупційних діянь, протидії проявам корупції і усунення наслідків 
правопорушень, пов’язаних з корупцією. 
Тривалість навчання: 18 академічних годин. 
Цільова група слухачів: керівники структурних підрозділів органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування і особи, включені до кадрового резерву 
на зазначені посади. 
Навчання за програмою передбачає вивчення таких питань: 

 Етика державних службовців і запобігання конфлікту інтересів. Очищення 
влади в Україні.  

 Поняття та соціально-політична сутність корупції. Законодавче і 
нормативно-правове забезпечення діяльності щодо запобігання корупції.  

 Реалізація Закону України “Про очищення влади”.  

 Запобігання і протидія корупції в органах державної влади та органах 
місцевого самоврядування.  

 Відповідальність за корупційні діяння, правові засади відшкодування збитків, 
завданих внаслідок їх вчинення. 

 
 

 

 

 

 
Мета програми семінару: розвиток політичної та правової компетенцій з питань 
зовнішньої політики України, її місця у сучасному глобальному світі, розширення 
співпраці з ЄС, а також основних складових функціональної компетентності, які 
забезпечують здатність аналізувати політику ЄС та розробляти пропозиції щодо 
реалізації заходів, спрямованих на впровадження в Україні європейських 
стандартів життя. 
Тривалість навчання: 18 академічних годин. 
Цільова група слухачів: керівники структурних підрозділів органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування і особи, включені до кадрового резерву 
на зазначені посади. 
Навчання за програмою передбачає вивчення таких питань: 

 Геополітичні виклики і загрози для України в контексті європейського 
вибору.  

 Зовнішня та безпекова політика в контексті сучасного геополітичного 
становища України.  

 Європейські стандарти суспільного розвитку: досвід для України.  

 Передумови впровадження в Україні європейських стандартів життя.  

 Економічне співробітництво з ЄС. Транскордонне співробітництво.  

 12 принципів демократичного врядування. 
 
 
 

ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ УГОДИ ПРО 
АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС (2) 

 

ЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ. ОНОВЛЕННЯ ВЛАДИ (2) 
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Мета програми семінару: оволодіння знаннями про засади та пріоритети 
державної соціогуманітарної політики, розвиток основних складових когнітивного 
та функціонального компонентів професійної компетентності, які забезпечують 
здатність розробляти та реалізовувати заходи, спрямовані на формування нової 
якості життя громадян відповідно до нових викликів, забезпечувати ефективність 
функціонування інститутів соціальної безпеки та застосовувати у своїй 
професійній діяльності “людиноцентричні” підходи, принципи соціального 
управління і соціальної політики. 
Тривалість навчання: 18 академічних годин. 
Цільова група слухачів: керівники структурних підрозділів органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування і особи, включені до кадрового резерву 
на зазначені посади. 
Навчання за програмою передбачає вивчення таких питань: 

 Розвиток соціогуманітарної сфери в Україні.  

 Пріоритети та перспективи соціогуманітарної політики української 
держави в контексті євроінтеграційних процесів.  

 Основні соціальні виклики в Україні. Необхідність радикальної 
модернізації соціально-економічної політики. Вимушена міграція. 

 Вимушене переселення в Україні: масштаби проблеми, політика 
вирішення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ ТА РЕГІОНАЛЬНІ 
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІОГУМАНІТАРНОГО РОЗВИТКУ В КОНТЕКСТІ 
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ. ВИМУШЕНА МІГРАЦІЯ В 
УКРАЇНІ 

Тематичну зустріч з аналізом 

конкретних ситуацій «Реалізація 

соціально-гуманітарної політики 

України. Вимушені переселенці та 

приймаючі громади: уроки для 

ефективної суспільної адаптації та 

інтеграції» проводить директор 

Інституту демографії та соціальних 

досліджень імені М.В.Птухи НАН 

України, професор кафедри 

соціальної і гуманітарної політики 

НАДУ при Президентові України, 

д.е.н., проф., акад. НАН України, 

заслужений економіст України 

Елла Марленівна Лібанова 
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Мета програми семінару: формування цілісної системи функціональних 
компетентностей в сфері управління інноваційними змінами в органах державної 
влади з урахуванням стратегічних засад розвитку Української держави та 
передових світових управлінських практик. 

 

Тривалість навчання:18 академічних годин. 
 

Цільова група слухачів: керівники структурних підрозділів органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування і особи, включені до кадрового резерву 
на зазначені посади. 

 

Навчання за програмою передбачає вивчення таких питань: 

 Адміністративна реформа та інноваційний компонент менеджменту в 
органах державної влади. 

 Система управління інноваціями.  

 Інноваційні технології управлінської діяльності. 

 Інноваційна методологія менеджменту в органах державної влади. 

 Управління проектами з урахуванням інноваційної складової.  

 Інноваційна діяльність в органах публічного управління країн-членів 
Європейського Союзу: проблеми та перспективи впровадження досвіду у 
вітчизняну практику. 

 

 
 

 

 

 
 

Мета програми семінару: формування цілісної системи функціональних 
компетентностей в сфері інноваційних іміджевих технологій та медіаосвіти. 

 

Тривалість навчання:18 академічних годин. 
 

Цільова група слухачів: керівники структурних підрозділів органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування і особи, включені до кадрового резерву 
на зазначені посади. 

 

Навчання за програмою передбачає вивчення таких питань: 

 Проблеми позитивного іміджу та їх причини. 

 Медіа та масова комунікація: види та історія медіа, основні етапи 
розвитку засобів масової комунікації. Медіакультура та медіаграмотність. 

 Розвиток інформаційного суспільства. Проблеми цифрової нерівності. 

 Медіабезпека та інтернетграмотність. 

 Медіатексти: аналіз текстів та телешоу. 

 Психотехнології в рекламі і стереотипи. 

 Психологічний захист від непотрібної інформації. Медіаманіпуляції. 

 

 

 

 

ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ОРГАНАХ ВЛАДИ 

 

ІННОВАЦІЙНІ ІМІДЖЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ. МЕДІАОСВІТА 
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Мета програми семінару: оволодіння знаннями про інформаційно-комунікативні 
технології соціальних медіа в управлінні та підвищенні кваліфікації публічних 
службовців. 
Тривалість навчання:18 академічних годин. 
Цільова група слухачів: керівники структурних підрозділів органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування і особи, включені до кадрового резерву 
на зазначені посади. 
Навчання за програмою передбачає вивчення таких питань: 

 Поняття соціальної комунікації та соціальних медіа. 

 Інтернет технології та онлайн-освіта в системі навчання публічного 
службовця. 

 Політтехнології на публічній службі: стан та управління. 

 Формування медіа-ландшафту регіону. 

 Фільтрація інформації від ЗМІ. 

 Комунікаційна логіка та комунікаційні технології. 

 Соціологія масових комунікацій. 

 Медіакритика. Новітні медіа. 

 Громадські мережеві ініціативи. 

 Соціальні медіа і краудсорсінг. Захист персональної інформації. Цифрова 
грамотність. 

  

 

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНИХ 
МЕДІА В УПРАВЛІННІ ТА ПІДВИЩЕННІ КВАЛІФІКАЦІЇ  
ІННОВАЦІЙНІ ІМІДЖЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ. МЕДІАОСВІТА 

Лекцію з елементами тренінгу 

«Емоційна компетентність 

посадовця як умова підвищення 

ефективності управлінської 

діяльності» проводить доцент 

кафедри державного 

менеджменту НАДУ при 

Президентові України, к.психол.н., 

доц.  Наталія Олександрівна 

Алюшина 
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Мета програми семінару: оволодіння системою знань і вмінь з питань кадрового 
менеджменту та застосування кадрових технологій в органах державної влади і 
органах місцевого самоврядування для забезпечення ефективної управлінської 
діяльності, вимог щодо обов’язкового знання англійської мови при прийомі на 
державну службу. 
Тривалість навчання: 18 академічних годин. 
Цільова група слухачів: керівники структурних підрозділів органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування і особи, включені до кадрового резерву 
на зазначені посади. 
Навчання за програмою передбачає вивчення таких питань: 

 Поняття та особливості кадрового менеджменту на державній службі та 
службі в органах місцевого самоврядування.  

 Види та особливості застосування кадрових технологій на державній службі 
та службі в органах місцевого самоврядування в умовах модернізації 
публічної служби.  

 Правове регулювання проходження державної служби та служби в органах 
місцевого самоврядування.  

 Вимоги до проходження державної служби та служби в органах місцевого 
самоврядування з урахуванням європейських стандартів. Служби 
управління персоналом в органах державної влади та органах місцевого 
самоврядування.  

 Використання новітніх технологій добору кадрів на державну службу та 
службу в органах місцевого самоврядування.  

 Зарубіжний досвід застосування кадрового менеджменту і кадрових 
технологій в органах державної влади та органах місцевого 
самоврядування.  

 Кадрова робота і кадрове діловодство в органах державної влади та 
органах місцевого самоврядування: вимоги і особливості.  

 Дотримання вимог щодо обов’язкового знання англійської мови при прийомі 
на державну службу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

КАДРОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ І КАДРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОРГАНАХ 
ВЛАДИ. ВПРОВАДЖЕННЯ КРИТЕРІЮ ОБОВ’ЯЗКОВОГО 
ЗНАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПРИ ПРИЙОМІ НА ДЕРЖАВНУ 
СЛУЖБУ 

Тренінг для слухачів семінару 

«Кадровий менеджмент і 

кадрові технології в органах 

влади» проводить професор 

кафедри парламентаризму та 

політичного менеджменту 

Людмила  Пашко  

05 жовтня 2015 року 
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Мета програми семінару: розвиток основних складових функціонального та 
ціннісного компонентів професійної компетентності, які забезпечують здатність 
аналізувати причини конфліктів в управлінській та політичній діяльності та обирати 
ефективну стратегію поведінки в конфліктних ситуаціях, організовувати дієві 
комунікації у колективі, а також застосовувати різні техніки подолання стресу. 
Тривалість навчання: 18 академічних годин. 
Цільова група слухачів: керівники структурних підрозділів органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування і особи, включені до кадрового резерву 
на зазначені посади. 
 
Навчання за програмою передбачає вивчення таких питань: 

 Конфлікти: сутність, причини, різновиди та стадії протікання.  

 Стратегії і моделі поведінки в умовах конфлікту. Врегулювання конфліктів та 
ведення соціального діалогу в управлінській і політичній діяльності.  

 Особливості спілкування в конфліктних ситуаціях.  

 Психологія стресу та можливості управління стресом.  

 Конфлікт інтересів на державній службі: етичний аспект.  

 Особливості підготовки та проведення нарад, переговорів в органах влади 
та органах місцевого самоврядування. 
 
 

 

 

 

 

 
Мета програми семінару: оволодіння системою знань і вмінь з питань культури 
ділового мовлення та особливостей публічних комунікацій. 
Тривалість навчання:18 академічних годин. 
Цільова група слухачів: керівники структурних підрозділів органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування і особи, включені до кадрового резерву 
на зазначені посади. 

 
Навчання за програмою передбачає вивчення таких питань: 

 Основи культури ділового мовлення. 

 Усне ділове мовлення: види та особливості. Ділова нарада. 

 Усне публічне мовлення. Види і жанри публічних виступів. 

 Підготовка тексту виступу. Ділова бесіда. 

 Телефонне ділове спілкування. 

 Публічні комунікації: парламентський дискурс. 

 Публічні комунікації в кризових умовах. 

 Електронні публічні комунікації. 

 Публічний виступ. Мистецтво публічної комунікації. 

 Ефективні методи публічної комунікації. 
 
 

 

КОНФЛІКТИ, СТРЕСИ, МАНІПУЛЮВАННЯ В УПРАВЛІНСЬКІЙ І 
ПОЛІТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ (2) 

КУЛЬТУРА ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ 
КАР’ЄРНОГО ЗРОСТАННЯ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ. 
ПУБЛІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ 
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Мета програми семінару: моделювання та реалізація модернізаційних елементів 
методичної та практичної складових в сфері планування і реалізації менеджменту 
освітніх інновацій у системі підвищення кваліфікації. 
Тривалість навчання:18 академічних годин. 
Цільова група слухачів: керівники структурних підрозділів органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування і особи, включені до кадрового резерву 
на зазначені посади. 
Навчання за програмою передбачає вивчення таких питань: 

 Інноваційний освітній менеджмент в системі підвищення кваліфікації: 
українська практика та зарубіжний досвід. 

 Проектування та реалізація освітніх  інновацій в системі підвищення 
кваліфікації. 

 Специфіка модернізаційних факторів галузевого спрямування: особливості 
менеджменту освітнього процесу. 

 Логістика функціонування мережевого підвищення кваліфікації з 
урахуванням освітніх інновацій. 

 Синергетична складова менеджменту освітніх інновацій в управлінні 
підвищення кваліфікації. 

 Стандарти викладання та оцінювання знань з англійської мови (CEFR). 
 

 

 

 

 
Мета програми семінару: оволодіння інформацією про розширення співпраці 
України з міжнародними організаціями та розвиток основних складових 
когнітивного і функціонального компонентів, які забезпечують здатність 
реалізовувати стратегічні пріоритети розвитку України в умовах інтеграційних 
процесів та світової глобалізації. 
Тривалість навчання: 18 академічних годин. 
Цільова група слухачів: керівники структурних підрозділів органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування і особи, включені до кадрового резерву 
на зазначені посади. 
Навчання за програмою передбачає вивчення таких питань: 

 Геополітичні виклики та загрози для України в контексті інтеграційних 
процесів.  

 Стратегічне партнерство у зовнішній політиці України. Верифікація відносин 
стратегічного партнерства України з державами світу.  

 Основні виміри стратегічного партнерства України – на рівні інтеграційних 
процесів з Європейським Союзом, на рівні країн-глобальних гравців (США, 
РФ, КНР) та на регіональному рівні (Польща, Туреччина та інші).  

 Національна безпека України в умовах глобалізації (інформаційна, 
економічна, енергетична, екологічна). Розвиток конструктивного 
партнерства Україна-НАТО.  

МОДЕЛІ СТРАТЕГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА УКРАЇНИ В УМОВАХ 
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

МЕНЕДЖМЕНТ ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ У СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ 
КВАЛІФІКАЦІЇ. НОВІ СТАНДАРТИ ВИКЛАДАННЯ ТА 

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ (CEFR) 
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Мета програми семінару: оволодіння системою знань і вмінь, які складають 
основу професійної компетентності щодо організації та здійснення ефективного 
контролю в органах державної влади та органах місцевого самоврядування. 
Тривалість навчання: 18 академічних годин. 
Цільова група слухачів: керівники структурних підрозділів органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування і особи, включені до кадрового резерву 
на зазначені посади. 
Навчання за програмою передбачає вивчення таких питань: 

 Система та види контролю у сфері державного управління та органах 
місцевого самоврядування.  

 Організаційно-правові засади здійснення внутрішнього контролю в органах 
державної влади та органах місцевого самоврядування.  

 Державні закупівлі та фінансовий контроль в органах державної влади та 
органах місцевого самоврядування.  

 Виконавська дисципліна в органах державної влади та органах місцевого 
самоврядування.  

 Контроль і нагляд за виконанням законів у сфері запобігання корупції в 
органах державної влади та органах місцевого самоврядування.  

 Контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.  

 Впровадження контролінгу в органах державної влади та органах місцевого 
самоврядування. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ТА ВИКОНАВСЬКОЇ ДИСЦИПЛІНИ В 

ОРГАНАХ ВЛАДИ 

Тематичну зустрічі  зі 

слухачами семінару 

«Організація контролю та 

виконавської дисципліни в 

органах влади"  проводить 

заступник директора 

Департаменту – завідуючий 

відділу контролю 

Департаменту документообігу 

та контролю Секретаріату 

Кабінету Міністрів України 

Ігор Бушовський 

11 червня 2015 року 
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Мета програми семінару: поглиблення знань і умінь державних службовців, які 
необхідні для забезпечення та реалізації ними державної політики в сфері 
регіонального розвитку в умовах децентралізації з метою підвищення 
ефективності публічного управління при впровадженні системних реформ у 
контексті євроінтеграції та демократичного врядування. 
Тривалість навчання:18 академічних годин. 
Цільова група слухачів: керівники структурних підрозділів органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування і особи, включені до кадрового резерву 
на зазначені посади. 
Навчання за програмою передбачає вивчення таких питань: 

 Особливості децентралізації в регіонах. Реалізація структурної регіональної 
політики органами публічного управління. 

 Інституційно-правове забезпечення регіонального розвитку в умовах 
децентралізації: проблеми та шляхи їх подолання. 

 Економічна складова регіонального розвитку в умовах децентралізації. 

 Соціально-гуманітарна стратегія Української держави в умовах регіональної 
децентралізації: нейтралізація викликів та загроз. 

 Регіональний та місцевий розвиток в країнах Європейського Союзу. 
Підтримка політики регіонального розвитку в Україні стратегічними 
партнерами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[Введите цитату из документа или краткое описание интересного события. Надпись можно 
поместить в любое место документа. Для изменения форматирования надписи, содержащей 
броские цитаты, используйте вкладку "Средства рисования".] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ 
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

Виступ заступника Міністра 

регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-

комунального господарства 

України – керівника апарату 

В’ячеслава Негоди «Про актуальні 

питання реформування місцевого 

самоврядування та організації 

територіальної влади у процесі 

децентралізації» під час 

проведення круглого столу 

«Викладання лідерства для 

посадових осіб та представників 

місцевого самоврядування: 

сутність, виклики, перспективи»  
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Мета семінару: розвиток основних складових функціонального та ціннісного 

компонентів професійної компетентності, які забезпечують здатність реалізувати 
лідерський потенціал в управлінській діяльності. 

Тривалість навчання: 18 академічних годин. 
Цільова група слухачів: керівники структурних підрозділів органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування і особи, включені до 
кадрового резерву на зазначені посади. 

Навчання за програмою передбачає вивчення таких питань: 

 Керівництво та лідерство. Стилі лідерства в державному управлінні.  

 Антикризове управління.  

 Психологічні механізми ефективного управлінського впливу.  

 Самоменеджмент керівника-лідера.  

 

 

 

 

 
Мета програми семінару: оволодіння інформацією про розширення 

співпраці України з ЄС і НАТО та розвиток основних складових когнітивного і 
функціонального компонентів професійної компетентності, які забезпечують 
здатність реалізовувати заходи щодо впровадження державної безпекової 
політики України та сприяння розвитку партнерства з НАТО. 

Тривалість навчання: 18 академічних годин. 
Цільова група слухачів: керівники структурних підрозділів органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування і особи, включені до 
кадрового резерву на зазначені посади. 

Навчання за програмою передбачає вивчення таких питань: 

 Геополітичні виклики та загрози для України в контексті інтеграційних 
процесів.  

 Національна безпека України в умовах глобалізації (інформаційна, 
економічна, енергетична, екологічна).  

 Політико-правові засади співробітництва України та НАТО.  

 Роль НАТО у формуванні сучасної системи міжнародної безпеки.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО. ЛІДЕРСТВО В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ БЕЗПЕКОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ. РОЗВИТОК 
КОНСТРУКТИВНОГО ПАРТНЕРСТВА З НАТО 

Тематична зустріч 
«Національна безпека та 
підвищення 
обороноздатності України в 
контексті нових викликів і 
загроз» зі слухачами 
Інституту проводить 
перший заступник Міністра 
оборони України, д.воєн.н., 
проф., заслужений діяч 
науки і техніки України Іван 
Степанович Руснак  
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Мета програми семінару: оволодіння знаннями про принципи і механізми 

проектного менеджменту, методологію управління проектами як дієвого 
інструментарію підвищення ефективності управлінських рішень; розширення 
професійних компетентностей щодо використання сучасного проектного підходу 
до вирішення задач розвитку процесів управління на різних організаційних рівнях. 

Тривалість навчання: 18 академічних годин. 
Цільова група слухачів: керівники структурних підрозділів органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування і особи, включені до 
кадрового резерву на зазначені посади. 

Навчання за програмою передбачає вивчення таких питань: 

 Концептуальні засади та практика застосування проектного менеджменту в 
системі державного управління.  

 Обґрунтування доцільності проектів та їх значимості для соціально-
економічного розвитку держави (регіону).  

 Логіка і зміст проектних пропозицій для подання на фінансування. Аналіз 
ризиків проектів.  

 Основні інструменти проектного менеджменту.  

 Вплив проекту на розвиток територій. Попередня оцінка результатів 
проекту.  

 Вибір джерел фінансування проектів. Аналіз та оцінка альтернативних 
фінансових рішень.  

 Методологія оцінювання проектів. Конкурс проектів  та програм. 
 

 

 

 
Мета програми семінару: розвиток основних складових функціонального 

та ціннісного компонентів професійної компетентності, які забезпечують здатність 
керівників здійснювати ефективне управління з урахуванням морально-
психологічних та акмеологічних принципів, а також конструктивно вирішувати 
конфлікти у професійній діяльності. 

Тривалість навчання: 18 академічних годин. 
Цільова група слухачів: керівники структурних підрозділів органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування і особи, включені до 
кадрового резерву на зазначені посади. 

Навчання за програмою передбачає вивчення таких питань: 

 Морально-психологічні засади ефективної управлінської діяльності. 
Акмеологічна компетентність та акмеологічний розвиток керівників.  

 Стилі лідерства. Психологічні механізми ефективного управлінського 
впливу. Інтегрування стилів управління як засіб підвищення ефективності 
державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.  

 Групова діяльність в системах управління. Мотиваційний менеджмент та 
орієнтація на персонал.  

 Управління змінами та інноваціями: психологічний аспект.  

 Управління конфліктами. Стрес-менеджмент. Особистий розвиток лідера.  

 Управління на основі компетентності. Роль психолого-акмеологічних служб у 
підвищенні ефективності державного управління.  

 Коучинг як технологія підвищення професійної компетентності.  

ПРОЕКТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВЛАДИ 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

План-графік навчання в Інституті підвищення кваліфікації  
керівних кадрів НАДУ при Президентові України  



План-графік навчання в Інституті підвищення кваліфікації  
керівних кадрів НАДУ при Президентові України 50 

 
 

 

 

 

 
Мета програми семінару: оволодіння системою знань щодо стану, 

проблем, мети та завдань державної кадрової політики, гендерної рівності на 
державній службі та службі в органах місцевого самоврядування та шляхів її 
реалізації. 

Тривалість навчання: 18 академічних годин. 
Цільова група слухачів: керівники структурних підрозділів органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування і особи, включені до 
кадрового резерву на зазначені посади. 

Навчання за програмою передбачає вивчення таких питань: 

 Стан та проблеми державної кадрової політики в Україні. Стратегія 
державної кадрової політики в Україні: мета, цілі та завдання.  

 Гендерна рівність на державній службі та службі в органах місцевого 
самоврядування: стан і проблеми.  

 Соціальний та економічний аспекти реалізації державної кадрової політики 
щодо досягнення високого рівня розвитку людського потенціалу держави, 
задоволення очікувань населення щодо професійної самореалізації, гідної 
оплати праці.  

 Запровадження новітніх підходів у кадровому менеджменті. Удосконалення 
нормативно-правової бази.  

 Реформування системи підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів на 
основі модернізації форм і методів навчання з урахуванням специфіки галузі 
чи сфери управління.  

 Розбудова системи управління трудовими ресурсами на засадах гендерної 
рівності, соціального діалогу та партнерства держави і суб’єктів 
підприємницької діяльності.  

 Механізми здійснення соціального діалогу в органах державної влади та 
органах місцевого самоврядування для реалізації державної кадрової 
політики та забезпечення гендерної рівності. 

 

 

 

 
Мета програми семінару: формування цілісної системи функціональних 

компетентностей щодо розвитку інформаційного суспільства та медіа. 
Тривалість навчання:18 академічних годин. 
Цільова група слухачів: керівники структурних підрозділів органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування і особи, включені до 
кадрового резерву на зазначені посади. 

Навчання за програмою передбачає вивчення таких питань: 

 Стратегія розвитку інформаційного суспільства та медіа. 

 Технологічні основи інформаційного суспільства. 

 Правове забезпечення інформаційного суспільства та медіа. Соціальна 
комунікація. 

 Становлення глобальної інформаційної індустрії. Глобальні інформаційні 
агентства. 

 Роль мас-медіа в розвитку інформаційного суспільства. 

 Інформаційна влада і мас-медіа. 

РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ. ГЕНДЕРНИЙ 
КОМПОНЕНТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА ТА МЕДІА 
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Мета програми семінару: системний розвиток і вдосконалення 

ефективності самоменеджменту керівників середньої та вищої ланки з 
урахуванням специфіки роботи державних службовців. 

Тривалість навчання:18 академічних годин. 
Цільова група слухачів: керівники структурних підрозділів органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування і особи, включені до 
кадрового резерву на зазначені посади. 

Навчання за програмою передбачає вивчення таких питань:  

 Сутність та технології реалізації самоменеджменту керівника. Діагностика та 
оптимізація лідерських здібностей сучасного керівника. 

 Індивідуальний когнітивний стиль та креативне мислення. Харизматичний 
ресурс та управлінська дистанція. 

 «Lean-management» в публічному управлінні. 

 Мистецтво ведення переговорів. 

 Інформаційні технології в сучасному самоменеджменті.  

 «Time-management» державного службовця та керівника середньої та вищої 
ланки.  

 Управління стресами в публічній сфері.  

 Мистецтво ведення переговорів. 

 Основні засади та практики реалізації продуктивного мислення. Особливості 
ефективних рішень та їх впровадження в державній службі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САМОМЕНЕДЖМЕНТ СУЧАСНОГО КЕРІВНИКА. АЛГОРИТМ 

ПРОДУКТИВНОГО МИСЛЕННЯ 

Тренінг з розвитку лідерства, фасилітації та коучингу «Творімо нашу майбутню історію разом: 

пам’ятаємо нашу історію, розуміємо наше сьогодення, створюємо наше майбутнє» у рамках 

роботи освітнього Саміту майбутнього України: “Творімо майбутню історію разом” 
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Мета програми семінару: підготовка управлінців, здатних: моделювати та 
керувати процесами розвитку, досягати стратегічних цілей і результатів роботи в 
органах влади. 

Тривалість навчання:18 академічних годин. 
Цільова група слухачів: керівники структурних підрозділів органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування і особи, включені до 
кадрового резерву на зазначені посади. 

Навчання за програмою передбачає вивчення таких питань:  

 Особливості впровадження і реалізації основних засад  стратегічного 
управління та проектного менеджменту в органах публічного управління. 

 Benchmarking  та reengineering: вдосконалення операційної складової в 
органах державної влади. 

 Використання спеціалізованого програмного забезпечення для побудови 
моделей та аналізу процесів стратегічного управління та проектного 
менеджменту в органах влади. 

 Місія та мета проекту – критерії успіху. Структура управління проектами. 
Роль та компетенції керівника проекту. 

 Проектний менеджмент в органах влади: командна робота, проектні ролі та 
управління людським ресурсом при виконанні проектів. 

 Взаємозв’язок цільових програм та самостійних проектів в контексті 
реалізації тактичних та стратегічних цілей окремих галузей державної 
політики. 

 Управління цільовими програмами  та самостійними проектами в органах 
виконавчої влади 
 

 

 

 

 
 

Мета програми семінару: розвиток основних складових когнітивного та 
функціонального компонентів професійної компетентності, які забезпечують 
здатність реалізовувати стратегічні пріоритети розвитку України відповідно до 
Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020». 

Тривалість навчання: 18 академічних годин. 
Цільова група слухачів: керівники структурних підрозділів органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування і особи, включені до кадрового резерву 
на зазначені посади. 

Навчання за програмою передбачає вивчення таких питань: 

 Глобалізація. Нові моделі стратегічного партнерства України.  

 Європейська інтеграція України в умовах асоціації України та ЄС.  

 Суспільно-політичні процеси в Україні у сучасних умовах. Шляхи реалізації 
Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020».  

 Інноваційні підходи до модернізації економіки України.  

 Стратегічне управління. Розробка та реалізація державних програм.  

 Стратегія розвитку громадянського суспільства.  
 
 

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА ПРОЕКТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В 
ОРГАНАХ ВЛАДИ 

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ 
РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ: СТРАТЕГІЯ РЕФОРМ – 2020 
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Мета програми семінару: розвиток основних складових когнітивного і 

функціонального компонентів професійної компетентності, які забезпечують 
здатність реалізовувати заходи щодо впровадження політики стабілізації та 
політико-правового і соціально-економічного розвитку України, здійснювати аналіз 
сучасних державно-політичних процесів. 

 

Тривалість навчання: 18 академічних годин. 
 

Цільова група слухачів: керівники структурних підрозділів органів 
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування і особи, включені до 
кадрового резерву на зазначені посади. 

 

Навчання за програмою передбачає вивчення таких питань: 

 Сучасні суспільно-політичні процеси та соціально-економічні умови розвитку 
суспільства. Стратегія національної безпеки України. 

 Пріоритети внутрішньої і зовнішньої політики України в контексті 
забезпечення національної безпеки держави.  

 Модернізація економіки України. Стратегія сталого розвитку «Україна – 
2020».  

 Політична аналітика в державному управлінні.  

 Соціальний діалог як невід’ємна складова державного управління.  

 

 

 

 

 

 

 
Мета програми семінару: оволодіння системою знань і умінь, які 

складають професійну компетентність, необхідну для ефективного управління 
державними програмами і здійснення моніторингу та оцінювання ефективності їх 
реалізації. 

 

Тривалість навчання: 18 академічних годин. 
 

Цільова група слухачів: керівники структурних підрозділів органів 
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування і осіб, включених до 
кадрового резерву на зазначені посади. 

 

Навчання за програмою передбачає вивчення таких питань: 

 Управління державними програмами.  

 Стратегія розвитку інвестиційної діяльності та управління національними 
проектами України.  

 Проектний та інвестиційний менеджмент у системі державного управління.  

 Інституційний механізм впровадження і реалізації моніторингу в державному 
управлінні.  

 Ефективне управління територіями: проектний розвиток.  

 Інформаційні та комунікаційні технології в управлінні державними 
програмами.  

СУЧАСНІ ПОЛІТИЧНІ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ В 
УКРАЇНІ 

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ПРОГРАМАМИ. МОНІТОРИНГ ТА 

ОЦІНЮВАННЯ 
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Мета програми семінару: розвиток основних складових функціонального 
та ціннісного компонентів професійної компетентності, які складають основу 
культури українського усного та писемного ділового мовлення, а також оволодіння 
вміннями ораторського мистецтва та підготовки організаційно-розпорядчих 
документів. 

 

Тривалість навчання: 18 академічних годин. 
 

Цільова група слухачів: керівники структурних підрозділів органів 
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування і особи, включені до 
кадрового резерву на зазначені посади. 

 

Навчання за програмою передбачає вивчення таких питань: 

 Культура ділового українського мовлення у професійній діяльності.  

 Оформлення організаційно-розпорядчих документів в органах влади.  

 Мистецтво ділового спілкування та ведення переговорів.  

 Ефективні публічні виступи та спілкування зі ЗМІ.  

 Комунікативні інструменти моделювання іміджу.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УПРАВЛІНСЬКА РИТОРИКА ТА ОРАТОРСЬКА МАЙСТЕРНІСТЬ 

ЛІДЕРА 

Лекцію з елементами практичного заняття 
«Основи продуктивного мислення» проводить 
професор кафедри україністики та іноземних 
мов Національної академії державного 
управління при Президентові України, 
д.держ.упр., доц.  
Світлана Анатоліївна Бронікова 
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План-графік навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та їх кадрового резерву  
у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління  

Національної академії державного управління при Президентові України 
І півріччя 2015 року 

 

№       
Галузеве (функціональне) спрямування  

або тематика заходу 

Місяці року 

I ІІ ІІІ ІV V VI 

I Навчання за професійними програмами             

1.1. 

Професійна програма. Уперше прийняті на державну 
службу (протягом першого року їх роботи) державні 
службовці та посадові особи органів місцевого 
самоврядування, особи, зараховані до кадрового 
резерву на IV категорію посад, керівники 
територіальних підрозділів центральних органів 
виконавчої влади, керівники державних підприємств, 
установ, організацій, науково-педагогічні працівники 
системи підвищення кваліфікації 

   
04-15 
квітня 

  

ІІ 
Навчання за програмами тематичних 
короткострокових семінарів       

 

Тематичний короткостроковий семінар 
"Лідерство в системі державної служби" Працівники 
місцевих державних адміністрацій, органів місцевого 
самоврядування, посади яких віднесено до IV категорії 
та їх кадровий резерв, керівники територіальних 
підрозділів центральних органів виконавчої влади, 
керівники державних підприємств, установ, організацій 

 
10-11 

лютого 
    

 

Тематичний короткостроковий семінар 
"Децентралізація влади та реформи місцевого 
самоврядування" Працівники органів місцевого 
самоврядування, посади яких віднесено до IV категорії, 
керівники територіальних підрозділів центральних 
органів виконавчої влади, керівники державних 
підприємств, установ, організацій, науково-педагогічні 
працівники системи підвищення кваліфікації 

 15 лютого     

 

Тематичний постійно діючий семінар 
"Стратегії і проекти як інструменти розвитку і 
співробітництва укрупнених громад" Працівники органів 
місцевого самоврядування, посади яких віднесено до IV 
категорії, керівники територіальних підрозділів 
центральних органів виконавчої влади, керівники 
державних підприємств, установ, організацій 

 
23-25 

лютого 
    

 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ  
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО  
УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

49044,   м. Дніпропетровськ,   вул. Гоголя,   29 

Телефон: (056) 794-58-00,  Факс: (056) 745-40-64 

E-mail: acad@vidr.dp.ua  Сайт: www.dbuapa.dp.ua 

mailto:acad@vidr.dp.ua
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Тематичний короткостроковий семінар 
"Психологія управління. Управління конфліктами на 
державній службі" Працівники місцевих державних 
адміністрацій, органів місцевого самоврядування, 
посади яких віднесено до IV категорії та їх кадровий 
резерв, керівники територіальних підрозділів 
центральних органів виконавчої влади, керівники 
державних підприємств, установ, організацій, науково-
педагогічні працівники системи підвищення кваліфікації 

  
02-03 

березня 
   

 

Тематичний короткостроковий семінар 
"Державна регуляторна політика" Працівники органів 
місцевого самоврядування, посади яких віднесено до IV 
категорії, керівники територіальних підрозділів 
центральних органів виконавчої влади, керівники 
державних підприємств, установ, організацій 

  
16-17 

березня 
   

 

Тематичний короткостроковий семінар 
"Підготовка аналітичних матеріалів. Технології 
публічного виступу" Працівники місцевих державних 
адміністрацій, органів місцевого самоврядування, 
посади яких віднесено до IV категорії та їх кадровий 
резерв, керівники територіальних підрозділів 
центральних органів виконавчої влади, керівники 
державних підприємств, установ, організацій 

  
23-24 

березня 
   

 

Тематичний короткостроковий семінар 
"Етичні засади державної служби" Працівники місцевих 
державних адміністрацій, органів місцевого 
самоврядування, посади яких віднесено до IV категорії 
та їх кадровий резерв, керівники територіальних 
підрозділів центральних органів виконавчої влади, 
керівники державних підприємств, установ, організацій, 
науково-педагогічні працівники системи підвищення 
кваліфікації 

  
30 

березня 
   

 

Тематичний короткостроковий семінар 
"Виконавська дисципліна та організація контролю за 
виконанням документів" Працівники місцевих 
державних адміністрацій, посади яких віднесено до IV 
категорії та їх кадровий резерв, керівники 
територіальних підрозділів центральних органів 
виконавчої влади, керівники державних підприємств, 
установ, організацій 

   
20-21 
квітня 

  

 

Тематичний короткостроковий семінар 
"Реформування державної служби в Україні" 
Працівники місцевих державних адміністрацій, органів 
місцевого самоврядування, посади яких віднесено до IV 
категорії та їх кадровий резерв, керівники 
територіальних підрозділів центральних органів 
виконавчої влади, керівники державних підприємств, 
установ, організацій 

   
26  

квітня 
  

 

Тематичний постійно діючий  семінар 
"Інтеграція України до Європейського Союзу" 
Працівники місцевих державних адміністрацій, органів 
місцевого самоврядування, посади яких віднесено до IV 
категорії та їх кадровий резерв, керівники 
територіальних підрозділів центральних органів 
виконавчої влади, керівники державних підприємств, 
установ, організацій, науково-педагогічні працівники 
системи підвищення кваліфікації 

    
18-19 

травня 
 

 

Тематичний короткостроковий семінар 
"Культура ділового мовлення. Етика на державній 
службі" Працівники місцевих державних адміністрацій, 
органів місцевого самоврядування, посади яких 
віднесено до IV категорії та їх кадровий резерв, 
керівники територіальних підрозділів центральних 
органів виконавчої влади, керівники державних 
підприємств, установ, організацій, науково-педагогічні 
працівники системи підвищення кваліфікації 

    
25-26 

травня 
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Тематичний постійно діючий семінар 
"Актуальні питання державного управління та місцевого 
самоврядування" Працівники місцевих державних 
адміністрацій, органів місцевого самоврядування, 
посади яких віднесено до IV категорії та їх кадровий 
резерв, керівники територіальних підрозділів 
центральних органів виконавчої влади, керівники 
державних підприємств, установ, організацій 

     
08-10 

червня 

 
№ 
 

 
ІІ ПІВРІЧЧЯ 

 

 
Місяці року 

 

III Навчання за професійними програмами VІІ VІІІ ІX X XI XII 

 

Професійна програма. Уперше прийняті на державну 
службу (протягом першого року їх роботи) державні 
службовці та посадові особи органів місцевого 
самоврядування, особи, зараховані до кадрового 
резерву на IV категорію посад, керівники 
територіальних підрозділів центральних органів 
виконавчої влади, керівники державних підприємств, 
установ, організацій, науково-педагогічні працівники 
системи підвищення кваліфікації 

    
14-25 

листопада 
 

IV 
Навчання за програмами тематичних 
короткострокових семінарів       

 

Тематичний короткостроковий семінар 
"Реалізація державної кадрової політики. Управління 
персоналом" Працівники місцевих державних 
адміністрацій, посади яких віднесено до IV категорії та 
їх кадровий резерв, керівники територіальних 
підрозділів центральних органів виконавчої влади, 
керівники державних підприємств, установ, організацій, 
науково-педагогічні працівники системи підвищення 
кваліфікації 

  
14-15 

вересня 
   

 

Тематичний короткостроковий семінар 
"Підготовка аналітичних матеріалів. Технології 
публічного виступу" Працівники місцевих державних 
адміністрацій, органів місцевого самоврядування, 
посади яких віднесено до IV категорії та їх кадровий 
резерв, керівники територіальних підрозділів 
центральних органів виконавчої влади, керівники 
державних підприємств, установ, організацій 

  
21-22 

вересня 
   

 

Тематичний короткостроковий семінар 
"Інноваційні технології в управлінні" Працівники 
місцевих державних адміністрацій, органів місцевого 
самоврядування, посади яких віднесено до IV категорії 
та їх кадровий резерв, керівники територіальних 
підрозділів центральних органів виконавчої влади, 
керівники державних підприємств, установ, організацій, 
науково-педагогічні працівники системи підвищення 
кваліфікації 

   
05-06 

жовтня 
  

 

Тематичний короткостроковий семінар 
"Бюджетно-податкова політика України та особливості 
формування місцевих бюджетів" Працівники органів 
місцевого самоврядування, посади яких віднесено до IV 
категорії та їх кадровий резерв, керівники 
територіальних підрозділів центральних органів 
виконавчої влади, керівники державних підприємств, 
установ, організацій 

   
19-20 

жовтня 
  

 

Тематичний короткостроковий семінар 
"Психологічні засади управлінської діяльності"  
Працівники місцевих державних адміністрацій, органів 
місцевого самоврядування, посади яких віднесено до IV 
категорії та їх кадровий резерв, керівники 
територіальних підрозділів центральних органів 
виконавчої влади, керівники державних підприємств, 
установ, організацій, науково-педагогічні працівники 
системи підвищення кваліфікації 

   
26-27 

жовтня 
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Тематичний короткостроковий семінар 
"Реалізація державної інформаційної політики України: 
доступ до публічної інформації та електронне 
урядування" Працівники місцевих державних 
адміністрацій, органів місцевого самоврядування, 
посади яких віднесено до IV категорії та їх кадровий 
резерв, керівники територіальних підрозділів 
центральних органів виконавчої влади, керівники 
державних підприємств, установ, організацій, науково-
педагогічні працівники системи підвищення кваліфікації 

    
01-02 

листопада 
 

 

Тематичний короткостроковий семінар 
"Проблеми управління соціальним і гуманітарним 
розвитком" Працівники місцевих державних 
адміністрацій, органів місцевого самоврядування, 
посади яких віднесено до IV категорії та їх кадровий 
резерв, керівники територіальних підрозділів 
центральних органів виконавчої влади, керівники 
державних підприємств, установ, організацій, науково-
педагогічні працівники системи підвищення кваліфікації 

    
09-10 

листопада 
 

 

Тематичний постійно діючий семінар 
"Стратегії і проекти як інструменти розвитку і 
співробітництва укрупнених громад" Працівники органів 
місцевого самоврядування, посади яких віднесено до IV 
категорії, керівники територіальних підрозділів 
центральних органів виконавчої влади, керівники 
державних підприємств, установ, організацій, науково-
педагогічні працівники системи підвищення кваліфікації 

     
06-08 
грудня 

 

Тематичний короткостроковий семінар 
"Державна регіональна соціально-економічна політика" 
Працівники місцевих державних адміністрацій, органів 
місцевого самоврядування, посади яких віднесено до IV 
категорії та їх кадровий резерв, керівники 
територіальних підрозділів центральних органів 
виконавчої влади, керівники державних підприємств, 
установ, організацій 

     14 грудня 

 
 
 
 
 

 

 

 

Тематичний постійно діючий 

семінар «Теоретичні та 

практичні аспекти реалізації 

адміністративно-

територіальної реформи в 

Україні». 

 Виїзне заняття до 

Дніпропетровської обласної 

ради. 
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ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ 
 
 
 
 
 

Навчання за Професійною програмою підвищення кваліфікації державних 
службовців, які займають посади IV категорії та їх кадрового резерву (далі – 
Професійна програма) спрямовується на розвиток професійної компетентності та 
засвоєння знань про основи державного управління, місцевого самоврядування, 
вироблення умінь та навичок, необхідних для професійного розвитку та 
ефективного виконання посадових обов’язків, здійснення професійної діяльності 
на службі в органах державної влади в умовах модернізації держави й проведення 
системних реформ. 

 

Тривалість навчання: 108 академічних годин, з них аудиторних – 72. 
 

Цільова аудиторія: державні службовці IV категорії посад місцевих органів 
виконавчої влади та територіальних підрозділів центральних органів виконавчої 
влади, уперше прийняті на державну службу (протягом першого року їх роботи) 
державні службовці, особи, зараховані до кадрового резерву на IV категорію 
посад, керівники державних підприємств, установ, організацій, науково-педагогічні 
працівники системи підвищення кваліфікації. 

Професійна програма побудована за модульним принципом i складається iз 
загальної, функціональної та галузевої складових. 

Загальна i функціональна складові поділяються на нормативну (обов’язкову) 
i варіативну (вибіркову) частини. Галузева складова є варіативною (вибіркову) 
складовою Професійної програми. 

Варіативні частини загальної, функціональної i галузевої складових 
Професійної програми включають модулі та теми, які обираються органами 
державної влади-замовниками навчання та Інститутом з урахуванням освітніх 
потреб державних службовців. 

 

Навчання за нормативною частиною загальної складової передбачає 
вивчення таких модулів: 

 Конституційне право України. Напрями нового конституційного процесу 

 Системні аспекти державного управління та місцевого самоврядування 

 Державна служба і служба в органах місцевого самоврядування: історія 
розвитку та особливості модернізації 

 Державна кадрова політика. Розвиток кадрового потенціалу на державній 
службі 

 Система державних та місцевих фінансів. Бюджетна політика України 

 Основи державного управління економічними процесами. Напрями 
реалізації соціально-економічних реформ в Україні 

 Запобігання і протидія проявам корупції в органах державної влади, 
органах місцевого самоврядування 

 

Навчання за варіативною частиною загальної складової передбачає 
вивчення тем, які висвітлюють питання щодо змін у законодавстві України, 
визначених ними напрямів реалізації державної та регіональної політики, завдань i 
заходів з реалізації Національного плану дій щодо впровадження програми 
економічних реформ на відповідний період, інших економічних, правових, 
політологічних, соціально-гуманітарних питань тощо. 

ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ 
СЛУЖБОВЦІВ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬ ПОСАДИ ІV КАТЕГОРІЇ ТА ЇХ 
КАДРОВОГО РЕЗЕРВУ 
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Навчання за функціональною складовою передбачає вивчення таких 
модулів: 

 Менеджмент в органах державної влади 

 Управління знаннями при надані адміністративних послуг 

 Управління персоналом. Психологічні засади управлінської діяльності 

 Підготовка і прийняття управлінських рішень 

 Комунікації в державному управлінні. Електронне врядування 

 Культура ділового мовлення державного службовця 
Навчання за варіативною частиною функціональної складової передбачає 

вивчення тем, результатом опанування яких є оволодіння системою спеціальних 
знань і умінь, необхідних для забезпечення ефективної роботи державних 
службовців. Зміст навчального матеріалу варіативних модулів розробляється з 
урахуванням освітніх потреб цільової аудиторії, особливостей, специфіки сфери 
професійної діяльності слухачів. Зокрема, включає питання аналізу політики, 
підготовки аналітичних документів, забезпечення контролю в органах влади, 
управління змінами, проектного менеджменту тощо. 

Навчання за галузевою складовою передбачає набуття знань та 
удосконалення практичних умінь, пов’язаних із повсякденною діяльністю 
державних службовців щодо впровадження державної політики у різних галузях 
(економіка, освіта, культура, охорона здоров’я, соціальний захист тощо) з 
урахуванням сучасних досягнень науки і практики. 

 
 
 
 
 
 
 
Професійна програма підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого 

самоврядування, які займають посади IV категорії та їх кадрового резерву. 
Навчання за Професійною програмою підвищення кваліфікації посадових 

осіб місцевого самоврядування IV категорії посад (далі – Професійна програма) 
спрямовується на розширення професійних компетентностей та засвоєння знань 
про місце i роль місцевого самоврядування в системі державної влади, 
вироблення умінь, навичок ефективного виконання завдань регіонального 
управління, а також посадових обов’язків, необхідних для здійснення професійної 
діяльності на службі в органах місцевого самоврядування в умовах модернізації 
держави та проведення системних реформ. 

 

Тривалість навчання: 108 академічних годин, з них аудиторних – 72. 
 

Цільова аудиторія: посадові особи місцевого самоврядування IV категорії посад, 
особи, зараховані до кадрового резерву на IV категорію посад та депутати 
місцевих рад. 

Професійна програма побудована за модульним принципом i складається iз 
загальної, функціональної i галузевої складових. 

Загальна i функціональна складові поділяються на нормативну (обов’язкову) 
і варіативну (вибіркову) частини. Галузева складова є варіативною (вибірковою) 
складовою Професійної програми. 

Варіативні частини загальної, функціональної i галузевої складових 
Професійної програми включають модулі та теми, які обираються органами 
державної влади-замовниками навчання, органами місцевого самоврядування та 

ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПОСАДОВИХ 

ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬ ПОСАДИ IV 

КАТЕГОРІЇ ТА ЇХ КАДРОВОГО РЕЗЕРВУ 
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Інститутом з урахуванням освітніх потреб посадових ociб місцевого 
самоврядування. 

 
Навчання за нормативною частиною загальної складової передбачає 

вивчення таких модулів: 

 Конституційне право України. Напрями нового конституційного процесу. 

 Системні аспекти державного управління та місцевого самоврядування. 

 Державна служба і служба в органах місцевого самоврядування: історія 
розвитку та особливості модернізації. 

 Державна кадрова політика. Розвиток кадрового потенціалу на державній 
службі. 

 Система державних та місцевих фінансів. Бюджетна політика України. 

 Основи державного управління економічними процесами. Напрями 
реалізації соціально-економічних реформ в Україні. 

 Запобігання і протидія проявам корупції в органах державної влади, 
органах місцевого самоврядування. 

 
Навчання за варіативною частиною загальної складової передбачає 

вивчення тем, які висвітлюють питання щодо змін у законодавстві України, 
визначених ними напрямів реалізації державної та регіональної політики, завдань i 
заходів з реалізації Національного плану дій щодо впровадження програми 
економічних реформ на відповідний період, інших економічних, правових, 
політологічних, соціально-гуманітарних питань тощо. 

 
Навчання за функціональною складовою передбачає вивчення таких 

модулів: 

 Менеджмент в органах місцевого самоврядування. 

 Управління знаннями при наданні адміністративних послуг. 

 Управління персоналом. Психологічні засади управлінської діяльності. 

 Підготовка i прийняття управлінських рішень. 

 Комунікації в державному управлінні. Електронне врядування. 

 Культура ділового мовлення державного службовця. 
 
Навчання за варіативною частиною функціональної складової передбачає 

вивчення тем, метою засвоєння яких є набуття здатності виконувати управлінські 
функції та вирішувати завдання в межах компетенції посад органів місцевого 
самоврядування та повноважень депутатів місцевих рад (аналіз політики, 
підготовка аналітичних документів, забезпечення контролю в органах влади, 
управління змінами, проектний менеджмент тощо). 

 
Навчання за галузевою складовою передбачає набуття знань та практичних 

умінь, необхідних для реалізації управлінської діяльності посадовими особами 
місцевого самоврядування та повноважень депутатами місцевих рад щодо 
провадження державної політики у різних галузях (економіка, освіта, культура, 
охорона здоров’я, соціальний захист тощо) з урахуванням сучасних досягнень 
науки i практики (регулювання земельних відносин; залучення інвестицій для 
розвитку територіальних громад; впровадження стратегії регіонального розвитку 
через управління проектами місцевого розвитку тощо)  
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ПРОГРАМИ ТЕМАТИЧНИХ КОРОТКОСТРОКОВИХ СЕМІНАРІВ 
 
 
 
 

Мета програми семінару: засвоєння системи сучасних знань і умінь з питань 
лідерства на державній службі, які дозволять удосконалити навички щодо 
застосування оптимальних лідерських стилів управління; сформувати уміння 
аналізувати сучасну систему функціонування управлінської еліти. 
Тривалість навчання: 18 академічних годин, з них аудиторних – 14.  
Цільова група слухачів: працівники місцевих державних адміністрацій, органів 
місцевого самоврядування, посади яких віднесено до IV категорії та їх кадровий 
резерв, керівники територіальних підрозділів центральних органів виконавчої 
влади, керівники державних підприємств, установ, організацій. 

Навчання за програмою передбачає вивчення таких тем:  

 Лідерство в сучасному світі. 

 Управлінська еліта: теоретико-методологічні засади, формування та 
розвиток політико-адміністративної української еліти 

 Ефективне лідерство. Стилі лідерства. Психологічні типи лідерів. 

 Психологія лідерства. 

 Головні компетенції лідерства при впровадженні управлінських рішень на 
державній службі. 

 Командний менеджмент. 

 Управління конфліктами в колективі. 

 Стратегії управлінського взаємозв’язку. 

 Організаційна культура державних установ. Клієнт-орієнтація. 

 Формування антикорупційної свідомості державних службовців та 
посадових осіб місцевого самоврядування. 

 Етика державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.  
  

ЛІДЕРСТВО В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ 
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Мета програми семінару: оволодіння системою знань з метою їх застосування в 
управлінській діяльності щодо реалізації реформ та децентралізації влади; 
розгляд кращих практик функціонування територіальних громад. 
Тривалість навчання: 10 академічних годин, з них аудиторних – 8.  
Цільова група слухачів: працівники органів місцевого самоврядування, посади 
яких віднесено до IV категорії, керівники територіальних підрозділів центральних 
органів виконавчої влади, керівники державних підприємств, установ, організацій, 
НПП системи підвищення кваліфікації. 

Навчання за програмою передбачає вивчення таких тем:  

 Характеристика сучасної системи місцевого самоврядування в Україні. 

 Реформування місцевого самоврядування та територіальної організації 
влади в Україні. 

 Реалізація положень законодавства про формування спроможних 
територіальних громад. 

 Особливості формування і використання місцевих бюджетів в умовах 
децентралізації влади. 

 
 
 
 
 
 

Мета програми семінару: формування у слухачів практичних навичок та 
отримання знань з психології підбору, оцінки та мотивації кадрів, навчання 
психологічним аспектам та засобам впливу на персонал при вирішенні проблем в 
процесі управління колективом. Надання систематизованих знань з анатомії 
конфліктів та управління діловими конфліктами в організаціях, вміння сформувати 
ставлення до конфліктів в організації й розвинути прагнення до умінь 
конструктивного їх вирішення. 
Тривалість навчання: 18 академічних годин, з них аудиторних – 14. 
Цільова група слухачів: працівники місцевих державних адміністрацій, органів 
місцевого самоврядування, посади яких віднесено до IV категорії та їх кадровий 
резерв, керівники територіальних підрозділів центральних органів виконавчої 
влади, керівники державних підприємств, установ, організацій, НПП системи 
підвищення кваліфікації. 

Навчання за програмою передбачає вивчення таких тем: 

 Психологія управління як система підготовки управлінських кадрів. 

 Стратегії управлінського взаємозв’язку. 

 Етика на державній службі: професійна етика. Управлінська етика.  

 Кадрова політика. Стратегії розстановки кадрів в організації. 

 Психологія конфлікту. 

 Управління конфліктами. 

 Конфлікти в системі політико-управлінської діяльності та  

 Командний менеджмент. 

 Формування організаційної культури. 

 Управління та ефективне використання часу. 

 Психологічні аспекти управлінської діяльності. Психологічний клімат і 
мотивація працівників. 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ ТА РЕФОРМИ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ 

ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ. УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ НА ДЕРЖАВНІЙ 

СЛУЖБІ 
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Мета програми семінару: засвоєння знань щодо принципів та процедур 
здійснення державної регуляторної політики посадовими особами та органами 
місцевого самоврядування; розвиток системи знань і умінь, які забезпечують 
здатність посадових та службових осіб місцевого самоврядування розробляти 
проекти регуляторних актів, проводити аналіз їх регуляторного впливу, 
організовувати оприлюднення проектів регуляторних актів з метою одержання 
зауважень та пропозицій, проводити заходи з відстеженні результативності 
регуляторних актів та їх систематичний перегляд. 
Тривалість навчання: 18 академічних годин, з них аудиторних – 14.  
Цільова група слухачів: працівники органів місцевого самоврядування, посади 
яких віднесено до IV категорії, керівники територіальних підрозділів центральних 
органів виконавчої влади, керівники державних підприємств, установ, організацій. 

Навчання за програмою передбачає вивчення таких тем:  

 Основні етапи регуляторної реформи та державна регуляторна політика в 
Україні. 

 Повноваження Державної регуляторної служби та перегляд регуляторних 
актів. 

 Регуляторна діяльність органів місцевого самоврядування: основні 
документи та обов’язкові процедури. 

 Аналіз регуляторного впливу: основні завдання, елементи, методи та 
механізм реалізації. 

 Відстеження результативності регуляторних актів та їх перегляд. 

 Перспективи удосконалення процесу розробки регуляторних актів. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА 
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ПІДГОТОВКА АНАЛІТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ. ТЕХНОЛОГІЇ ПУБЛІЧНОГО 

ВИСТУПУ 
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Мета програми семінару: надати та розвинути уміння і знання, необхідні для 
поліпшення якості аналітики та якості роботи з інформацією. Розглянути та 
опанувати технології публічного виступу та шляхи підвищення особистої культури 
мовлення державних службовців з метою удосконалення та розвитку ораторських 
навичок при публічному виступі. 
Тривалість навчання: 18 академічних годин, з них аудиторних – 14. 
Цільова група слухачів: працівники місцевих державних адміністрацій, органів 
місцевого самоврядування, посади яких віднесено до IV категорії та їх кадровий 
резерв, керівники територіальних підрозділів центральних органів виконавчої 
влади, керівники державних підприємств, установ, організацій. 

 

Навчання за програмою передбачає вивчення таких тем: 

 Інформаційно-аналітична діяльність як інструмент забезпечення 
відкритості публічної влади. 

 Особливості складання аналітичного документу. 

 Підготовка презентацій. 

 Мовна політика України. Походження і розвиток української мови. 

 Усне та писемне ділове мовлення. Оформлення ділових паперів. 

 Публічний виступ у системі управлінських комунікацій. 

 Психологічний аспект публічного виступу. 
 
 
 
 
 

Мета програми семінару: засвоєння знань щодо реалізації антикорупційної 
політики в органах державної влади та органах місцевого самоврядування; 
розвиток системи знань і умінь, які забезпечують здатність запобігати виникненню 
корупційних діянь, протидіяти проявам корупції і усувати наслідки правопорушень, 
пов’язаних з корупцією. 
Тривалість навчання: 10 академічних годин, з них аудиторних – 8.  
Цільова група слухачів: працівники місцевих державних адміністрацій, органів 
місцевого самоврядування, посади яких віднесено до IV категорії та їх кадровий 
резерв, керівники територіальних підрозділів центральних органів виконавчої 
влади, керівники державних підприємств, установ, організацій, НПП системи 
підвищення кваліфікації. 

Навчання за програмою передбачає вивчення таких тем:  

 Поняття і соціально-політична сутність корупції. 

 Реалізація антикорупційної політики в Україні. Механізми протидії 
корупції. 

 Державна служба в контексті вимог нового антикорупційного 
законодавства. 

 Основні положення Закону України „Про запобігання корупції”. 

 Етика державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування. 
Формування антикорупційної свідомості державних службовців та посадових осіб 
місцевого самоврядування. 

 Відповідальність за корупційні діяння, правові засади відшкодування 
збитків, завданих внаслідок їх вчинення. 

 Роль громадянського суспільства у процесі протидії корупції. 

ЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ 
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 Досвід зарубіжних країн у здійсненні заходів щодо боротьби з корупцією і 
його імплементація у національне законодавство. 

 Порядок заповнення декларації про майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового характеру. 
 

 
 
 
 
 
Мета програми семінару: оволодіння системою знань і вмінь, які 

складають основу професійної компетентності щодо організації та здійснення 
контролю в органах державної влади та органах місцевого самоврядування. 

Тривалість навчання: 18 академічних годин, з них аудиторних – 14. 
Цільова група слухачів: працівники місцевих державних адміністрацій, 

посади яких віднесено до IV категорії та їх кадровий резерв, керівники 
територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, керівники 
державних підприємств, установ, організацій. 

Навчання за програмою передбачає вивчення таких тем: 

 Механізми вдосконалення виконавської дисципліни державних 
службовців. 

 Основна нормативно-правова база забезпечення виконавської 
дисципліни державних службовців в Україні. 

 Планування роботи органів виконавчої влади та державних службовців. 

 Контроль виконавської дисципліни та якості роботи персоналу. 
Стимулювання високої виконавської дисципліни та дотримання якості роботи 
персоналу. 

 Організація контролю за виконанням документів.  

 Організація роботи з контрольними документами. 

 Механізми реалізації внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту в 
державному управлінні. 

 Ефективне використання часу в органах управління. Тайм – менеджмент. 

 Підвищення ефективності діяльності органів влади. 

 Діловодство та документування управлінської діяльності. 

 Виконавська дисципліна при здійсненні завдань поставленими органами 
вищої влади. 

 Контроль і виконавська дисципліна: фактор часу. 
 
 
 
 
 
Мета програми семінару: визначення особливостей процесу становлення 

та реформування державної служби; надання методичної та практичної допомоги 
слухачам у здійсненні комплексу заходів, спрямованих на забезпечення 
ефективної діяльності органів державної влади та запровадження стандартів 
професійної діяльності державних службовців. 

Тривалість навчання: 10 академічних годин, з них аудиторних – 8.  
Цільова група слухачів: працівники місцевих державних адміністрацій, 

органів місцевого самоврядування, посади яких віднесено до IV категорії та їх 

ВИКОНАВСЬКА ДИСЦИПЛІНА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ЗА 

ВИКОНАННЯМ ДОКУМЕНТІВ 

РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ 
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кадровий резерв, керівники територіальних підрозділів центральних органів 
виконавчої влади, керівники державних підприємств, установ, організацій. 

Навчання за програмою передбачає вивчення таких тем:  

 Шляхи модернізації державної служби. 

 Реформування публічної служби в Україні. 

 Очищення влади. 

 Концепція державної цільової програми розвитку державної служби на 
період до 2016 року. 

 Стратегія реформування державної служби та служби в органах 
місцевого самоврядування в Україні на період до 2017 року. 

 Професіоналізація державної служби: посадова мобільність та ротація 
кадрів. 

 
 
 
 
 

Мета програми семінару: визначення особливостей процесу становлення 
та реформування державної служби; надання методичної та практичної допомоги 
слухачам у здійсненні комплексу заходів, спрямованих на забезпечення 
ефективної діяльності органів державної влади та запровадження стандартів 
професійної діяльності державних службовців. 

 

Тривалість навчання: 18 академічних годин, з них аудиторних – 14. 
Цільова група слухачів: працівники місцевих державних адміністрацій, 

органів місцевого самоврядування, посади яких віднесено до IV категорії та їх 
кадровий резерв, керівники територіальних підрозділів центральних органів 
виконавчої влади, керівники державних підприємств, установ, організацій, НПП 
системи підвищення кваліфікації. 

Навчання за програмою передбачає вивчення таких тем:  

 Мовна політика в Україні. Державотворча роль української. 

 Культура мовлення державного службовця. 

 Усне та писемне ділове мовлення. Оформлення ділових документів. 

 Професійна етика, управлінська етика та етика державного службовця: 
витоки, основні складові, сучасні тенденції розвитку, зарубіжний досвід. 

 Основні засади функціонування етичної інфраструктури державної 
служби. 

 Діловий та службовий етикет в державному управлінні. 
 
 
 
 
 
 
Мета програми семінару: надання систематизованих знань з питань 

впровадження державної кадрової політики на місцях, засвоєння вмінь необхідних 
для реалізації управлінської діяльності, ефективного формування і 
функціонування системи з мотивації діяльності працівників, забезпечення 
психологічного клімату тощо. 

Тривалість навчання: 18 академічних годин, з них аудиторних – 14. 
Цільова група слухачів: працівники місцевих державних адміністрацій, 

посади яких віднесено до IV категорії та їх кадровий резерв, керівники 

КУЛЬТУРА ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯ. ЕТИКА НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ 

РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ. УПРАВЛІННЯ 

ПЕРСОНАЛОМ 
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територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, керівники 
державних підприємств, установ, організацій, НПП системи підвищення 
кваліфікації. 

Навчання за програмою передбачає вивчення таких тем: 

 Державна кадрова політика України на сучасному етапі: тенденції та 
перспективи. 

 Стратегія державної кадрової політики. 

 Професіоналізація державної служби: посадова мобільність та ротація 
кадрів.  

 Системні підходи до процесу професіоналізації персоналу державних 
органів.  

 Професійна мобільність державних службовців. 

 Планування роботи з кадрами. Основи кадрового менеджменту. 

 Мотивація персоналу. 

 Професійний розвиток персоналу державної служби. 

 Особливості управління персоналом. 
 

 
 
 
 
Мета програми семінару: засвоєння знань з питань інноваційних 

технологій в управлінні в умовах змін державної політики, законодавства, 
професійних завдань і технологій їх виконання за допомогою опрацювання 
відповідних законодавчих і нормативно-правових актів, наукових праць, 
навчальної літератури, досвіду застосування.  

 

Тривалість навчання: 18 академічних годин, з них аудиторних – 14. 
 

Цільова група слухачів: працівники місцевих державних адміністрацій, 
органів місцевого самоврядування, посади яких віднесено до IV категорії та їх 
кадровий резерв, керівники територіальних підрозділів центральних органів 
виконавчої влади, керівники державних підприємств, установ, організацій, НПП 
системи підвищення кваліфікації. 

 

Навчання за програмою передбачає вивчення таких тем: 

 Особливості традиційного та інноваційного управління. Необхідні та 
достатні умови впровадження інноваційних технологій в управлінні. 

 Особливості стратегій реформування в сучасних умовах. 

 Інноваційні виборні технології. 

 Система моніторингу та оцінювання ефективності діяльності в публічному 
управлінні. 

 Інструменти системного мислення в прийнятті управлінських рішень. 
 

 
 
 
 
 

Мета програми семінару: оволодіння системою знань і вмінь, необхідних 
для розуміння механізмів планування та управління бюджетними коштами, 
спрямованих на розробку та реалізацію бюджетних програм, виконання місцевих 
бюджетів, формування у слухачів навичок децентралізації фінансової системи 

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ 

БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ТА ОСОБЛИВОСТІ 

ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 
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України, оволодіння механізмами розробки й реалізації стратегій соціально-
економічного розвитку на державному, регіональному та місцевому рівнях. 

 

Тривалість навчання: 18 академічних годин, з них аудиторних – 14. 
 

Цільова група слухачів: працівники органів місцевого самоврядування, 
посади яких віднесено до IV категорії та їх кадровий резерв, керівники 
територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, керівники 
державних підприємств, установ, організацій. 

 
Навчання за програмою передбачає вивчення таких тем: 

 Нормативно-правове забезпечення фінансової бази територій в Україні. 

 Система місцевих фінансів України та країн світу. 

 Бюджетний процес та бюджетна система. 

 Виконання місцевих бюджетів. 

 Децентралізація фінансової системи України, зміцнення матеріальної та 
фінансової основи місцевого самоврядування. 

 Управління місцевими фінансами в контексті сталого розвитку. 

 Програмно-цільовий метод формування місцевих бюджетів. 

 Особливості формування податкової політики України в контексті 
реалізації економічних реформ у регіоні. 

 
 
 
 
Мета програми семінару: розвиток основних складових функціонального 

та ціннісного компонентів професійної компетентності, які забезпечують здатність 
керівників здійснювати ефективне управління, аналізувати причини конфліктів в 
управлінській та політичній діяльності, обирати ефективну стратегію поведінки в 
конфліктних ситуаціях, організовувати дієві комунікації у колективі з урахуванням 
морально-психологічних принципів, а також конструктивно вирішувати конфлікти у 
професійній діяльності.  

 

Тривалість навчання: 18 академічних годин, з них аудиторних – 14. 
 

Цільова група слухачів: працівники місцевих державних адміністрацій, 
органів місцевого самоврядування, посади яких віднесено до IV категорії та їх 
кадровий резерв, керівники територіальних підрозділів центральних органів 
виконавчої влади, керівники державних підприємств, установ, організацій, НПП 
системи підвищення кваліфікації. 

Навчання за програмою передбачає вивчення таких тем: 

 Визначення поняття управлінської діяльності.  

 Психологічна специфіка управлінської діяльності.  

 Соціально-психологічний аспект ефективності управлінської діяльності.  

 Основні елементи психологічного клімату.  

 Поняття про мотивацію та її значення в управлінні.  

 Процес формування організаційної культури.  

 Природа конфлікту. Структура конфлікту. Наслідки соціального конфлікту.  

 Технології регулювання конфлікту. Структурні методи управління 
конфліктами. 

 Методи професійної взаємодії у колективі. 
 
 

ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
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Мета програми семінару: засвоєння слухачами знань і навичок по роботі з 
інформацією в органах державної влади, підвищення рівня інформаційної 
компетентності державних службовців та осіб місцевого самоврядування, 
опанування основних положень нормативно-правових документів щодо 
забезпечення доступу до публічної інформації та формування уявлення про 
функціонування інформаційної сфери у контексті переходу до інформаційного 
суспільства, а також про психосферу інформаційної цивілізації та вплив ІКТ на 
особистість. 
Тривалість навчання: 18 академічних годин, з них аудиторних – 14. 
Цільова група слухачів: працівники місцевих державних адміністрацій, органів 
місцевого самоврядування, посади яких віднесено до IV категорії та їх кадровий 
резерв, керівники територіальних підрозділів центральних органів виконавчої 
влади, керівники державних підприємств, установ, організацій, НПП системи 
підвищення кваліфікації. 

Навчання за програмою передбачає вивчення таких тем: 

 Державна інформаційна політика та шляхи її вдосконалення. 

 Медіаполітика держави: механізми регулювання взаємовідносин держави 
із ЗМІ. 

 Стратегії та технології державної інформаційної політики 

 Електронне урядування у системі державної служби. 

 Захист інформації в системах електронного урядування. 

 Технології інформаційного впливу в сучасних умовах. 

 Створення середовища електронної взаємодії. 

 Технологія електронного цифрового підпису. 

 Досвід упровадження державних електронних сервісів на регіональному 
рівні. 

 Використання інформаційно-комунікативних технологій для забезпечення 
доступу до публічної інформації 

 Доступ до публічної інформації в Україні: правові та організаційні засади. 
 
 
 
 
 
 

Мета програми семінару: оволодіння системою знань щодо управління 
соціальним розвитком, формування і проведення соціально-економічної політики в 
державі, розуміння процесів управління змінами, управління людськими 
ресурсами. Набуття певних навичок комплексного застосування соціально-
психологічних методів управління, які дають змогу виявити найбільш суттєві 
аспекти явищ, процесів, вибрати ефективний управлінський вплив на діяльність 
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. 
Тривалість навчання: 18 академічних годин, з них аудиторних – 14.  
Цільова група слухачів: працівники місцевих державних адміністрацій, органів 
місцевого самоврядування, посади яких віднесено до IV категорії та їх кадровий 
резерв, керівники територіальних підрозділів центральних органів виконавчої 

РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ: ДОСТУП 

ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ. 

ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ І ГУМАНІТАРНИМ РОЗВИТКОМ 
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влади, керівники державних підприємств, установ, організацій, НПП системи 
підвищення кваліфікації. 

Навчання за програмою передбачає вивчення таких тем: 

 Теоретико-методологічні та організаційно-правові засади управління 
соціальним розвитком. 

 Сутність і зміст управлінської діяльності та їх вплив на ефективність 
державного управління соціально-гуманітарним розвитком. 

 Економічні складові та інструменти соціального розвитку. 

 Соціальний захист та соціальна безпека людини і суспільства. 

 Гуманізаційні аспекти соціального розвитку. Гуманітарна політика щодо 
розвитку освіти, науки, культури, фізичної культури та охорони здоров’я. 

 Соціально-політичний простір сучасності: проблеми та перспективи 
розвитку. 

 Соціальна відповідальність. 

 Соціальні ліфти у структурі соціальної мобільності індивіда. 
 
 

 
 
Мета програми семінару: надання систематизованих знань, необхідних 

для усвідомлення впливу держави на формування сучасних соціально-
економічних відносин та їх місця у системі державного регулювання економіки. 

Тривалість навчання: 10 академічних годин, з них аудиторних – 8. 
Цільова група слухачів: працівники місцевих державних адміністрацій, 

органів місцевого самоврядування, посади яких віднесено до IV категорії та їх 
кадровий резерв, керівники територіальних підрозділів центральних органів 
виконавчої влади, керівники державних підприємств, установ, організацій. 

Навчання за програмою передбачає вивчення таких тем: 

 Поняття та схема розробки регіональної соціально-економічної політики. 

 Основні напрями та завдання регіональної соціально-економічної 
політики. 

 Принципи державного прогнозування та розроблення стратегій і програм 
соціально-економічного розвитку територій. 
 

 

ДЕРЖАВНА РЕГІОНАЛЬНА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА 
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ПРОГРАМИ ТЕМАТИЧНИХ ПОСТІЙНО ДІЮЧИХ СЕМІНАРІВ 
 

 
 
 
 

Мета програми семінару: засвоєння знань щодо ролі стратегічного та проектного 
менеджменту у загальній системі управління соціально-економічним розвитком 
територій, поширення системи знань і умінь, які забезпечують здатність 
аналізувати можливості розвитку територій через реалізацію проектів та програм, 
ініціювати проекти на підставі аналізу специфіки проблем розвитку територій, 
здійснювати передпроектні заходи та розробляти проекти розвитку територій із 
урахуванням особливостей сфер спрямування. 
Тривалість навчання: 26 академічних годин, з них аудиторних – 20.  
Цільова група слухачів: працівники органів місцевого самоврядування, посади 
яких віднесено до IV категорії, керівники територіальних підрозділів центральних 
органів виконавчої влади, керівники державних підприємств, установ, організацій, 
НПП системи підвищення кваліфікації. 

Навчання за програмою передбачає вивчення таких тем:  

 Стратегічний розвиток територіальних громад. 

 Стратегічне мислення управлінців. 

 Сучасний стан та перспективи розвитку управління проектами.  

 Роль проектів у досягненні стратегічних цілей об’єднаних територіальних 
громад. 

 Підхід до визначення актуальних проблем розвитку ОТГ з урахуванням 
інтересів зацікавлених сторін. 

 Формування концепції проекту та здійснення проектного аналізу. 

 Моніторинг та оцінювання успішності реалізації проектів. 

 Підготовка проектів під гранти. 

 Обґрунтування системності трансформацій. Розробка плану проекту. 

 Інновації та кращі практики місцевого самоврядування. 

 Концепція е-навчання. 

 Шляхи фінансової підтримки реалізації проектів ОТГ на державному та 
регіональному рівнях. 

 Можливості фінансової підтримки проектів ОТГ за рахунок коштів 
міжнародних фондів. 

 

 
 
 

Мета програми семінару: засвоєння знань щодо основних напрямків зовнішньої 
політики України на сучасному етапі, історії та структури Європейського Союзу, 
формування євроінтеграційного вектора розвитку України в напрямку 
інституціоналізації відносин між Україною і ЄС. 
Тривалість навчання: 18 академічних годин, з них аудиторних – 14. 
Цільова група слухачів: працівники місцевих державних адміністрацій, органів 
місцевого самоврядування, посади яких віднесено до IV категорії та їх кадровий 
резерв, керівники територіальних підрозділів центральних органів виконавчої 
влади, керівники державних підприємств, установ, організацій, НПП системи 
підвищення кваліфікації. 

Навчання за програмою передбачає вивчення таких тем: 

 Етапи європейської інтеграції. 

СТРАТЕГІЇ І ПРОЕКТИ ЯК ІНСТРУМЕНТИ РОЗВИТКУ І СПІВРОБІТНИЦТВА 

УКРУПНЕНИХ ГРОМАД 

ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 



План-графік навчання в Дніпропетровському регіональному 
інституті державного управління НАДУ при Президентові України 74 

 
 

 Теоретичні засади європейської інтеграції України.  

 Сучасні теорії європейської інтеграції.  

 Інституційна та правова система ЄС. 

 Угода про асоціацію з ЄС: зміст та стан виконання. 

 Європейське врядування як чинник європеїзації державного управління в 
Україні. 

 Спільні політики ЄС та їх значення для України. 

 Вироблення політики в ЄС. 

 Процес прийняття рішень в ЄС. 

 Законодавче забезпечення політики європейської інтеграції. 

 Основні положення Європейської Хартії місцевого самоврядування. 

 Завдання органів влади по реалізації євроінтеграційної політики. 

 Економічні інструменти європейської інтеграції. 

 Зона вільної торгівлі з ЄС: вигоди і ризики. 

 Порівняльний аналіз антикорупційного законодавства ЄС та України. 
 

 
 
 
 
 

Мета програми семінару: засвоєння знань щодо розширення професійних 
компетентностей, місця і ролі державного управління та місцевого 
самоврядування, вироблення умінь, навичок ефективного виконання завдань 
регіонального управління, а також посадових обов’язків, необхідних для 
здійснення слухачами професійної діяльності на службі в органах виконавчої 
влади та місцевого самоврядування в умовах модернізації держави і проведення 
системних реформ. 

Тривалість навчання: 26 академічних годин, з них аудиторних – 20. 
Цільова група слухачів: працівники місцевих державних адміністрацій, 

органів місцевого самоврядування, посади яких віднесено до IV категорії та їх 
кадровий резерв, керівники та працівники територіальних підрозділів центральних 
органів виконавчої влади, керівники державних підприємств, установ, організацій, 
НПП системи підвищення кваліфікації. 

Навчання за програмою передбачає вивчення таких тем:  

 Законодавче забезпечення проходження державної служби. Основні 
ознаки державної служби. 

 Конституційні засади державного управління і державної служби. 

 Сутність та поняття місцевого самоврядування в Україні. 

 Державотворча роль української мови. 

 Основні пріоритети соціальної політики держави в умовах реформ. 

 Державна політика України у сфері європейської інтеграції. 

 Основи національної безпеки України. 

 Державна політика у сфері охорони здоров’я та освіти.  

 Державна регіональна політика в Україні. 

 Засоби регулювання економіки. 

 Основні функції та методи менеджменту. 

 Запобігання і протидія корупції в органах державної влади та органах 
місцевого самоврядування. 

    Етика державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування. 
Запобігання конфлікту інтересів. 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ 
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План-графік навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та їх кадрового резерву  
у Львівському регіональному інституті державного управління  

Національної академії державного управління при Президентові України 
І півріччя 2016  року 

№       
Галузеве (функціональне) спрямування  

або тематика заходу 

Місяці року 

I ІІ ІІІ ІV V VI 

I Навчання за професійними програмами             

1.1 

Професійна програма. Перші заступники голів 
райдержадміністрацій, керівники структурних 
підрозділів облдержадміністрацій, кадровий резерв на 
IV категорію посад, керівники державних підприємств, 
установ та організацій 

 

08-12 
лютого 

14-17 
березня 

   

1.2. 

Професійна програма. Заступники міських голів, 
керуючі справами виконкомів міських рад, міські голови 
міст обласного та районного значення, заступники голів 
районних рад, селищні та сільські голови 

 
22-26 

лютого  
28-31 

березня 
   

1.3. 

Професійна програма. Заступники директорів 
департаментів, начальники управлінь, самостійних 
відділів облдержадміністрацій, начальники управлінь у 
складі департаментів, начальники та заступники 
начальників інших структурних підрозділів 
облдержадміністрацій, кадровий резерв на IV категорію 
посад 

 

  
04-08 
квітня         

16-19 
травня 

 

ІІ 
Навчання за програмами тематичних 
короткострокових семінарів 

      

2.1. 

Тематичний короткостроковий семінар "Культура 
ділового мовлення як складова адміністративної 
культури. Мовленнєвий етикет у професійній 
діяльності" Керівники структурних підрозділів місцевих 
органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, 
їх кадровий резерв 

  
1-2 

березня 
   

2.2. 

Тематичний короткостроковий семінар  
"Етичні засади державної служби" Начальники відділів 
апарату облдержадміністрацій, начальники головних 
управлінь, самостійних управлінь, відділів 
облдержадміністрацій, перші заступники голів 
райдержадміністрацій, начальники управлінь, відділів 
виконавчих апаратів обласних рад, секретарі міських 
рад міст обласного значення, заступники міських голів, 
керуючі справами виконкомів міських рад міст 
обласного значення, директори, перші заступники та 
заступники директорів департаментів виконкомів 
міських рад міст обласного значення, міські голови міст 
обласного та районного значення, заступники голів 
районних рад, селищні, сільські голови та кадровий 
резерв на посади IV категорії 

  
22-23 

березня 
   

ЛЬВІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ  
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО 
УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 
79491 м. Львів-Брюховичі, вул. Сухомлинського, 16 
телефон (032) 234-65-68          факс (032) 234-63-85 
general@academy.lviv.ua          www.lvivacademy.com 
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Тематичний короткостроковий семінар "Європейська 
інтеграція України" Заступники начальників 
департаментів та управлінь обласних державних 
адміністрацій, перші заступники голів районних 
державних адміністрацій та кадровий резерв на ці 
посади, заступники голів районних рад сільські, 
селищні, міські (міст районного значення) голови 

   
12-13 
квітня 

  

 

Тематичний короткостроковий семінар "Сучасні 
технології управління персоналом" Заступники 
директорів департаментів, начальники управлінь, 
самостійних відділів облдержадміністрацій; начальники 
управлінь у складі департаментів; заступники 
начальників інших структурних підрозділів 
облдержадміністрацій, заступники голів районних 
державних адміністрацій 

   
19-20 
квітня 

  

 

Тематичний короткостроковий семінар 
"Адміністративно-територіальна реформа в Україні: 
проблеми і перспективи" Заступники голів районних 
рад, сільські, селищні, міські (міст районного значення) 
голови 

   
26-27 
квітня 

  

 

Тематичний короткостроковий семінар "Управління 
проектами з питань місцевого розвитку" Заступники 
голів районних рад, заступники міських голів, сільські, 
селищні, міські (міст районного значення) голови 

    
10-11 

травня 
 

 

Тематичний короткостроковий семінар "Сучасна 
організаційна поведінка в органах державної влади та 
місцевого самоврядування" Керівники, заступники 
керівників структурних підрозділів обласних та 
районних державних адміністрацій, начальники 
управлінь, відділів виконавчих апаратів обласних рад, 
заступники голів районних рад, заступники міських голів 

    
24-25 

травня 
 

 

Тематичний короткостроковий семінар "Технології 
електронного урядування" Заступники директорів 
департаментів, начальники управлінь, самостійних 
відділів облдержадміністрацій; начальники управлінь у 
складі департаментів; заступники начальників інших 
структурних підрозділів облдержадміністрацій, 
заступники голів районних державних адміністрацій, 
заступники голів районних рад, заступники міських голів  
(міст обласного та районного значення), кадровий 
резерв на IV категорію посад 

     
07-08 

червня 

 

Тематичний короткостроковий семінар "Демографічне, 
економічне та бюджетне прогнозування для 
стратегічного планування розвитку регіону" Керівники 
структурних підрозділів місцевих органів виконавчої 
влади та місцевого самоврядування, сільські, селищні, 
міські (міст районного значення) голови 

     
14-15 

червня 

№ ІІ півріччя 2016  року Місяці року 

IV Навчання за професійними програмами VII VIIІ ІХ Х ХІ ХІI 

4.1 
Професійна програма Заступники голів районних рад, 
сільські, селищні, міські (міст районного значення) 
голови 

  
12-16 

вересня                     
17-20 

жовтня 
  

4.2 
Професійна програма Заступники голів та керівники 
апаратів районних державних адміністрацій, кадровий 
резерв на IV категорію посад 

   
03-07 

жовтня            
14-17 

листопада 
 

V 
Навчання за програмами тематичних 

короткострокових семінарів 
      

 

Тематичний короткостроковий семінар "Бюджетно-
податкова політика України та особливості формування 
і використання місцевих бюджетів" Сільські, селищні, 
міські (міст районного значення) голови, працівники 
органів місцевого самоврядування, посади яких 
віднесено до IV категорії, керівники територіальних 
підрозділів центральних органів виконавчої влади, 
керівники державних підприємств, установ, організацій 

  
20-21 

вересня 
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Тематичний короткостроковий семінар "Експертно-
аналітична діяльність у державному управлінні" 
Заступники начальників відділів апарату, заступники 
директорів департаментів, начальників Головних 
управлінь, самостійних відділів обласних державних 
адміністрацій; начальники управлінь у складі 
департаментів, Головних управлінь та начальники, 
заступники начальників інших структурних підрозділів 
обласних державних адміністрацій та кадровий резерв 
на ці посади, керівники та заступники керівників 
територіальних підрозділів центральних органів 
виконавчої влади в областях, перші заступники, 
заступники голів райдержадміністрацій та кадровий 
резерв на ці посади 

  
27-28 

вересня 
   

 

Тематичний короткостроковий семінар "Реалізація 
державної політики з питань регулювання земельних 
відносин на місцевому рівні" Сільські, селищні, міські 
(міст районного значення) голови 

   
11-12 

жовтня 
  

 

Тематичний короткостроковий семінар "Менеджмент та 
управлінське лідерство в органах державної влади та 
органах місцевого самоврядування" Начальники 
департаментів, управлінь та відділів апарату 
облдержадміністрацій, перші заступники, заступники 
голів райдержадміністрацій, начальники управлінь, 
відділів виконавчих апаратів обласних рад, заступники 
міських голів 

   
25-26 

жовтня 
  

 

Тематичний короткостроковий семінар "Механізми 
управління земельними ресурсами у світлі чинного 
законодавства. Договори оренди, сервітуту, суперфіцію 
та емфітевзису" Сільські, селищні, міські (міст 
районного значення) голови 

    
8-9 

листопада 
 

 

Тематичний короткостроковий семінар "Організація 
кадрової роботи в органах державної влади та органах 
місцевого самоврядування" Заступники голів та 
керівники апаратів районних державних адміністрацій, 
кадровий резерв на IV категорію посад, керівники, 
заступники керівників структурних підрозділів обласних 
державних адміністрацій, начальники управлінь, 
відділів виконавчих апаратів обласних рад, заступники 
голів районних рад, заступники міських голів 

    
22-23 

листопада 
 

 

Тематичний короткостроковий семінар 
"Документоведення в управлінській діяльності" 
Керівники структурних підрозділів місцевих органів 
виконавчої влади та місцевого самоврядування, 
кадровий резерв на IV категорію посад, керуючі 
справами виконкомів міських рад, міські голови міст 
обласного та районного значення, заступники голів 
районних рад, селищні, сільські голови 

    
29-30 

листопада 
 

 

Тематичний короткостроковий семінар "Ефективна 
комунікація місцевих органів влади із засобами масової 
інформації. Медіаграмотність публічних службовців" 
Керівники, заступники керівників структурних 
підрозділів обласних  державних адміністрацій, перші 
заступники голів районних державних адміністрацій, 
начальники управлінь, відділів виконавчих апаратів 
обласних рад, заступники голів районних рад 

     
06-07 
грудня 
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ПРОГРАМИ ТЕМАТИЧНИХ КОРОТКОСТРОКОВИХ СЕМІНАРІВ 
 

КУЛЬТУРА ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯ ЯК СКЛАДОВА 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ.МОВЛЕННЄВИЙ ЕТИКЕТ У 
ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ  
 
 

Мета програми семінару: розглянути норми сучасної української мови, 
комунікативні ознаки культури мовлення, відпрацювати навики свого публічного 
мовлення. 

 

Тривалість навчання: 16 академічних аудиторних годин.  
 

Цільова група слухачів: керівники структурних підрозділів місцевих органів 
виконавчої влади та місцевого самоврядування, їх кадровий резерв. 
 

Навчання за програмою передбачає вивчення таких тем:  
 Культура сучасного українського ділового мовлення. 
 Комунікативні ознаки культури мовлення.  
 Основи ефективної комунікації. 
 Культура усного професійного мовлення. 
 Прийоми ефективної комунікації у професійній діяльності.  
 Мовленнєвий етикет.  
 Публічний виступ. 

 

 

ЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ  
 
 
Мета програми семінару: оновлення знань та розвиток умінь і навичок, що 

стосуються етичних засад державної служби та служби в органах місцевого 
самоврядування. 

 

Тривалість навчання: 16 академічних аудиторних годин.  
Цільова група слухачів: начальники відділів апарату облдержадміністрацій, 
начальники головних управлінь, самостійних управлінь, відділів 
облдержадміністрацій, перші заступники голів райдержадміністрацій, начальники 
управлінь, відділів виконавчих апаратів обласних рад, секретарі міських рад міст 
обласного значення, заступники міських голів, керуючі справами виконкомів 
міських рад міст обласного значення, директори, перші заступники та заступники 
директорів департаментів виконкомів міських рад міст обласного значення, міські 
голови міст обласного та районного значення, заступники голів районних рад, 
селищні, сільські голови та кадровий резерв на посади IV категорії.  

 

Навчання за програмою передбачає вивчення таких тем:  
 Етика публічного службовця. Основи конфліктології. 
 Конфлікт інтересів як морально-етична проблема в діяльності державних 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. 
 Формування організаційно-інноваційної культури.  
 Правове забезпечення етики поведінки публічного службовця.  
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 ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ  
 

 
Мета програми семінару: навчити слухачів визначати основні чинники, що 

обумовлюють євроінтеграційні процеси України на сучасному етапі; надати 
слухачам системні знання щодо правового та інституційного забезпечення 
процесів європейської інтеграції; сформувати професійну компетентність 
посадовців/управлінців з питань європейської інтеграції. 

 

Тривалість навчання: 16 академічних аудиторних годин. 
 

Цільова група слухачів: заступники начальників департаментів та управлінь 
обласних державних адміністрацій, перші заступники голів районних державних 
адміністрацій та кадровий резерв на ці посади, заступники голів районних рад, 
сільські, селищні, міські (міст районного значення) голови. 
 

Навчання за програмою передбачає вивчення таких тем:  
 Теорія та історія європейської інтеграції. Формування нового 

законодавства про державну службу в Україні, його відповідність 
стандартам ЄС. 

 Правова та  інституційна система Європейського Союзу.  
 Порівняльна соціальна політика в країнах Європейського Союзу. 
 Політики Європейського Союзу:  Політика енергозбереження регіону.  
 Європейська інтеграція України: історія, здобутки, перспективи. 

 
 

 

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ  
 

 
Мета програми семінару: отримати знання та практичні навички з питань 

управління персоналом органів державної влади на засадах компетенцій. 
 

Тривалість навчання: 16 академічних аудиторних годин.  
 

Цільова група слухачів: заступники директорів департаментів, начальники 
управлінь, самостійних відділів облдержадміністрацій; начальники управлінь у 
складі департаментів; заступники начальників інших структурних підрозділів 
облдержадміністрацій, заступники голів районних державних адміністрацій. 
 

Навчання за програмою передбачає вивчення таких тем:  
 Кадрова політика установи, основні підходи до її формування. Складові 

системи управління персоналом на засадах компетенцій. 
 Навчання та розвиток персоналу як одна із основних складових управління 

персоналом. Мотивація та оцінювання персоналу. 
 Базові навички та вміння керівника у різних комунікаційних системах. 

Основні методи керівного впливу на персонал.  
 Лідерство як ключовий стиль управління персоналом. Навички 

формування команди. 
 Сучасні підходи управління персоналом в органах публічної влади. 
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АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ: 
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ  
 
 

Мета програми семінару: отримати знання та практичні навички з питань 
адміністративно-територіальної реформи в Україні. 

 

Тривалість навчання: 16 академічних аудиторних годин.  
 

Цільова група слухачів: заступники голів районних рад, сільські, селищні, міські 
(міст районного значення) голови. 
 

Навчання за програмою передбачає вивчення таких тем:  
 Іноземний досвід та українські реалії адміністративно-територіального 

реформування. 
 Критерії та принципи здійснення адміністративно-територіального 

реформування. 
 Проблеми адміністративно-територіальної реформи в Україні.  
 Проблеми муніципальної реформи в Україні. 

 
 

 

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ З ПИТАНЬ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ  
 
 

Мета програми семінару: систематизувати знання учасників щодо 
розроблення проектів і програм розвитку місцевого самоврядування, набуття умінь 
комплексного обґрунтування запитів територіальних громад, оволодіння 
методологією їх вирішення та презентації. 

 

Тривалість навчання: 16 академічних аудиторних годин.  
 

Цільова група слухачів: заступники голів районних рад, заступники міських голів, 
сільські, селищні, міські (міст районного значення) голови. 
 

Навчання за програмою передбачає вивчення таких тем:  
 Реформи та пріоритети у місцевому самоврядуванні. 
 Інновації в місцевому самоврядуванні  (критерії інноваційного проекту). 
 Планування проекту (основи проектного менеджменту).  
 Оцінювання успішності та моніторинг реалізації проектів. 
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СУЧАСНА ОРГАНІЗАЦІЙНА ПОВЕДІНКА В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ 
ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ  

 
Мета програми семінару: надати практичні рекомендації щодо розвитку 

організаційної культури місцевих органів влади у контексті адміністративної 
реформи. 

Тривалість навчання: 16 академічних аудиторних годин.  
Цільова група слухачів: керівники, заступники керівників структурних підрозділів 
обласних та районних державних адміністрацій, начальники управлінь, відділів 
виконавчих апаратів обласних рад, заступники голів районних рад, заступники 
міських голів. 
Навчання за програмою передбачає вивчення таких тем:  
 Визначення змісту поняття організаційної культури місцевих органів влади 
та впливу організаційної культури на процеси реформування державного 
управління. 

 Особливості здійснення аналізу сучасних підходів до діагностики 
організаційної культури. 

 Вироблення та адаптація методичних рекомендацій на засадах 
«раціонально-прагматичного» підходу щодо напряму та змісту змін 
організаційної культури місцевих органів влади.  

 Підходи до формування етичної складової організаційної культури 
місцевих органів влади у контексті реформування державного управління. 

 

 

ТЕХНОЛОГІЇ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ  
 

 
Мета програми семінару: отримати знання та практичні навички з питань 

впровадження технологій електронного урядування в діяльності органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування. 

Тривалість навчання: 16 академічних аудиторних годин.  
Цільова група слухачів: заступники директорів департаментів, начальники 
управлінь, самостійних відділів облдержадміністрацій; начальники управлінь у 
складі департаментів; заступники начальників інших структурних підрозділів 
облдержадміністрацій, заступники голів районних державних адміністрацій, 
заступники голів районних рад, заступники міських голів  (міст обласного та 
районного значення), кадровий резерв на IV категорію посад. 
Навчання за програмою передбачає вивчення таких тем:  

 Завдання, канали та рівні зрілості електронного уряду. Зарубіжний досвід 
впровадження технологій електронного урядування. 

 Класифікація та практичні принципи функціонування автоматизованих 
систем електронного документообігу. 

 Захист електронних даних та практичні аспекти застосування електронного 
цифрового підпису. 

 Розмежування прав доступу та захист інформації в системах електронного 
документообігу. 

 Електронні гроші та системи електронної комерції. 
 Досягнення успіху в проектах електронного урядування. 
 Оцінювання ефективності електронного урядування. 
 Електронне навчання персоналу. 
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ДЕМОГРАФІЧНЕ, ЕКОНОМІЧНЕ ТА БЮДЖЕТНЕ 
ПРОГНОЗУВАННЯ ДЛЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ 
РОЗВИТКУ РЕГІОНУ 
 
Мета програми семінару: ознайомити слухачів з особливостями 

врахування демографічних процесів для стратегічного планування розвитку 
регіону, розглянути взаємозв'язок чинників, які впливають на економіку регіону, 
виявляти тенденції у змінах чинників, які впливають на зміну структури населення. 

Тривалість навчання: 16 академічних аудиторних годин.  
Цільова група слухачів: керівники структурних підрозділів місцевих органів 
виконавчої влади та місцевого самоврядування, сільські, селищні, міські (міст 
районного значення) голови. 

Навчання за програмою передбачає вивчення таких тем:  
 Значення демографічних даних для стратегічного планування розвитку 

регіону. 
 Взаємозв'язок чинників, які впливають на економіку регіону.  
 Аналіз змін чинників, які впливають на структуру населення. 
 Структура моделі демографічного прогнозування. Зміст вкладок у 

комп'ютерній моделі демографічного прогнозування (ЕхсеІ-файл). 
 Внесення статистичних даних у комп'ютерну модель. 
 Виконання припущень та відображення їх у комп'ютерній моделі. 
 Аналіз сценаріїв розвитку демографічних процесів у регіоні для врахування 

у стратегічному плануванні. 
 Структура моделей економічного і бюджетного прогнозування (ЕхсеІ-

файли). 
 Внесення статистичних даних у комп'ютерні моделі економічного і 

бюджетного прогнозування. 
 Внесення припущень експертів (прогнозистів) у комп'ютерні моделі 

економічного і бюджетного прогнозування. 
 

 

 

БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ТА 
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ МІСЦЕВИХ 
БЮДЖЕТІВ 
 
Мета програми семінару: отримати знання та практичні навички з питань 

бюджетно-податкової політики України та особливостей формування і 
використання місцевих бюджетів. 

Тривалість навчання: 16 академічних аудиторних годин.  
Цільова група слухачів: сільські, селищні, міські (міст районного значення) 
голови, працівники органів місцевого самоврядування, посади яких віднесено до IV 
категорії, керівники територіальних підрозділів центральних органів виконавчої 
влади, керівники державних підприємств, установ, організацій. 
Навчання за програмою передбачає вивчення таких тем:  

 Наповнення бюджетів розвитку органів місцевого самоврядування за 
рахунок продажу нерухомого майна.  

 Управління місцевими фінансами та бюджетним процесом. 
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 Формування та виконання місцевих бюджетів. 
 Планування і виконання місцевих бюджетів.  

 
 
 
 

ЕКСПЕРТНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ДЕРЖАВНОМУ 
УПРАВЛІННІ  
 
 

Мета програми семінару: отримати знання та практичні навички з питань 
експертно-аналітичної діяльності в державному управлінні. 

Тривалість навчання: 16 академічних аудиторних годин.  
Цільова група слухачів: заступники начальників відділів апарату, заступники 
директорів департаментів, начальників Головних управлінь, самостійних відділів 
обласних державних адміністрацій; начальники управлінь у складі департаментів, 
Головних управлінь та начальники, заступники начальників інших структурних 
підрозділів обласних державних адміністрацій та кадровий резерв на ці посади, 
керівники та заступники керівників територіальних підрозділів центральних органів 
виконавчої влади в областях,  перші заступники, заступники голів 
райдержадміністрацій та кадровий резерв на ці посади. 
Навчання за програмою передбачає вивчення таких тем:  

 Основи теорії експертного оцінювання. 
 Організація діяльності експертних комісій. 
 Аналітичні методи експертного оцінювання. 
 Кількісні методи експертного оцінювання (на прикладі теорії нечітких 

множин) 
 Моделювання діяльності експертних комісій. 
 Принципи створення та функціонування експертних систем. 
 Підходи до реалізації кадрового, науково-дослідницького та інформаційно-

аналітичного забезпечення експертної діяльності в державному управлінні. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ 
ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ 
 
 
Мета програми семінару: набути теоретичних знань з питань земельної 

політики в Україні та практичних навиків в системі управління земельними 
ресурсами на місцевому рівні. 

Тривалість навчання: 16 академічних аудиторних годин.  
Цільова група слухачів: сільські, селищні, міські (міст районного значення) 

голови. 
Навчання за програмою передбачає вивчення таких тем:  

 Види розпорядчих актів з питань землеустрою та містобудування, їх 
правильне формулювання. Особисте селянське господарство, особисте 
підсобне господарство, їх реєстрація Допомога з безробіття за наявності 
земельних ділянок. 

 Безоплатна передача земельних ділянок. Приватизація земельних ділянок 
як різновид безоплатної передачі. Правовстановлювальні та 
посвідчувальні документи на нерухоме майно.  

 Набуття громадою (сільською, селищною, міською радами) земель у 
власність за межами населеного пункту. Зміна цільового призначення 
земель. 

 Облік земель та його зміна, урахування особливостей територій для 
інвентаризації земель, всебічного оперативного обліку землі, реєстрація 
прав володіння та користування земельними ділянками на всій території 
ради. 

 Механізми встановлення, юридичного оформлення та державної 
реєстрації сервітутів, сервітутного землекористування, суперфіцію, 
емфітевзису.  

 Нормативно-правове регулювання орендних відносин, їх спрощення, 
уточнення положень типового договору оренди земельних ділянок (істотні 
та інші суттєві умови, що регулюють договірні відносини). Спрощений 
порядок укладання договорів оренди в тижневий термін. Процедура 
поновлення, розірвання та припинення договорів оренди. 

 Визначення доцільності залучення земель до ринкового обігу. 
Впровадження ринкових механізмів управління земельними ресурсами при 
їх відчуженні, встановлення мінімальних цін продажу з аукціону та 
коригування цін викупу. Регулювання плати за землю в межах населених 
пунктів та поза ними; аналіз надходжень коштів, вирішення проблеми 
злісних неплатників податків. 

 Реєстрація радами і державна реєстрація прав власності на нерухоме 
майно, речових прав на чуже нерухоме майно. 
 

 

МЕНЕДЖМЕНТ ТА УПРАВЛІНСЬКЕ ЛІДЕРСТВО В ОРГАНАХ 
ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ  
 
Мета програми семінару: отримати знання та практичні навички щодо 

практики застосування підходів публічного менеджменту в управлінні місцевим 
державним органом влади. 
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Тривалість навчання: 16 академічних аудиторних годин.  
Цільова група слухачів: начальники департаментів, управлінь та відділів 

апарату облдержадміністрацій, перші заступники, заступники голів 
райдержадміністрацій, начальники управлінь, відділів виконавчих апаратів 
обласних рад, заступники міських голів 

Навчання за програмою передбачає вивчення таких тем:  
 Практика застосування підходів PM (Public Management) в управлінні 

місцевим державним органом влади. 
 Лідерство та ефективний менеджмент в управлінні органами публічної 

влади. 
 Управління часом. 
 Мистецтво публічного виступу. Харизматичний оратор. 
 Лідерство в управлінні персоналом в органах публічної влади.  

 

 

 

МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ У СВІТЛІ 
ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА. ДОГОВОРИ ОРЕНДИ, СЕРВІТУТУ, 
СУПЕРФІЦІЮ, ЕМФІТЕВЗИСУ  
 

 

Мета програми семінару: отримати знання щодо земельного 
законодавства, механізмів управління земельними ресурсами у світлі чинного 
законодавства, укладання договорів оренди, сервітуту. 

Тривалість навчання: 16 академічних аудиторних годин.  
Цільова група слухачів: сільські, селищні, міські (міст районного значення) 

голови. 
Навчання за програмою передбачає вивчення таких тем:  

 Безоплатна передача земельних ділянок. Приватизація земельних ділянок 
як різновид безоплатної передачі. Правовстановлювальні та 
посвідчувальні документи на нерухоме майно.  

 Облік земель та його зміна, урахування особливостей територій для 
інвентаризації земель, всебічного оперативного обліку землі, реєстрація 
прав володіння та користування земельними ділянками на всій території 
ради. 

 Види розпорядчих актів з питань землеустрою та містобудування, їх 
правильне формулювання. Особисте селянське господарство, особисте 
підсобне господарство, їх реєстрація. Допомога з безробіття за наявності 
земельних ділянок. 

 Набуття громадою (сільською, селищною, міською радами) земель у 
власність за межами населеного пункту. Зміна цільового призначення 
земель. 

 Механізми встановлення, юридичного оформлення та державної 
реєстрації сервітутів, сервітутного землекористування, суперфіцію, 
емфітевзису.  

 Нормативно-правове регулювання орендних відносин, їх спрощення, 
уточнення положень типового договору оренди земельних ділянок (істотні 
та інші суттєві умови, що регулюють договірні відносини). Спрощений 
порядок укладання договорів оренди в тижневий термін. Процедура 
поновлення, розірвання та припинення договорів оренди. 

 Реєстрація радами і державна реєстрація прав власності на нерухоме 
майно, речових прав на чуже нерухоме майно. 
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 Визначення доцільності залучення земель до ринкового обігу. 
Впровадження ринкових механізмів управління земельними ресурсами при 
їх відчуженні, встановлення мінімальних цін продажу з аукціону та 
коригування цін викупу. Регулювання плати за землю в межах населених 
пунктів та поза ними; аналіз надходжень коштів, вирішення проблеми 
злісних неплатників податків. 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ КАДРОВОЇ РОБОТИ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ 
ВЛАДИ ТА ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ  
 
 

Мета програми семінару: поглибити практичні навички з питань організації 
діяльності служб персоналу місцевих органів влади; опрацювати вимоги до 
професійних компетенцій державних службовців та посадових осіб місцевого 
самоврядування. 

 

Тривалість навчання: 16 академічних аудиторних годин.  
 

Цільова група слухачів: заступники голів та керівники апаратів районних 
державних адміністрацій, кадровий резерв на IV категорію посад, керівники, 
заступники керівників структурних підрозділів обласних державних адміністрацій, 
начальники управлінь, відділів виконавчих апаратів обласних рад, заступники голів 
районних рад, заступники міських голів. 

 

Навчання за програмою передбачає вивчення таких тем:  
 Організація діяльності служб персоналу органів державної влади. 
 Державна служба в Україні та її кадрове забезпечення.  Реформування 

державної служби. 
 Організація діяльності служб персоналу органів місцевої влади. Реалізація 

Закону України “Про очищення влади”. 
 Вимоги до зайняття посад державних службовців та оцінювання їх 

діяльності. 
 Запобігання проявам корупції на державній службі. 

 

 

 

ДОКУМЕНТОВЕДЕННЯ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ  
 
 

Мета програми семінару: поглибити знання та практичні навички з питань 
створення та оформлення документів управлінської діяльності; проаналізувати 
типові мовні помилки у службовому документі. 

 

Тривалість навчання: 16 академічних аудиторних годин.  
 

Цільова група слухачів: керівники структурних підрозділів місцевих органів 
виконавчої влади та місцевого самоврядування, кадровий резерв на IV категорію 
посад, керуючі справами виконкомів міських рад, міські голови міст обласного та 
районного значення, заступники голів районних рад, селищні, сільські голови. 

Навчання за програмою передбачає вивчення таких тем:  
 Документування в управлінській діяльності. 
 Вимоги до підготовки розпорядчих документів. 
 Створення та оформлення документів з особового складу. 
 Лист як вид службового документа. Етикет службового листування. 
 Аналіз типових мовних помилок у службовому документі. 
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ЕФЕКТИВНА КОМУНІКАЦІЯ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ ІЗ 
ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ. МЕДІАГРАМОТНІСТЬ 
ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ  
 

 
Мета програми семінару: поглибити знання та практичні навички з питань 

медіаграмотності публічних службовців та комунікацій місцевих органів влади із 
засобами масової інформації. 

Тривалість навчання: 16 академічних аудиторних годин.  
Цільова група слухачів: керівники, заступники керівників структурних 

підрозділів обласних державних адміністрацій, перші заступники голів районних 
державних адміністрацій, начальники управлінь, відділів виконавчих апаратів 
обласних рад, заступники голів районних рад. 
Навчання за програмою передбачає вивчення таких тем:  

 Мистецтво публічного виступу. 
 Робота з інформаційними приводами в органах місцевої влади. Жанрова 

специфіка. Інструментарій роботи з медіа. 
 Взаємодія місцевих органів влади із засобами масової інформації. 
 Особливості поведінки під час інтерв’ю. 
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План-графік навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та їх кадрового резерву  
в Одеському регіональному інституті державного управління  

Національної академії державного управління при Президентові України 
І півріччя 2015 року 

№      
зах
оду 

Галузеве (функціональне) спрямування  
або тематика заходу 

Місяці року 

I ІІ ІІІ ІV V VI 

І Навчання за професійними програмами 

1.1. 

Професійна програма Державні службовці, посадові 
особи місцевого самоврядування ІV категорії посад та 
кадровий резерв на ці посади Вінницької, 
Миколаївської, Одеської, Херсонської областей 

  
12-23 

вересня 
   

 Навчання за програмами тематичних короткострокових семінарів 

2.1. 

Тематичний короткостроковий семінар "Актуальні 
питання реформування територіальної організації влади 
в Україні" Державні службовці, посадові особи місцевого 
самоврядування ІV категорії посад та кадровий резерв 
на ці посади Вінницької, Миколаївської, Одеської, 
Херсонської областей 

 
02-04 

лютого 
    

2.2. 

Тематичний короткостроковий семінар "Стратегічний та 
проектний підхід в управлінні місцевим розвитком"  
Державні службовці, посадові особи місцевого 
самоврядування ІV категорії посад та кадровий резерв 
на ці посади Вінницької, Миколаївської, Одеської, 
Херсонської областей 

 
16-18 

лютого 
    

2.3. 

Тематичний короткостроковий семінар  
"Етичні засади державної служби " Державні службовці, 
посадові особи місцевого самоврядування ІV категорії 
посад та кадровий резерв на ці посади Вінницької, 
Миколаївської, Одеської, Херсонської областей 

  
01-03 

березня 
   

2.4. 

Тематичний короткостроковий семінар "Технології 
електронного урядування" Державні службовці, посадові 
особи місцевого самоврядування ІV категорії посад та 
кадровий резерв на ці посади Вінницької, Миколаївської, 
Одеської, Херсонської областей 

  
15-17 

березня 
   

2.5. 

Тематичний короткостроковий семінар "Формування 
позитивного іміджу органів публічної влади: основні 
принципи етики посадовців" Державні службовці, 
посадові особи місцевого самоврядування ІV категорії 
посад та кадровий резерв на ці посади Вінницької, 
Миколаївської, Одеської, Херсонської областей 

  
29-31 

березня 
   

ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ 
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ 
ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 
 

65009,   м. Одеса,              вул. Генуезька,    22;  
т/ф: (048) 729 76 75;          (048) 729 76 05 
center@oridu.odessa.ua   www.oridu.odessa.ua 

 

mailto:center@oridu.odessa.ua


План-графік навчання в Одеському регіональному інституті 
державного управління НАДУ при Президентові України 89 

 
 

2.6. 

Тематичний короткостроковий семінар "Інтеграція 
України до Європейського Союзу" Державні службовці, 
посадові особи місцевого самоврядування ІV категорії 
посад та кадровий резерв на ці посади Вінницької, 
Миколаївської, Одеської, Херсонської областей 

   
05-07 
квітня 

  

2.7. 

Тематичний короткостроковий семінар "Актуальні  
проблеми державного управління та місцевого 
самоврядування" Державні службовці, посадові особи 
місцевого самоврядування ІV категорії посад та 
кадровий резерв на ці посади Вінницької, Миколаївської, 
Одеської, Херсонської областей 

   
18-22 
квітня 

  

2.8. 

Тематичний короткостроковий семінар "Актуальні 
проблеми державного управління та місцевого 
самоврядування" Державні службовці, посадові особи 
місцевого самоврядування ІV категорії посад та 
кадровий резерв на ці посади Вінницької, Миколаївської, 
Одеської, Херсонської областей 

    
16-20 

травня 
 

2.9. 

Тематичний короткостроковий семінар 
"Конкурентоспроможний лідер в управлінні реформами 
на сучасному етапі" Державні службовці, посадові особи 
місцевого самоврядування ІV категорії посад та 
кадровий резерв на ці посади Вінницької області (на базі 
Вінницького обласного Центру ПКК) 

     01 червня 

2.10. 

Однокредитний семінар з підвищення кваліфікації 
державних службовців за заочно-дистанційною формою 
за темою: "Сучасні підходи до регіональної політики та 
публічного адміністрування" Державні службовці ІV 
категорії посад та кадровий резерв на ці посади 
Вінницької області (на базі Вінницького обласного  
Центру ПКК) 

     
01-30 

червня 

2.11. 

Тематичний короткостроковий семінар "Психологічні 
основи ефективного управління в органах публічної 
влади" Державні службовці, посадові особи місцевого 
самоврядування ІV категорії посад та кадровий резерв 
на ці посади Вінницької, Миколаївської, Одеської, 
Херсонської областей 

     
07-09 

червня 

№ ІІ ПІВРІЧЧЯ Місяці року 

IIІ 
Навчання за програмами тематичних 
короткострокових семінарів 

VІІ VІІІ ІX X XI XII 

3.1. 

Тематичний короткостроковий семінар "Ефективна 
управлінська діяльність та управлінські технології в 
органах влади" Державні службовці, посадові особи 
місцевого самоврядування ІV категорії посад та 
кадровий резерв на ці посади Миколаївської області (на 
базі Миколаївського обласного Центру ПКК) 

  
02 

вересня 
   

3.2. 

Однокредитний семінар з підвищення кваліфікації 
посадових осіб місцевого самоврядування за заочно-
дистанційною формою за темою: "Громадянське 
суспільство і влада" Посадові особи ІV категорії посад та 
кадровий резерв на ці посади Миколаївської області (на 
базі Миколаївського обласного Центру ПКК) 

  
02-30 

вересня 
   

3.3. 

Тематичний короткостроковий семінар "Ефективна 
управлінська діяльність та управлінські технології в 
органах влади" Державні службовці, посадові особи 
місцевого самоврядування ІV категорії посад та 
кадровий резерв на ці посади Херсонської області (на 
базі Херсонського обласного Центру ПКК) 

   03 жовтня   
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3.4. 

Однокредитний семінар з підвищення кваліфікації 
державних службовців за заочно-дистанційною формою 
за темою: "Європейська інтеграція України" Державні 
службовці, посадові особи місцевого самоврядування ІV 
категорії посад та кадровий резерв на ці посади 
Херсонської області (на базі Херсонського обласного 
Центру ПКК) 

   
03-31 

жовтня 
  

3.5. 

Тематичний короткостроковий семінар "Стратегічний та 
проектний підхід в управлінні місцевим розвитком" 
Державні службовці, посадові особи місцевого 
самоврядування ІV категорії посад та кадровий резерв 
на ці посади Вінницької, Миколаївської, Одеської, 
Херсонської областей 

   
11-13 

жовтня 
  

3.6. 

Тематичний короткостроковий семінар "Управління 
персоналом. Психологічні засади управлінської 
діяльності" Державні службовці, посадові особи 
місцевого самоврядування ІV категорії посад та 
кадровий резерв на ці посади Вінницької, Миколаївської, 
Одеської, Херсонської областей 

   
25-27 

жовтня 
  

3.7. 

Тематичний короткостроковий семінар 
"Конкурентоспроможний лідер в управлінні реформами 
на сучасному етапі" Державні службовці, посадові особи 
місцевого самоврядування ІV категорії посад та 
кадровий резерв на ці посади Вінницької, Миколаївської, 
Одеської, Херсонської областей 

    
08-10 

листопада 
 

3.8. 

Тематичний короткостроковий семінар "Системні зміни в 
нормативно-правовій базі щодо формування та 
виконання місцевих бюджетів" Державні службовці, 
посадові особи місцевого самоврядування ІV категорії 
посад та кадровий резерв на ці посади Вінницької, 
Миколаївської, Одеської, Херсонської областей 

    
22-24 

листопада 
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ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ ІV КАТЕГОРІЇ ПОСАД ТА КАДРОВОГО 
РЕЗЕРВУ НА ЦІ ПОСАДИ  

 
 

 
Цільова аудиторія: державні службовці, посадові особи місцевого 
самоврядування ІV категорії посад та особи, зараховані до кадрового резерву на 
ці посади з Вінницької, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей. 

 
Тривалість навчання за професійною програмою становить 208 академічних 
годин, з них 72 години – аудиторні, контрольні заходи – 2 години. 

 
Мета професійної програми: метою професійної програми є на основі сучасних 
наукових вітчизняних та іноземних досліджень у сфері державного управління та 
місцевого самоврядування навчити посадових осіб органів публічної влади творчо 
підходити до вирішення основних проблем та виконання своїх обов'язків на основі 
принципів демократичного врядування; розширити професійну підготовку фахівців 
за спеціалізацією відповідно до потреб професіоналізації  кадрів органів місцевої 
влади; оновити та розвинути знання і комунікаційні навики, необхідні для 
ефективного вирішення завдань професійної діяльності в органах публічної влади; 
ознайомити слухачів з дорожньою картою та першочерговими пріоритетами 
реалізації «Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом 
Президента України від 12 січня 2015 року №5/2015 та основними положеннями 
Закону України від 16 вересня 2014 року №1678-VІІ «Про ратифікацію Угоди про 
асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони». 

Професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців, 
посадових осіб органів місцевого самоврядування IV категорії посад та осіб, 
зарахованих до кадрового резерву на посади IV категорії містить три складові: 
загальну, функціональну та галузеву, які скеровані на технології 
демократичного врядування і охоплюють чотири основні блоки питань: правові 
аспекти діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування; 
фінансове забезпечення державного управління; менеджмент та управління 
персоналом в державному управлінні; соціально-гуманітарні питання. 

Зміст навчання за загальною складовою передбачає освоєння та розширення 
знань основних принципів демократичного врядування: правові, економічні, 
соціально- гуманітарні питання, які характерні для загально-професійної 
діяльності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. 

Навчання за нормативною частиною загальної складової передбачає 
вивчення таких тем:  
-  Конституційно-правові засади діяльності органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування; 
-  Державне управління та державна служба;  
-  Територіальна організація влади в Україні;  
- «Стратегія сталого розвитку «Україна - 2020», схвалена Указом 
Президента України від 12 січня 2015 року №5/2015: за визначеними 
векторами розвитку, безпеки, відповідальності, гордості.  
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Назви варіативних тем розробляються спільно із замовниками, з 
урахуванням потреб кожної категорії слухачів, до початку навчань і деталізуються 
у навчально-тематичних планах. 

 
Зміст навчання за функціональною складовою передбачає здобуття 

додаткових знань і вмінь з менеджменту управлінської діяльності відповідно до 
вимог професійного рівня державного службовця, посадової особи місцевого 
самоврядування з вивченням наступних тем:  
- Менеджмент ділових процесів в умовах децентралізації публічної влади 
України; 
- Особливості застосування принципів менеджменту на державній службі;  
- Підготовка, прийняття та організація виконання рішень в державному 
управлінні; 
- Стратегічне та ситуаційне управління під час здійснення повноважень 
посадовою особою; 
- Ефективність діяльності управлінських органів і держслужбовців IV категорії 
посад; 
- Зв'язки з громадськістю; 
- Комунікативна діяльність в державному управлінні; 
- Культура ділового мовлення, ділове спілкування та управління конфліктами в 
колективі; 
- Технологія публічної політики;  
- Етика державного службовця;  
- Управління людськими ресурсами;  
- Характеристика та добір кадрів для державної служби та служби в органах 
місцевого самоврядування; 
- Вдосконалення роботи та підвищення професійної кваліфікації державних 
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування; 
- Мотивація праці та контроль у державному управлінні; 
- Керівництво і лідерство в управлінні персоналом; 
- Планування в роботі державного службовця (посадової особи місцевого 
самоврядування); 
- Формування гендерної компетентності публічних службовців; 
- Норми ділової поведінки посадовців як принцип формування позитивного іміджу 
діяльності органів публічної влади; 
- Організація конструктивного діалогу між владою та суспільством; 
- Технології електронного документообігу та електронного цифрового підпису в 
системі державного управління; 
- Публічна майстерність сучасного лідера в професійній діяльності; 
- Протокольні стандарти офіційної публічної комунікації. 

 
Зміст навчання за галузевою складовою передбачає здобуття додаткових 

знань та вмінь з новітніх досягнень у конкретній сфері діяльності державного 
службовця (посадової особи місцевого самоврядування), вивчення досвіду роботи 
органів публічної влади Комінтернівського району Одеської області.  
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ПРОГРАМИ ТЕМАТИЧНИХ КОРОТКОСТРОКОВИХ СЕМІНАРІВ  
 
 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ  
ОРГАНІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ 
 

 
Цільова група слухачів: державні службовці, посадові особи місцевого 

самоврядування ІV категорії посад та кадровий резерв на ці посади Вінницької, 
Миколаївської, Одеської, Херсонської областей. 

 

Тривалість навчання:  24 академічні години, з них 2 години – підсумкове 
тестування.  

 

Мета семінару: в рамках семінару слухачі повинні ознайомитися з 
основними принципами реформування та використання нормативно-правової бази 
з питань реформування органів публічної влади, проходження служби в органах 
публічної влади; основними принципами планування діяльності органів публічної 
влади; першочерговими пріоритетами реалізації «Стратегії сталого розвитку 
«Україна – 2020», схваленої Указом Президента України від 12 січня 2015 року 
№5/2015 та основними положеннями Закону України від 16 вересня 2014 року 
№1678-VІІ «Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони,та 
Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми 
державами-членами, з іншої сторони»; принципами організації діяльності органів 
публічної влади в країнах Європейського Союзу; нормативно-правовою та 
інституційною базою формування місцевих бюджетів. 

 

Орієнтовна тематика занять семінару:  
- Побудова ефективної системи територіальної організації влади в Україні; 
-   «Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020»: питання децентралізації 
публічної влади; 
- Реалізація у повній мірі положень Європейської хартії місцевого 
самоврядування; 
- Світовий досвід організації служби в органах публічної влади: уроки для 
України;  
- Стратегічне та середньострокове планування, як основа управління 
місцевим бюджетом за програмно-цільовим методом в умовах 
децентралізації. Реалізація бюджетної політики з урахуванням системних 
змін у нормативно-правовій базі; 
- Концепція лідерства в управлінні реформами на сучасному етапі; 
- Реалізація бюджетної політики держави на місцевому рівні в умовах 
децентралізації публічної влади. Особливості складання, затвердження та 
виконання місцевих бюджетів з урахуванням системних змін у нормативно-
правовій базі. 

 

 

 
 

Цільова група слухачів: державні службовці, посадові особи місцевого 
самоврядування ІV категорії посад та кадровий резерв на ці посади Вінницької, 
Миколаївської, Одеської, Херсонської областей. 

СТРАТЕГІЧНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ПІДХІД В УПРАВЛІННІ МІСЦЕВИМ 
РОЗВИТКОМ 
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Тривалість навчання:  24 академічні години, з них 2 години – підсумкове 
тестування. 

Мета семінару: засвоєння знань щодо ролі стратегічного та проектного 
менеджменту у загальній системі управління соціально-економічним розвитком 
територій, поширення системи знань і умінь, які забезпечують здатність 
аналізувати можливості розвитку територій через реалізацію проектів та програм, 
ініціювати проекти на підставі аналізу специфіки проблем розвитку територій, 
здійснювати передпроектні заходи та розробляти проекти розвитку територій із 
урахуванням особливостей сфер спрямування. 

Орієнтовна тематика занять семінару:  
- Стратегічний розвиток територіальних громад в умовах децентралізації 

публічної влади; 
- Стратегічне мислення управлінців; 
- Сучасний стан та перспективи розвитку управління проектами;  
- Проекти як засіб реалізації стратегічних пріоритетів; 
- Проектний менеджмент як ефективний інструмент соціально-економічного 

розвитку територій в Україні; 
- Особливості проектів місцевого розвитку в умовах децентралізації публічної 

влади; 
- Моделі, методи та етапи побудови структури проекту територіального 

розвитку як складної динамічної системи; 
- Моніторинг та оцінювання успішності реалізації проектів; 
- Підготовка проектів під гранти; 
- Обґрунтування системності трансформацій. Розробка плану проекту; 
- Інновації та кращі практики місцевого самоврядування; 
- Концепція е-навчання.  
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Терміни проведення семінару: 01 – 03 березня.  
Цільова група слухачів: державні службовці, посадові особи місцевого 

самоврядування ІV категорії посад та особи, зараховані до кадрового резерву на 
ці посади з Вінницької, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей. 

Тривалість навчання:  24 академічні години, з них 2 години – підсумкове 
тестування.  

Мета семінару: в рамках семінару слухачі повинні оволодіти системою знань 

щодо нормативно-правового забезпечення запобігання корупції в органах публічної влади;  

ознайомитися з основними принципами боротьби з корупцією в країнах Європейського Союзу; 

навчитися формувати антикорупційну ідеологію як систему поглядів, ідей, переконань, цінностей 

та установок, що повинна стати внутрішнім механізмом особистості державного службовця, 

посадової особи місцевого самоврядування; ознайомитися з першочерговими 
пріоритетами реалізації «Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», схваленої 
Указом Президента України від 12 січня 2015 року №5/2015 та основними 
положеннями Закону України від 16 вересня 2014 року №1678-VІІ «Про 
ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони,та Європейським 
Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-
членами, з іншої сторони». 

Орієнтовна тематика занять семінару:  

- «Стратегія сталого розвитку «Україна - 2020»: оновлення влади та 

антикорупційна реформа; 

- Корупція в Україні: історія, виникнення, суть, причини, характерні риси, прояви 

та наслідки; 

- Забезпечення відповідальності за корупційні правопорушення та запобігання 

корупції у державній кадровій політиці; 

- Участь громадськості в заходах щодо запобігання проявам корупції; 

- Боротьба з корупцією в органах публічної влади, засоби забезпечення 

законності в публічному управлінні; 

- Відповідальність за корупційні правопорушення; 

- Основні принципи та методи боротьби з корупцією в країнах Європейського 

Союзу; 

- Механізми взаємодії органів публічної влади на територіальному рівні по 

запобіганню корупційних діянь. 

 

 

 
Цільова група слухачів: державні службовці, посадові особи місцевого 

самоврядування ІV категорії посад та особи, зараховані до кадрового резерву на 
ці посади з Вінницької, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей. 

Тривалість навчання:  24 академічні години, з них 2 години – підсумкове 
тестування.  

Мета семінару: ознайомитися з першочерговими пріоритетами реалізації 
«Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом Президента 
України від 12 січня 2015 року №5/2015 та основними положеннями Закону 

 

ЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ 
 

 

ТЕХНОЛОГІЇ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ 
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України від 16 вересня 2014 року №1678-VІІ «Про ратифікацію Угоди про асоціацію 
між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони»; 
ознайомитися із загальними  вимогами  впровадження та функціонування систем  
електронного урядування; визначити основні вимоги до створення та 
функціонування сайтів органів державної влади; сформувати комплекс 
професійної компетентності, щодо системи електронного урядування з 
використанням новітніх інформаційних і комунікаційних технологій, задля 
покращення рівня і якості державних послуг громадянам і подальшого 
інноваційного розвитку публічної служби. 

Орієнтовна тематика занять семінару:  
- Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020»: програма електронного 
урядування; 
- Закономірності і проблеми створення і розвитку  системи електронного 
урядування; 
- Нормативно-правове забезпечення функціонування системи електронного 
урядування; 
- Основні напрями електронної взаємодії між державою і суспільством; 
- Загальні принципи побудови та функціонування інтегрованих систем 
електронного документообігу; 
- Сутність понять «цифрова нерівність», «інформаційна безпека». 
- Нормативно-правові засади забезпечення розвитку інформаційного суспільства 
та електронного урядування; 
- Основні принципи, напрями і механізми трансформації системи публічного 
управління в Україні у відповідності з вимогами інформаційного суспільства. 
 
 
 
 

 
 
 
Цільова група слухачів: державні службовці, посадові особи місцевого 

самоврядування ІV категорії посад та особи, зараховані до кадрового резерву на 
ці посади з Вінницької, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей. 

Тривалість навчання:  24 академічні години, з них 2 години – підсумкове 
тестування.  

Мета семінару: ознайомлення з першочерговими пріоритетами реалізації 
«Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом Президента 
України від 12 січня 2015 року №5/2015 та основними положеннями Закону 
України від 16 вересня 2014 року №1678-VІІ «Про ратифікацію Угоди про 
асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з 
іншої сторони»; оволодіння системою знань і вмінь, які складають основу 
професійної компетентності щодо організації та здійснення ефективного 
контролю в органах державної влади та органах місцевого самоврядування; 
розвиток основних складових когнітивного і функціонального компонентів 
професійної компетентності щодо забезпечення ефективних комунікацій у 
суспільстві, та розвитку взаємодії органів влади з громадськістю; розвиток 
основних складових функціонального та ціннісного компонентів професійної 
компетентності, які забезпечують здатність державних службовців і посадових 

 

ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ 
ВЛАДИ: ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЕТИКИ ПОСАДОВЦІВ 
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осіб органів місцевого самоврядування налагоджувати ефективні комунікації, 
дотримуватись етичних норм та запобігати конфліктам у професійній діяльності. 

Орієнтовна тематика занять семінару:  
- Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020»: програма популяризації України у 
світі та просування інтересів України у світовому інформаційному просторі; 
- Професійно-етичні вимоги до поведінки представників органів державної влади і 
органів місцевого самоврядування; 
- Комунікативна компетентність як фактор успішної професійної діяльності; 
- Етичні засади взаємодії у публічному адмініструванні; 
- Конфлікт інтересів на державній службі: етичний аспект; 
- Український менталітет та його врахування в роботі державного службовця; 
- Особливості підготовки та проведення нарад та переговорів в органах влади; 
- Дисциплінарна відповідальність державних службовців. Захист державних 
службовців від незаконних дій керівника. 
 
 

 
  

 
 
Цільова група слухачів: державні службовці, посадові особи місцевого 

самоврядування ІV категорії посад та особи, зараховані до кадрового резерву на 
ці посади з Вінницької, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей. 

Тривалість навчання:  24 академічні години, з них 2 години – підсумкове 
тестування.  

Мета семінару: засвоєння знань щодо основних напрямків зовнішньої 
політики України на сучасному етапі, історії та структури ЄС, формування 
євроінтеграційного вектора розвитку України в напрямку інституціоналізації 
відносин між Україною і ЄС. 

Орієнтовна тематика занять семінару:  
- Основні етапи європейської інтеграції в умовах децентралізації публічної 

влади України; 
- Теоретичні засади європейської інтеграції України; 
- Сучасні теорії європейської інтеграції;  
- Інституційна та правова система ЄС; 
- Угода про асоціацію з ЄС та її вплив на державне управління; 
- Європейське врядування як чинник європеїзації державного управління в 

Україні; 
- Спільні політики ЄС та їх значення для України; 
- Вироблення політики в ЄС; 
- Процес прийняття рішень в ЄС; 
- Законодавче забезпечення політики європейської інтеграції; 
- Основні положення Європейської Хартії місцевого самоврядування; 
- Завдання органів влади по реалізації євроінтеграційної політики; 
- Економічні інструменти європейської інтеграції в умовах децентралізації 

публічної влади України; 
- Зона вільної торгівлі з ЄС: вигоди і ризики; 
- Порівняльний аналіз антикорупційного законодавства ЄС та України. 

 
 
 
 

 

ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 
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Цільова група слухачів: державні службовці, посадові особи місцевого 
самоврядування ІV категорії посад та особи, зараховані до кадрового резерву на 
ці посади з Вінницької, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей. 

Тривалість навчання: 36 академічних годин. 
Мета семінару: ознайомлення з дорожньою картою та першочерговими 

пріоритетами реалізації «Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», схваленої 
Указом Президента України від 12 січня 2015 року №5/2015 та основними 
положеннями Закону України від 16 вересня 2014 року №1678-VІІ «Про 
ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським 
Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-
членами, з іншої сторони»; засвоєння знань щодо розширення професійних 
компетентностей, місця і ролі державного управління та місцевого 
самоврядування; вироблення умінь, навичок ефективного виконання завдань 
регіонального управління, а також посадових обов’язків, необхідних для 
здійснення слухачами професійної діяльності на службі в органах виконавчої 
влади та місцевого самоврядування в умовах модернізації держави і проведення 
системних реформ. 

Орієнтовна тематика занять семінару:  
- Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020»: питання децентралізації та 
реформи державного управління; 
- Законодавче забезпечення проходження державної служби та служби в 
органах місцевого самоврядування. Основні ознаки служби в органах публічної 
влади; 
- Конституційні засади державного управління; 
- Інформаційна політика держави; 
- Сутність та поняття місцевого самоврядування в Україні в умовах 
децентралізації публічної влади;  
- Управління соціально-гуманітарним розвитком в Україні; 
- Етика державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування. 
Запобігання конфлікту інтересів; 
- Державна політика з питань європейської інтеграції України; 
- Основи національної безпеки України; 
- Економічний аналіз державної політики;  
- Основні функції та методи менеджменту; 
- Запобігання і протидія корупції в органах державної влади та органах місцевого 
самоврядування.  
 

 
 

  
 
 
Цільова група слухачів: державні службовці, посадові особи місцевого 

самоврядування ІV категорії посад та особи, зараховані до кадрового резерву на 
ці посади з Вінницької області. 

Тривалість навчання: 8 академічних годин. 
 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 
 

 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИЙ ЛІДЕР В УПРАВЛІННІ РЕФОРМАМИ НА 

СУЧАСНОМУ ЕТАПІ  на базі Вінницького обласного Центру ПКК 
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Мета семінару: ознайомлення з першочерговими пріоритетами реалізації 
«Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом Президента 
України від 12 січня 2015 року №5/2015 та основними положеннями Закону 
України від 16 вересня 2014 року №1678-VІІ «Про ратифікацію Угоди про асоціацію 
між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони»; 
розвиток основних складових функціонального та ціннісного компонентів 
професійної компетентності, які забезпечують здатність реалізувати лідерський 
потенціал в управлінській діяльності; засвоєння сучасних теоретичних і практичних 
знань, умінь і навичок з проблем лідерства і формування управлінської еліти, 
відповідно до умов державного управління та місцевого самоврядування. 

 

Орієнтовна тематика занять семінару:  
 Лідерство в сучасному світі; 
 Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020»: реформа державної служби та 
оптимізація системи державних органів; 
 Аналіз феномену української управлінської еліти (історичний аспект); 
 Формування та розвиток політико-адміністративної еліти в Україні; 
 Ефективне лідерство та компліментарні команди. Психологічні типи лідерів; 
 Головні компетенції лідерства при впровадженні управлінських рішень на 
державній службі; 
 Командний менеджмент; 
 Стратегії управлінського взаємозв’язку в умовах децентралізації публічної 
влади. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Цільова група слухачів: державні службовці ІV категорії посад та особи, 

зараховані до кадрового резерву на ці посади з Вінницької області. 
Тривалість навчання: 54 години, з них  12 годин – в очному режимі.  
Мета семінару: ознайомити слухачів з першочерговими пріоритетами 

реалізації «Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом 
Президента України від 12 січня 2015 року №5/2015 та основними положеннями 
Закону України від 16 вересня 2014 року №1678-VІІ «Про ратифікацію Угоди про 
асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони»; 
забезпечити слухачів інформацією про розвиток регіональної політики та 
публічного адміністрування, про сучасний стан регіональної політики України; 
розкрити нові підходи до формування та реалізації регіональної політики України, 
та узагальнити поняття щодо застосування концепції нового публічного 
менеджменту в органах публічного управління. 

Орієнтовна тематика занять семінару:  
- Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020»: реформа державної служби та 
оптимізація системи державних органів; 
- Сучасні підходи до регіональної політики;  
- Публічне адміністрування в умовах децентралізації публічної влади. 

 
 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПУБЛІЧНОГО 
АДМІНІСТРУВАННЯ  Однокредитний семінар за заочно-дистанційною 
формою на базі Вінницького обласного Центру ПКК 
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Цільова група слухачів: державні службовці, посадові особи місцевого 
самоврядування ІV категорії посад та особи, зараховані до кадрового резерву на 
ці посади з Вінницької, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей. 

Тривалість навчання:  24 академічні години, з них 2 години – підсумкове 
тестування.  

Мета семінару: ознайомлення з першочерговими пріоритетами реалізації 
«Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом Президента 
України від 12 січня 2015 року №5/2015 та основними положеннями Закону 
України від 16 вересня 2014 року №1678-VІІ «Про ратифікацію Угоди про асоціацію 
між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони»; 
розвиток основних складових функціонального та ціннісного компонентів 
професійної компетентності, які забезпечують здатність керівників здійснювати 
ефективне управління, аналізувати причини конфліктів в управлінській та 
політичній діяльності, обирати ефективну стратегію поведінки в конфліктних 
ситуаціях, організовувати дієві комунікації у колективі з урахуванням морально-
психологічних принципів, а також конструктивно вирішувати конфлікти у 
професійній діяльності.  

Орієнтовна тематика занять семінару:  
- Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020»: реформа державної служби та 
оптимізація системи державних органів; 
- Морально-психологічні засади ефективної управлінської діяльності. Стилі 
лідерства; 
- Психологічні механізми ефективного управлінського впливу. Інтегрування стилів 
управління як засіб підвищення ефективності державної служби та служби в 
органах місцевого самоврядування; 
- Групова діяльність в системах управління. Мотиваційний менеджмент та 
орієнтація на персонал; 
- Управління змінами та інноваціями: психологічний аспект;  
- Управління конфліктами. Стрес-менеджмент;  
- Конфлікти: сутність, причини, різновиди та стадії протікання; 
- Психологія стресу та можливості управління стресом; 
- Конфлікт інтересів на державній службі: етичний аспект. 
 

 

 
 
 
 

Цільова група слухачів: державні службовці, посадові особи місцевого 
самоврядування ІV категорії посад та особи, зараховані до кадрового резерву на 
ці посади з Миколаївської області. 

Тривалість навчання: 8 академічних годин. 
Мета семінару: ознайомлення з першочерговими пріоритетами реалізації 

«Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом Президента 
України від 12 січня 2015 року №5/2015 та основними положеннями Закону 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В ОРГАНАХ 

ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ 

ЕФЕКТИВНА УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА УПРАВЛІНСЬКІ 
ТЕХНОЛОГІЇ В ОРГАНАХ ВЛАДИ  на базі Миколаївського обласного 
Центру ПКК 

 



План-графік навчання в Одеському регіональному інституті 
державного управління НАДУ при Президентові України 101 

 
 

України від 16 вересня 2014 року №1678-VІІ «Про ратифікацію Угоди про асоціацію 
між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони»; 
розвиток основних складових функціонального та ціннісного компонентів 
професійної компетентності, які забезпечують здатність реалізувати лідерський 
потенціал в управлінській діяльності; засвоєння сучасних теоретичних і практичних 
знань, умінь і навичок з проблем лідерства і формування управлінської еліти, 
відповідно до умов державного управління та місцевого самоврядування. 

Орієнтовна тематика занять семінару:  
 Управлінські технології в органах публічної влади; 
 Досвід країн ЄС щодо управлінських технології в органах публічної влади: уроки 
для України; 
 Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020»: реформа державної служби та 
оптимізація системи державних органів; 
 Командний менеджмент в умовах децентралізації публічної влади; 
 Стратегії управлінського взаємозв’язку. 
 
 
 
 

  
 

 
Цільова група слухачів: посадові особи  ІV категорії посад та особи, 

зараховані до кадрового резерву на ці посади Миколаївської області. 
Тривалість навчання: 54 години, з них  12 годин – в очному режимі.  
Мета семінару: ознайомити слухачів з першочерговими пріоритетами 

реалізації «Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом 
Президента України від 12 січня 2015 року №5/2015 та основними положеннями 
Закону України від 16 вересня 2014 року №1678-VІІ «Про ратифікацію Угоди про 
асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони»; 
забезпечити слухачів інформацією про розвиток регіональної політики та 
публічного адміністрування, про сучасний стан регіональної політики України та 
взаємодію громадянського суспільства і влади. 

Орієнтовна тематика занять семінару:  
- Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020»: реформа державної служби та 
оптимізація системи державних органів; 
- Взаємодія громадянського суспільства і влади; 
- Досвід країн ЄС з питань взаємодії громадянського суспільства і влади. 
  

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО І ВЛАДА  
Однокредитний семінар за заочно-дистанційною формою на базі  
Миколаївського обласного Центру ПКК 
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Цільова група слухачів: державні службовці, посадові особи місцевого 

самоврядування ІV категорії посад та особи, зараховані до кадрового резерву на 
ці посади Херсонської області. 

Відповідно до плану-графіка навчання державних службовців, посадових осіб 
місцевого самоврядування та кадрового резерву на ці посади на 2016 рік у 
семінарі братимуть участь 40 осіб.  

Тривалість навчання: 8 академічних годин. 
Мета семінару: ознайомлення з першочерговими пріоритетами реалізації 

«Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом Президента 
України від 12 січня 2015 року №5/2015 та основними положеннями Закону 
України від 16 вересня 2014 року №1678-VІІ «Про ратифікацію Угоди про асоціацію 
між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони»; 
розвиток основних складових функціонального та ціннісного компонентів 
професійної компетентності, які забезпечують здатність реалізувати лідерський 
потенціал в управлінській діяльності; засвоєння сучасних теоретичних і практичних 
знань, умінь і навичок з проблем лідерства і формування управлінської еліти, 
відповідно до умов державного управління та місцевого самоврядування. 

 
Орієнтовна тематика занять семінару:  

 Управлінські технології в органах публічної влади; 
 Досвід країн ЄС щодо управлінських технологій в органах публічної влади: 
уроки для України; 
 Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020»: реформа державної служби та 
оптимізація системи державних органів; 
 Командний менеджмент в умовах децентралізації публічної влади; 
 Стратегії управлінського взаємозв’язку.  
 
   

ЕФЕКТИВНА УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА УПРАВЛІНСЬКІ 
ТЕХНОЛОГІЇ В ОРГАНАХ ВЛАДИ на базі Херсонського обласного 
Центру ПКК 
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Цільова група слухачів: державні службовці, посадові особи місцевого 

самоврядування  ІV категорії посад та особи, зараховані до кадрового резерву на 
ці посади Херсонської області. 

Тривалість навчання: 54 години, з них  12 годин – в очному режимі.  
   Мета семінару: ознайомити слухачів з першочерговими пріоритетами 

реалізації «Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом 
Президента України від 12 січня 2015 року №5/2015 та основними положеннями 
Закону України від 16 вересня 2014 року №1678-VІІ «Про ратифікацію Угоди про 
асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони»; 
засвоєння знань щодо основних напрямків зовнішньої політики України на 
сучасному етапі, історії та структури ЄС, формування євроінтеграційного вектора 
розвитку України в напрямку інституціоналізації відносин між Україною і ЄС. 

Орієнтовна тематика занять семінару:  
- Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020»: реформа державної служби та 
оптимізація системи державних органів; 
- Основні етапи європейської інтеграції. 
- Теоретичні засади європейської інтеграції України в умовах децентралізації 
публічної влади на сучасному етапі. 
- Інституційна та правова система ЄС. 
- Угода про асоціацію з ЄС та її вплив на державне управління. 
 
 

 
 
 
 
 
Цільова група слухачів: державні службовці, посадові особи місцевого 

самоврядування ІV категорії посад та кадровий резерв на ці посади Вінницької, 
Миколаївської, Одеської, Херсонської областей. 

Тривалість навчання:  24 академічні години, з них 2 години – підсумкове 
тестування. 

Мета семінару: засвоєння знань щодо ролі стратегічного та проектного 
менеджменту у загальній системі управління соціально-економічним розвитком 
територій, поширення системи знань і умінь, які забезпечують здатність 
аналізувати можливості розвитку територій через реалізацію проектів та програм, 
ініціювати проекти на підставі аналізу специфіки проблем розвитку територій, 
здійснювати передпроектні заходи та розробляти проекти розвитку територій із 
урахуванням особливостей сфер спрямування. 

Орієнтовна тематика занять семінару:  
- Стратегічний розвиток територіальних громад в умовах децентралізації 

публічної влади; 
- Стратегічне мислення управлінців; 
- Сучасний стан та перспективи розвитку управління проектами;  
- Проекти як засіб реалізації стратегічних пріоритетів в умовах 

децентралізації публічної влади; 

УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС  
ЯК НОВА ФАЗА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ  
Однокредитний семінар за заочно-дистанційною формою на базі  
Херсонського обласного Центру ПКК 

 

СТРАТЕГІЧНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ПІДХІД В УПРАВЛІННІ МІСЦЕВИМ 

РОЗВИТКОМ 
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- Проектний менеджмент як ефективний інструмент соціально-економічного 
розвитку територій в Україні; 

- Особливості проектів місцевого розвитку; 
- Моделі, методи та етапи побудови структури проекту територіального 

розвитку як складної динамічної системи; 
- Моніторинг та оцінювання успішності реалізації проектів; 
- Підготовка проектів під гранти; 
- Обґрунтування системності трансформацій. Розробка плану проекту; 
- Інновації та кращі практики місцевого самоврядування; 
- Концепція е-навчання. 

 
 
 
 
 

 
 
Цільова група слухачів: державні службовці, посадові особи місцевого 

самоврядування ІV категорії посад та особи, зараховані до кадрового резерву на 
ці посади з Вінницької, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей. 

Тривалість навчання:  24 академічні години, з них 2 години – підсумкове 
тестування.  

Мета семінару: ознайомлення з першочерговими пріоритетами реалізації 
«Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом Президента 
України від 12 січня 2015 року №5/2015 та основними положеннями Закону 
України від 16 вересня 2014 року №1678-VІІ «Про ратифікацію Угоди про асоціацію 
між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони»; 
розвиток основних складових функціонального та ціннісного компонентів 
професійної компетентності, які забезпечують здатність керівників здійснювати 
ефективне управління персоналом, аналізувати причини конфліктів в 
управлінській та політичній діяльності, обирати ефективну стратегію поведінки в 
конфліктних ситуаціях, організовувати дієві комунікації у колективі з урахуванням 
морально-психологічних принципів, а також конструктивно вирішувати конфлікти у 
професійній діяльності.  

Орієнтовна тематика занять семінару:  
- Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020»: реформа державної служби та 
оптимізація системи державних органів; 
- Управління персоналом; 
- Морально-психологічні засади ефективної управлінської діяльності. Стилі 
лідерства; 
- Психологічні механізми ефективного управлінського впливу. Інтегрування стилів 
управління як засіб підвищення ефективності державної служби та служби в 
органах місцевого самоврядування; 
- Групова діяльність в системах управління. Мотиваційний менеджмент та 
орієнтація на персонал; 
- Управління змінами та інноваціями: психологічний аспект;  
- Управління конфліктами. Стрес-менеджмент;  
- Конфлікти: сутність, причини, різновиди та стадії протікання; 
- Психологія стресу та можливості управління стресом; 
- Конфлікт інтересів на державній службі: етичний аспект. 
 

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ. ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 
УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
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Терміни проведення семінару: 08 – 10 листопада. 
 

Цільова група слухачів: державні службовці, посадові особи місцевого 
самоврядування ІV категорії посад та особи, зараховані до кадрового резерву на 
ці посади  Вінницької, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей. 

 

Тривалість навчання:  24 академічні години, з них 2 години – підсумкове 
тестування.  

 

Мета семінару: ознайомлення з першочерговими пріоритетами реалізації 
«Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом Президента 
України від 12 січня 2015 року №5/2015 та основними положеннями Закону 
України від 16 вересня 2014 року №1678-VІІ «Про ратифікацію Угоди про асоціацію 
між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони»; 
розвиток основних складових функціонального та ціннісного компонентів 
професійної компетентності, які забезпечують здатність реалізувати лідерський 
потенціал в управлінській діяльності; засвоєння сучасних теоретичних і практичних 
знань, умінь і навичок з проблем лідерства і формування управлінської еліти, 
відповідно до умов державного управління та місцевого самоврядування. 

 

Орієнтовна тематика занять семінару:  
 Лідерство в сучасному світі; 
 Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020»: реформа державної служби та 
оптимізація системи державних органів; 
 Аналіз феномену української управлінської еліти (історичний аспект); 
 Формування та розвиток політико-адміністративної еліти в Україні; 
 Ефективне лідерство та компліментарні команди. Психологічні типи лідерів; 
 Головні компетенції лідерства при впровадженні управлінських рішень на 
державній службі; 
 Командний менеджмент в умовах децентралізації публічної влади України; 
 Стратегії управлінського взаємозв’язку. 
 
 
 

 
 
 
 

 
Терміни проведення семінару: 22 – 24 листопада. 
 

Цільова група слухачів: державні службовці, посадові особи місцевого 
самоврядування ІV категорії посад та особи, зараховані до кадрового резерву на 
ці посади з  Вінницької, Миколаївської,  Одеської, Херсонської областей. 

 

Тривалість навчання:  24 академічні години, з них 2 години – підсумкове 
тестування.  

 

Мета семінару: ознайомлення з дорожньою картою та першочерговими 
пріоритетами реалізації «Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», схваленої 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИЙ ЛІДЕР В УПРАВЛІННІ РЕФОРМАМИ 
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

 

СИСТЕМНІ ЗМІНИ В НОРМАТИВНО-ПРАВОВІЙ БАЗІ ЩОДО 
ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 
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Указом Президента України від 12 січня 2015 року №5/2015 та основними 
положеннями Закону України від 16 вересня 2014 року №1678-VІІ «Про 
ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським 
Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-
членами, з іншої сторони»; розвиток економічної, правової та управлінської 
компетенцій щодо формування та виконання місцевих бюджетів; оволодіння 
знаннями про зміни у законодавстві та пріоритети державної бюджетно-
податкової політики, розвиток економічної, правової, управлінської компетенцій 
щодо виконання завдань та вирішення проблем у сфері управління фінансами, 
формування та виконання місцевих бюджетів та функціональної компетентності 
щодо бюджетно-фінансової діяльності із застосуванням методів стратегічного 
планування. 

 

Орієнтовна тематика занять семінару:  
 Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020»: реформа державного фінансового 
контролю та бюджетних відносин; 
 Місцеві бюджети: політика доходів та видатків; 
 Місцеві податки і збори. Роль місцевих податків і зборів у забезпеченні 
фінансової незалежності місцевого самоврядування; 
 Бюджетна політика на місцевому рівні в умовах фінансової децентралізації. 
Особливості складання, затвердження та виконання місцевих бюджетів; 
 Міжбюджетні відносини в умовах реформування бюджетної системи; 
 Контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства; 
 Стратегічне планування. Управління місцевим бюджетом за програмно-
цільовим методом. 
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План-графік навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та їх кадрового резерву  
у Харківському регіональному інституті державного управління  

Національної академії державного управління при Президентові України 
І півріччя 2015 року 

 

№       
Галузеве (функціональне) спрямування  

або тематика заходу 

 
Місяці року 

 

I ІІ ІІІ ІV V VI 

I Навчання за професійними програмами 

1.1. 

Начальники та заступники начальників відділів 
виконавчого апарату обласних рад; секретарі міських 
рад міст обласного значення, секретарі виконкомів 
міських рад міст обласного значення; міські голови міст 
районного значення; заступники міських голів міст 
обласного значення, керуючі справами, заступники 
директорів департаментів міських рад міст обласного 
значення; заступники голів районних рад; селищні та 
сільські голови, заступники начальників відділів 
апарату, заступники директорів департаментів, 
начальників Головних управлінь, самостійних відділів 
обласних державних адміністрацій; начальники 
управлінь у складі департаментів, Головних управлінь 
та начальники, заступники начальників інших 
структурних підрозділів обласних державних 
адміністрацій та кадровий резерв на ці посади, перші 
заступники, заступники голів райдержадміністрацій та 
кадровий резерв на ці посади 

19 – 23 
січня 

 
23 – 27 
березня 

   

 

Начальники та заступники начальників відділів 
виконавчого апарату обласних рад; секретарі міських 
рад міст обласного значення, секретарі виконкомів 
міських рад міст обласного значення; міські голови міст 
районного значення; заступники міських голів міст 
обласного значення, керуючі справами, заступники 
директорів департаментів міських рад міст обласного 
значення; заступники голів районних рад; селищні та 
сільські голови, заступники начальників відділів 
апарату, заступники директорів департаментів, 
начальників Головних управлінь, самостійних відділів 
обласних державних адміністрацій; начальники 
управлінь у складі департаментів, Головних управлінь 
та начальники, заступники начальників інших 
структурних підрозділів обласних державних 
адміністрацій та кадровий резерв на ці посади, перші 
заступники, заступники голів райдержадміністрацій та 
кадровий резерв на ці посади 

 
01-05 

лютого  

28 
березня –
01 квітня 

   

 
Начальники та заступники начальників відділів 
виконавчого апарату обласних рад; секретарі міських 
рад міст обласного значення, секретарі виконкомів 

 
15-19 

лютого      
 

11-15 
квітня 

  

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ  
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО 
УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

 

61050, м. Харків, Московський проспект, 75;  

т/ф: (057) 732 24 02 

fppkk@kbuapa.kharkov.ua   www.kbuapa.kharkov.ua  
 

mailto:fppkk@kbuapa.kharkov.ua
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міських рад міст обласного значення; міські голови міст 
районного значення; заступники міських голів міст 
обласного значення, керуючі справами, заступники 
директорів департаментів міських рад міст обласного 
значення; заступники голів районних рад; селищні та 
сільські голови, заступники начальників відділів 
апарату, заступники директорів департаментів, 
начальників Головних управлінь, самостійних відділів 
обласних державних адміністрацій; начальники 
управлінь у складі департаментів, Головних управлінь 
та начальники, заступники начальників інших 
структурних підрозділів обласних державних 
адміністрацій та кадровий резерв на ці посади,  перші 
заступники, заступники голів райдержадміністрацій та 
кадровий резерв на ці посади 

 

Тематичний короткостроковий семінар "Сучасна 
гендерна політика: міжнародний вимір та Україна" 
Начальники та заступники начальників відділів 
виконавчого апарату обласних рад; секретарі міських 
рад міст обласного значення, секретарі виконкомів 
міських рад міст обласного значення; міські голови міст 
районного значення; заступники міських голів міст 
обласного значення, керуючі справами, заступники 
директорів департаментів міських рад міст обласного 
значення; заступники голів районних рад; селищні та 
сільські голови, заступники начальників відділів 
апарату, заступники директорів департаментів, 
начальників Головних управлінь, самостійних відділів 
обласних державних адміністрацій; начальники 
управлінь у складі департаментів, Головних управлінь 
та начальники, заступники начальників інших 
структурних підрозділів обласних державних 
адміністрацій та кадровий резерв на ці посади, перші 
заступники, заступники голів райдержадміністрацій та 
кадровий резерв на ці посади 

26-28 
січня 

     

 

Тематичний короткостроковий семінар "Сучасні 
технології та форми ділового спілкування" Начальники 
та заступники начальників відділів виконавчого апарату 
обласних рад; секретарі міських рад міст обласного 
значення, секретарі виконкомів міських рад міст 
обласного значення; міські голови міст районного 
значення; заступники міських голів міст обласного 
значення, керуючі справами, заступники директорів 
департаментів міських рад міст обласного значення; 
заступники голів районних рад; селищні та сільські 
голови, заступники начальників відділів апарату, 
заступники директорів департаментів, начальників 
Головних управлінь, самостійних відділів обласних 
державних адміністрацій; начальники управлінь у складі 
департаментів, Головних управлінь та начальники, 
заступники начальників інших структурних підрозділів 
обласних державних адміністрацій та кадровий резерв 
на ці посади, перші заступники, заступники голів 
райдержадміністрацій та кадровий резерв на ці посади 

 
02-04 

лютого 
    

 

Тематичний короткостроковий семінар "Європейська 
інтеграція України" Начальники та заступники 
начальників відділів виконавчого апарату обласних рад; 
секретарі міських рад міст обласного значення, 
секретарі виконкомів міських рад міст обласного 
значення; міські голови міст районного значення; 
заступники міських голів міст обласного значення, 
керуючі справами, заступники директорів 
департаментів міських рад міст обласного значення; 
заступники голів районних рад; селищні та сільські 
голови, заступники начальників відділів апарату, 
заступники директорів департаментів, начальників 
Головних управлінь, самостійних відділів обласних 
державних адміністрацій; начальники управлінь у складі 
департаментів, Головних управлінь та начальники, 

 
09-11 

лютого 
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заступники начальників інших структурних підрозділів 
обласних державних адміністрацій та кадровий резерв 
на ці посади, перші заступники, заступники голів 
райдержадміністрацій та кадровий резерв на ці посади 

 

Тематичний короткостроковий семінар "Основні 
напрямки децентралізації влади в Україні" Начальники 
та заступники начальників відділів виконавчого апарату 
обласних рад; секретарі міських рад міст обласного 
значення, секретарі виконкомів міських рад міст 
обласного значення; міські голови міст районного 
значення; заступники міських голів міст обласного 
значення, керуючі справами, заступники директорів 
департаментів міських рад міст обласного значення; 
заступники голів районних рад; селищні та сільські 
голови, заступники начальників відділів апарату, 
заступники директорів департаментів, начальників 
Головних управлінь, самостійних відділів обласних 
державних адміністрацій; начальники управлінь у складі 
департаментів, Головних управлінь та начальники, 
заступники начальників інших структурних підрозділів 
обласних державних адміністрацій та кадровий резерв 
на ці посади, перші заступники, заступники голів 
райдержадміністрацій та кадровий резерв на ці посади 

 
16-18 

лютого 
    

 

Тематичний короткостроковий семінар "Реформування 
системи публічних послуг в Україні" Начальники та 
заступники начальників відділів виконавчого апарату 
обласних рад; секретарі міських рад міст обласного 
значення, секретарі виконкомів міських рад міст 
обласного значення; міські голови міст районного 
значення; заступники міських голів міст обласного 
значення, керуючі справами, заступники директорів 
департаментів міських рад міст обласного значення; 
заступники голів районних рад; селищні та сільські 
голови, заступники начальників відділів апарату, 
заступники директорів департаментів, начальників 
Головних управлінь, самостійних відділів обласних 
державних адміністрацій; начальники управлінь у складі 
департаментів, Головних управлінь та начальники, 
заступники начальників інших структурних підрозділів 
обласних державних адміністрацій та кадровий резерв 
на ці посади, перші заступники, заступники голів 
райдержадміністрацій та кадровий резерв на ці посади 

  
01-03 

березня 
   

 

Тематичний короткостроковий семінар "Етичні засади 
державної служби" Начальники та заступники 
начальників відділів виконавчого апарату обласних рад; 
секретарі міських рад міст обласного значення, 
секретарі виконкомів міських рад міст обласного 
значення; міські голови міст районного значення; 
заступники міських голів міст обласного значення, 
керуючі справами, заступники директорів 
департаментів міських рад міст обласного значення; 
заступники голів районних рад; селищні та сільські 
голови, заступники начальників відділів апарату, 
заступники директорів департаментів, начальників 
Головних управлінь, самостійних відділів обласних 
державних адміністрацій; начальники управлінь у складі 
департаментів, Головних управлінь та начальники, 
заступники начальників інших структурних підрозділів 
обласних державних адміністрацій та кадровий резерв 
на ці посади, перші заступники, заступники голів 
райдержадміністрацій та кадровий резерв на ці посади 

  
09-11 

березня 
   

 

Тематичний короткостроковий семінар "Ділова 
українська мова та культура ділового спілкування в 
органах влади" Начальники та заступники начальників 
відділів виконавчого апарату обласних рад; секретарі 
міських рад міст обласного значення, секретарі 
виконкомів міських рад міст обласного значення; міські 
голови міст районного значення; заступники міських 
голів міст обласного значення, керуючі справами, 

  
15-17 

березня 
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заступники директорів департаментів міських рад міст 
обласного значення; заступники голів районних рад; 
селищні та сільські голови, заступники начальників 
відділів апарату, заступники директорів департаментів, 
начальників Головних управлінь, самостійних відділів 
обласних державних адміністрацій; начальники 
управлінь у складі департаментів, Головних управлінь 
та начальники, заступники начальників інших 
структурних підрозділів обласних державних 
адміністрацій та кадровий резерв на ці посади, перші 
заступники, заступники голів райдержадміністрацій та 
кадровий резерв на ці посади 

 

Тематичний короткостроковий семінар "Конфлікти, 
стреси, маніпулювання в управлінській і політичній 
діяльності" Начальники та заступники начальників 
відділів виконавчого апарату обласних рад; секретарі 
міських рад міст обласного значення, секретарі 
виконкомів міських рад міст обласного значення; міські 
голови міст районного значення; заступники міських 
голів міст обласного значення, керуючі справами, 
заступники директорів департаментів міських рад міст 
обласного значення; заступники голів районних рад; 
селищні та сільські голови, заступники начальників 
відділів апарату, заступники директорів департаментів, 
начальників Головних управлінь, самостійних відділів 
обласних державних адміністрацій; начальники 
управлінь у складі департаментів, Головних управлінь 
та начальники, заступники начальників інших 
структурних підрозділів обласних державних 
адміністрацій та кадровий резерв на ці посади, перші 
заступники, заступники голів райдержадміністрацій та 
кадровий резерв на ці посади 

  
22-24 

березня 
   

 

Тематичний короткостроковий семінар "Державно-
управлінські, економіко-правові та соціально-
психологічні аспекти управлінської діяльності" 
Начальники та заступники начальників відділів 
виконавчого апарату обласних рад; секретарі міських 
рад міст обласного значення, секретарі виконкомів 
міських рад міст обласного значення; міські голови міст 
районного значення; заступники міських голів міст 
обласного значення, керуючі справами, заступники 
директорів департаментів міських рад міст обласного 
значення; заступники голів районних рад; селищні та 
сільські голови, заступники начальників відділів 
апарату, заступники директорів департаментів, 
начальників Головних управлінь, самостійних відділів 
обласних державних адміністрацій; начальники 
управлінь у складі департаментів, Головних управлінь 
та начальники, заступники начальників інших 
структурних підрозділів обласних державних 
адміністрацій та кадровий резерв на ці посади, перші 
заступники, заступники голів райдержадміністрацій та 
кадровий резерв на ці посади 

  
29-31 

березня 
   

 

Тематичний короткостроковий семінар "Проблеми 
соціально-економічного розвитку територій в контексті 
реалізації Програми "Стратегія-2020" Начальники та 
заступники начальників відділів виконавчого апарату 
обласних рад; секретарі міських рад міст обласного 
значення, секретарі виконкомів міських рад міст 
обласного значення; міські голови міст районного 
значення; заступники міських голів міст обласного 
значення, керуючі справами, заступники директорів 
департаментів міських рад міст обласного значення; 
заступники голів районних рад; селищні та сільські 
голови, заступники начальників відділів апарату, 
заступники директорів департаментів, начальників 
Головних управлінь, самостійних відділів обласних 
державних адміністрацій; начальники управлінь у складі 
департаментів, Головних управлінь та начальники, 

   
05-07 
квітня 
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заступники начальників інших структурних підрозділів 
обласних державних адміністрацій та кадровий резерв 
на ці посади, перші заступники, заступники голів 
райдержадміністрацій та кадровий резерв на ці посади 

 

Тематичний короткостроковий семінар "Європейська 
інтеграція України" Начальники та заступники 
начальників відділів виконавчого апарату обласних рад; 
секретарі міських рад міст обласного значення, 
секретарі виконкомів міських рад міст обласного 
значення; міські голови міст районного значення; 
заступники міських голів міст обласного значення, 
керуючі справами, заступники директорів 
департаментів міських рад міст обласного значення; 
заступники голів районних рад; селищні та сільські 
голови, заступники начальників відділів апарату, 
заступники директорів департаментів, начальників 
Головних управлінь, самостійних відділів обласних 
державних адміністрацій; начальники управлінь у складі 
департаментів, Головних управлінь та начальники, 
заступники начальників інших структурних підрозділів 
обласних державних адміністрацій та кадровий резерв 
на ці посади, перші заступники, заступники голів 
райдержадміністрацій та кадровий резерв на ці посади 

   
12-14 
квітня 

  

 

Тематичний короткостроковий семінар "Технології 
електронного урядування" Начальники та заступники 
начальників відділів виконавчого апарату обласних рад; 
секретарі міських рад міст обласного значення, 
секретарі виконкомів міських рад міст обласного 
значення; міські голови міст районного значення; 
заступники міських голів міст обласного значення, 
керуючі справами, заступники директорів 
департаментів міських рад міст обласного значення; 
заступники голів районних рад; селищні та сільські 
голови, заступники начальників відділів апарату, 
заступники директорів департаментів, начальників 
Головних управлінь, самостійних відділів обласних 
державних адміністрацій; начальники управлінь у складі 
департаментів, Головних управлінь та начальники, 
заступники начальників інших структурних підрозділів 
обласних державних адміністрацій та кадровий резерв 
на ці посади, перші заступники, заступники голів 
райдержадміністрацій та кадровий резерв на ці посади 

   
19-21 
квітня 

  

 

Тематичний короткостроковий семінар "Реалізація 
державної політики стосовно сім’ї, молоді та дітей на 
регіональному рівні" Начальники та заступники 
начальників відділів виконавчого апарату обласних рад; 
секретарі міських рад міст обласного значення, 
секретарі виконкомів міських рад міст обласного 
значення; міські голови міст районного значення; 
заступники міських голів міст обласного значення, 
керуючі справами, заступники директорів 
департаментів міських рад міст обласного значення; 
заступники голів районних рад; селищні та сільські 
голови, заступники начальників відділів апарату, 
заступники директорів департаментів, начальників 
Головних управлінь, самостійних відділів обласних 
державних адміністрацій; начальники управлінь у складі 
департаментів, Головних управлінь та начальники, 
заступники начальників інших структурних підрозділів 
обласних державних адміністрацій та кадровий резерв 
на ці посади, перші заступники, заступники голів 
райдержадміністрацій та кадровий резерв на ці посади 

   
26-28 
квітня 

  

 

Тематичний короткостроковий семінар "Реалізація 
державної кадрової політики в Україні з урахуванням 
вимог нового законодавства про державну службу" 
Начальники та заступники начальників відділів 
виконавчого апарату обласних рад; секретарі міських 
рад міст обласного значення, секретарі виконкомів 
міських рад міст обласного значення; міські голови міст 

    
11-13 

травня 
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районного значення; заступники міських голів міст 
обласного значення, керуючі справами, заступники 
директорів департаментів міських рад міст обласного 
значення; заступники голів районних рад; селищні та 
сільські голови, заступники начальників відділів 
апарату, заступники директорів департаментів, 
начальників Головних управлінь, самостійних відділів 
обласних державних адміністрацій; начальники 
управлінь у складі департаментів, Головних управлінь 
та начальники, заступники начальників інших 
структурних підрозділів обласних державних 
адміністрацій та кадровий резерв на ці посади, перші 
заступники, заступники голів райдержадміністрацій та 
кадровий резерв на ці посади 

 

Тематичний короткостроковий семінар 
"Професіоналізація державної служби та служби в 
органах місцевого самоврядування" (на базі Луганської, 
Полтавської, Сумської, Харківської 
облдержадміністрацій) Начальники та заступники 
начальників відділів виконавчого апарату обласних рад; 
секретарі міських рад міст обласного значення, 
секретарі виконкомів міських рад міст обласного 
значення; міські голови міст районного значення; 
заступники міських голів міст обласного значення, 
керуючі справами, заступники директорів 
департаментів міських рад міст обласного значення; 
заступники голів районних рад; селищні та сільські 
голови, заступники начальників відділів апарату, 
заступники директорів департаментів, начальників 
Головних управлінь, самостійних відділів обласних 
державних адміністрацій; начальники управлінь у складі 
департаментів, Головних управлінь та начальники, 
заступники начальників інших структурних підрозділів 
обласних державних адміністрацій та кадровий резерв 
на ці посади, перші заступники, заступники голів 
райдержадміністрацій та кадровий резерв на ці посади 

    

травень  
за 

окремим 
графіком 

 

 

Тематичний короткостроковий семінар "Лідерство та 
методи управління персоналом в органах влади" 
Начальники та заступники начальників відділів 
виконавчого апарату обласних рад; секретарі міських 
рад міст обласного значення, секретарі виконкомів 
міських рад міст обласного значення; міські голови міст 
районного значення; заступники міських голів міст 
обласного значення, керуючі справами, заступники 
директорів департаментів міських рад міст обласного 
значення; заступники голів районних рад; селищні та 
сільські голови, заступники начальників відділів 
апарату, заступники директорів департаментів, 
начальників Головних управлінь, самостійних відділів 
обласних державних адміністрацій; начальники 
управлінь у складі департаментів, Головних управлінь 
та начальники, заступники начальників інших 
структурних підрозділів обласних державних 
адміністрацій та кадровий резерв на ці посади, перші 
заступники, заступники голів райдержадміністрацій та 
кадровий резерв на ці посади 

    
17-19 

травня 
 

 

Тематичний короткостроковий семінар "Етичні засади 
державної служби" Начальники та заступники 
начальників відділів виконавчого апарату обласних рад; 
секретарі міських рад міст обласного значення, 
секретарі виконкомів міських рад міст обласного 
значення; міські голови міст районного значення; 
заступники міських голів міст обласного значення, 
керуючі справами, заступники директорів 
департаментів міських рад міст обласного значення; 
заступники голів районних рад; селищні та сільські 
голови, заступники начальників відділів апарату, 
заступники директорів департаментів, начальників 
Головних управлінь, самостійних відділів обласних 

    
24-26 

травня 
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державних адміністрацій; начальники управлінь у складі 
департаментів, Головних управлінь та начальники, 
заступники начальників інших структурних підрозділів 
обласних державних адміністрацій та кадровий резерв 
на ці посади, перші заступники, заступники голів 
райдержадміністрацій та кадровий резерв на ці посади 

 

Тематичний короткостроковий семінар "Основні 
напрямки децентралізації влади в Україні" Начальники 
та заступники начальників відділів виконавчого апарату 
обласних рад; секретарі міських рад міст обласного 
значення, секретарі виконкомів міських рад міст 
обласного значення; міські голови міст районного 
значення; заступники міських голів міст обласного 
значення, керуючі справами, заступники директорів 
департаментів міських рад міст обласного значення; 
заступники голів районних рад; селищні та сільські 
голови, заступники начальників відділів апарату, 
заступники директорів департаментів, начальників 
Головних управлінь, самостійних відділів обласних 
державних адміністрацій; начальники управлінь у складі 
департаментів, Головних управлінь та начальники, 
заступники начальників інших структурних підрозділів 
обласних державних адміністрацій та кадровий резерв 
на ці посади, перші заступники, заступники голів 
райдержадміністрацій та кадровий резерв на ці посади 

     
01-03 

червня 

 

Тематичний короткостроковий семінар "Основні 
напрями формування та реалізації соціальної політики 
в Україні" Начальники та заступники начальників 
відділів виконавчого апарату обласних рад; секретарі 
міських рад міст обласного значення, секретарі 
виконкомів міських рад міст обласного значення; міські 
голови міст районного значення; заступники міських 
голів міст обласного значення, керуючі справами, 
заступники директорів департаментів міських рад міст 
обласного значення; заступники голів районних рад; 
селищні та сільські голови, заступники начальників 
відділів апарату, заступники директорів департаментів, 
начальників Головних управлінь, самостійних відділів 
обласних державних адміністрацій; начальники 
управлінь у складі департаментів, Головних управлінь 
та начальники, заступники начальників інших 
структурних підрозділів обласних державних 
адміністрацій та кадровий резерв на ці посади, перші 
заступники, заступники голів райдержадміністрацій та 
кадровий резерв на ці посади 

     
07-09 

червня 

 

Тематичний короткостроковий семінар "Організаційно-
правові засади місцевого самоврядування" Начальники 
та заступники начальників відділів виконавчого апарату 
обласних рад; секретарі міських рад міст обласного 
значення; заступники міських голів міст обласного 
значення, керуючі справами (секретарі) виконкомів 
міських рад міст обласного значення; міські голови міст 
районного значення, заступники директорів 
департаментів міських рад міст обласного значення; 
заступники голів районних рад; сільські та селищні 
голови 

     
13-17 

червня 

 

Тематичний короткостроковий семінар "Актуальні 
проблеми державного управління" Заступники 
начальників відділів апарату, заступники директорів 
департаментів, начальників Головних управлінь, 
самостійних відділів обласних державних адміністрацій; 
начальники управлінь у складі департаментів, Головних 
управлінь та начальники, заступники начальників інших 
структурних підрозділів обласних державних 
адміністрацій та кадровий резерв на ці посади, перші 
заступники, заступники голів райдержадміністрацій та 
кадровий резерв на ці посади 

     
13-17 

червня 
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№ ІІ ПІВРІЧЧЯ Місяці року 

III Навчання за професійними програмами VІІ VІІІ ІX X XI XII 

 

Начальники та заступники начальників відділів 
виконавчого апарату обласних рад; секретарі міських 
рад міст обласного значення, секретарі виконкомів 
міських рад міст обласного значення; міські голови міст 
районного значення; заступники міських голів міст 
обласного значення, керуючі справами, заступники 
директорів департаментів міських рад міст обласного 
значення; заступники голів районних рад; селищні та 
сільські голови, заступники начальників відділів 
апарату, заступники директорів департаментів, 
начальників Головних управлінь, самостійних відділів 
обласних державних адміністрацій; начальники 
управлінь у складі департаментів, Головних управлінь 
та начальники, заступники начальників інших 
структурних підрозділів обласних державних 
адміністрацій та кадровий резерв на ці посади, перші 
заступники, заступники голів райдержадміністрацій та 
кадровий резерв на ці посади 

  

05-09 
вересня  

 
 

31 жовтня 
– 04 

листопада 
 

  

 

Начальники та заступники начальників відділів 
виконавчого апарату обласних рад; секретарі міських 
рад міст обласного значення, секретарі виконкомів 
міських рад міст обласного значення; міські голови міст 
районного значення; заступники міських голів міст 
обласного значення, керуючі справами, заступники 
директорів департаментів міських рад міст обласного 
значення; заступники голів районних рад; селищні та 
сільські голови, заступники начальників відділів 
апарату, заступники директорів департаментів, 
начальників Головних управлінь, самостійних відділів 
обласних державних адміністрацій; начальники 
управлінь у складі департаментів, Головних управлінь 
та начальники, заступники начальників інших 
структурних підрозділів обласних державних 
адміністрацій та кадровий резерв на ці посади, перші 
заступники, заступники голів райдержадміністрацій та 
кадровий резерв на ці посади 

  

12-16 
вересня 

 
 

 
14-18 

листопада 
 

 

Начальники та заступники начальників відділів 
виконавчого апарату обласних рад; секретарі міських 
рад міст обласного значення, секретарі виконкомів 
міських рад міст обласного значення; міські голови міст 
районного значення; заступники міських голів міст 
обласного значення, керуючі справами, заступники 
директорів департаментів міських рад міст обласного 
значення; заступники голів районних рад; селищні та 
сільські голови, заступники начальників відділів 
апарату, заступники директорів департаментів, 
начальників Головних управлінь, самостійних відділів 
обласних державних адміністрацій; начальники 
управлінь у складі департаментів, Головних управлінь 
та начальники, заступники начальників інших 
структурних підрозділів обласних державних 
адміністрацій та кадровий резерв на ці посади, перші 
заступники, заступники голів райдержадміністрацій та 
кадровий резерв на ці посади 

  

19-23 
вересня 

 
 

 
21-25 

листопада 
 

ІV 
Навчання за програмами тематичних 
короткострокових семінарів 

      

 

Тематичний короткостроковий семінар "Сучасна 
гендерна політика: міжнародний вимір та Україна" 
Начальники та заступники начальників відділів 
виконавчого апарату обласних рад; секретарі міських 
рад міст обласного значення, секретарі виконкомів 

  
06-08 

вересня 
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міських рад міст обласного значення; міські голови міст 
районного значення; заступники міських голів міст 
обласного значення, керуючі справами, заступники 
директорів департаментів міських рад міст обласного 
значення; заступники голів районних рад; селищні та 
сільські голови, заступники начальників відділів 
апарату, заступники директорів департаментів, 
начальників Головних управлінь, самостійних відділів 
обласних державних адміністрацій; начальники 
управлінь у складі департаментів, Головних управлінь 
та начальники, заступники начальників інших 
структурних підрозділів обласних державних 
адміністрацій та кадровий резерв на ці посади, перші 
заступники, заступники голів райдержадміністрацій та 
кадровий резерв на ці посади 

 

Тематичний короткостроковий семінар "Організаційно-
правові засади надання соціальних послуг дітям, 
молоді та сім’ям" Начальники та заступники 
начальників відділів виконавчого апарату обласних рад; 
секретарі міських рад міст обласного значення, 
секретарі виконкомів міських рад міст обласного 
значення; міські голови міст районного значення; 
заступники міських голів міст обласного значення, 
керуючі справами, заступники директорів 
департаментів міських рад міст обласного значення; 
заступники голів районних рад; селищні та сільські 
голови, заступники начальників відділів апарату, 
заступники директорів департаментів, начальників 
Головних управлінь, самостійних відділів обласних 
державних адміністрацій; начальники управлінь у складі 
департаментів, Головних управлінь та начальники, 
заступники начальників інших структурних підрозділів 
обласних державних адміністрацій та кадровий резерв 
на ці посади, перші заступники, заступники голів 
райдержадміністрацій та кадровий резерв на ці посади 

  
13-15 

вересня 
   

 

Тематичний короткостроковий семінар "Культура 
ділового мовлення як складова адміністративної 
культури" Начальники та заступники начальників 
відділів виконавчого апарату обласних рад; секретарі 
міських рад міст обласного значення, секретарі 
виконкомів міських рад міст обласного значення; міські 
голови міст районного значення; заступники міських 
голів міст обласного значення, керуючі справами, 
заступники директорів департаментів міських рад міст 
обласного значення; заступники голів районних рад; 
селищні та сільські голови, заступники начальників 
відділів апарату, заступники директорів департаментів, 
начальників Головних управлінь, самостійних відділів 
обласних державних адміністрацій; начальники 
управлінь у складі департаментів, Головних управлінь 
та начальники, заступники начальників інших 
структурних підрозділів обласних державних 
адміністрацій та кадровий резерв на ці посади, перші 
заступники, заступники голів райдержадміністрацій та 
кадровий резерв на ці посади 

  
20-22 

вересня 
   

 

Тематичний короткостроковий семінар "Європейська 
інтеграція України" Начальники та заступники 
начальників відділів виконавчого апарату обласних рад; 
секретарі міських рад міст обласного значення, 
секретарі виконкомів міських рад міст обласного 
значення; міські голови міст районного значення; 
заступники міських голів міст обласного значення, 
керуючі справами, заступники директорів 
департаментів міських рад міст обласного значення; 
заступники голів районних рад; селищні та сільські 
голови, заступники начальників відділів апарату, 
заступники директорів департаментів, начальників 
Головних управлінь, самостійних відділів обласних 
державних адміністрацій; начальники управлінь у складі 

  
27-29 

вересня 
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департаментів, Головних управлінь та начальники, 
заступники начальників інших структурних підрозділів 
обласних державних адміністрацій та кадровий резерв 
на ці посади, перші заступники, заступники голів 
райдержадміністрацій та кадровий резерв на ці посади 

 

Тематичний короткостроковий семінар "Реформування 
системи публічних послуг в Україні" Начальники та 
заступники начальників відділів виконавчого апарату 
обласних рад; секретарі міських рад міст обласного 
значення, секретарі виконкомів міських рад міст 
обласного значення; міські голови міст районного 
значення; заступники міських голів міст обласного 
значення, керуючі справами, заступники директорів 
департаментів міських рад міст обласного значення; 
заступники голів районних рад; селищні та сільські 
голови, заступники начальників відділів апарату, 
заступники директорів департаментів, начальників 
Головних управлінь, самостійних відділів обласних 
державних адміністрацій; начальники управлінь у складі 
департаментів, Головних управлінь та начальники, 
заступники начальників інших структурних підрозділів 
обласних державних адміністрацій та кадровий резерв 
на ці посади, перші заступники, заступники голів 
райдержадміністрацій та кадровий резерв на ці посади 

   
04-06 

жовтня 
  

 

Тематичний короткостроковий семінар "Інноваційно-
інвестиційний розвиток регіону у рамках програми 
"Стратегія-2020" Начальники та заступники начальників 
відділів виконавчого апарату обласних рад; секретарі 
міських рад міст обласного значення, секретарі 
виконкомів міських рад міст обласного значення; міські 
голови міст районного значення; заступники міських 
голів міст обласного значення, керуючі справами, 
заступники директорів департаментів міських рад міст 
обласного значення; заступники голів районних рад; 
селищні та сільські голови, заступники начальників 
відділів апарату, заступники директорів департаментів, 
начальників Головних управлінь, самостійних відділів 
обласних державних адміністрацій; начальники 
управлінь у складі департаментів, Головних управлінь 
та начальники, заступники начальників інших 
структурних підрозділів обласних державних 
адміністрацій та кадровий резерв на ці посади, перші 
заступники, заступники голів райдержадміністрацій та 
кадровий резерв на ці посади 

   
10-12 

жовтня 
  

 

Тематичний короткостроковий семінар "Формування та 
виконання місцевих бюджетів" Начальники та 
заступники начальників відділів виконавчого апарату 
обласних рад; секретарі міських рад міст обласного 
значення, секретарі виконкомів міських рад міст 
обласного значення; міські голови міст районного 
значення; заступники міських голів міст обласного 
значення, керуючі справами, заступники директорів 
департаментів міських рад міст обласного значення; 
заступники голів районних рад; селищні та сільські 
голови, заступники начальників відділів апарату, 
заступники директорів департаментів, начальників 
Головних управлінь, самостійних відділів обласних 
державних адміністрацій; начальники управлінь у складі 
департаментів, Головних управлінь та начальники, 
заступники начальників інших структурних підрозділів 
обласних державних адміністрацій та кадровий резерв 
на ці посади, перші заступники, заступники голів 
райдержадміністрацій та кадровий резерв на ці посади 

   
18-20 

жовтня 
  

 

"Актуальні проблеми соціогуманітарного розвитку 
територій" Начальники та заступники начальників 
відділів виконавчого апарату обласних рад; секретарі 
міських рад міст обласного значення, секретарі 
виконкомів міських рад міст обласного значення; міські 
голови міст районного значення; заступники міських 

   
25-27 

жовтня 
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голів міст обласного значення, керуючі справами, 
заступники директорів департаментів міських рад міст 
обласного значення; заступники голів районних рад; 
селищні та сільські голови, заступники начальників 
відділів апарату, заступники директорів департаментів, 
начальників Головних управлінь, самостійних відділів 
обласних державних адміністрацій; начальники 
управлінь у складі департаментів, Головних управлінь 
та начальники, заступники начальників інших 
структурних підрозділів обласних державних 
адміністрацій та кадровий резерв на ці посади, перші 
заступники, заступники голів райдержадміністрацій та 
кадровий резерв на ці посади 

 

Тематичний короткостроковий семінар "Етичні засади 
державної служби" Начальники та заступники 
начальників відділів виконавчого апарату обласних рад; 
секретарі міських рад міст обласного значення, 
секретарі виконкомів міських рад міст обласного 
значення; міські голови міст районного значення; 
заступники міських голів міст обласного значення, 
керуючі справами, заступники директорів 
департаментів міських рад міст обласного значення; 
заступники голів районних рад; селищні та сільські 
голови, заступники начальників відділів апарату, 
заступники директорів департаментів, начальників 
Головних управлінь, самостійних відділів обласних 
державних адміністрацій; начальники управлінь у складі 
департаментів, Головних управлінь та начальники, 
заступники начальників інших структурних підрозділів 
обласних державних адміністрацій та кадровий резерв 
на ці посади, перші заступники, заступники голів 
райдержадміністрацій та кадровий резерв на ці посади 

    
01-03 

листопада 
 

 

Тематичний короткостроковий семінар "Формування та 
реалізація місцевих соціально-економічних програм" 
Начальники та заступники начальників відділів 
виконавчого апарату обласних рад; секретарі міських 
рад міст обласного значення, секретарі виконкомів 
міських рад міст обласного значення; міські голови міст 
районного значення; заступники міських голів міст 
обласного значення, керуючі справами, заступники 
директорів департаментів міських рад міст обласного 
значення; заступники голів районних рад; селищні та 
сільські голови, заступники начальників відділів 
апарату, заступники директорів департаментів, 
начальників Головних управлінь, самостійних відділів 
обласних державних адміністрацій; начальники 
управлінь у складі департаментів, Головних управлінь 
та начальники, заступники начальників інших 
структурних підрозділів обласних державних 
адміністрацій та кадровий резерв на ці посади, перші 
заступники, заступники голів райдержадміністрацій та 
кадровий резерв на ці посади 

    
15-17 

листопада 
 

 

Тематичний короткостроковий семінар "Технології 
електронного урядування" Начальники та заступники 
начальників відділів виконавчого апарату обласних рад; 
секретарі міських рад міст обласного значення, 
секретарі виконкомів міських рад міст обласного 
значення; міські голови міст районного значення; 
заступники міських голів міст обласного значення, 
керуючі справами, заступники директорів 
департаментів міських рад міст обласного значення; 
заступники голів районних рад; селищні та сільські 
голови, заступники начальників відділів апарату, 
заступники директорів департаментів, начальників 
Головних управлінь, самостійних відділів обласних 
державних адміністрацій; начальники управлінь у складі 
департаментів, Головних управлінь та начальники, 
заступники начальників інших структурних підрозділів 
обласних державних адміністрацій та кадровий резерв 

    
22-24 

листопада 
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на ці посади, перші заступники, заступники голів 
райдержадміністрацій та кадровий резерв на ці посади 

 

Тематичний короткостроковий семінар "Основні 
напрямки децентралізації влади в Україні" Начальники 
та заступники начальників відділів виконавчого апарату 
обласних рад; секретарі міських рад міст обласного 
значення, секретарі виконкомів міських рад міст 
обласного значення; міські голови міст районного 
значення; заступники міських голів міст обласного 
значення, керуючі справами, заступники директорів 
департаментів міських рад міст обласного значення; 
заступники голів районних рад; селищні та сільські 
голови, заступники начальників відділів апарату, 
заступники директорів департаментів, начальників 
Головних управлінь, самостійних відділів обласних 
державних адміністрацій; начальники управлінь у складі 
департаментів, Головних управлінь та начальники, 
заступники начальників інших структурних підрозділів 
обласних державних адміністрацій та кадровий резерв 
на ці посади, перші заступники, заступники голів 
райдержадміністрацій та кадровий резерв на ці посади 

    

29 
листопада 

– 01 
грудня 

 

 

Тематичний короткостроковий семінар "Управління 
персоналом в органах місцевого самоврядування" 
Начальники та заступники начальників відділів 
виконавчого апарату обласних рад; секретарі міських 
рад міст обласного значення, секретарі виконкомів 
міських рад міст обласного значення; міські голови міст 
районного значення; заступники міських голів міст 
обласного значення, керуючі справами, заступники 
директорів департаментів міських рад міст обласного 
значення; заступники голів районних рад; селищні та 
сільські голови, заступники начальників відділів 
апарату, заступники директорів департаментів, 
начальників Головних управлінь, самостійних відділів 
обласних державних адміністрацій; начальники 
управлінь у складі департаментів, Головних управлінь 
та начальники, заступники начальників інших 
структурних підрозділів обласних державних 
адміністрацій та кадровий резерв на ці посади, перші 
заступники, заступники голів райдержадміністрацій та 
кадровий резерв на ці посади 

     
06-08 
грудня 

 

Тематичний короткостроковий семінар "Модернізація 
державної служби та служби в органах місцевого 
самоврядування" Начальники та заступники 
начальників відділів виконавчого апарату обласних рад; 
секретарі міських рад міст обласного значення, 
секретарі виконкомів міських рад міст обласного 
значення; міські голови міст районного значення; 
заступники міських голів міст обласного значення, 
керуючі справами, заступники директорів 
департаментів міських рад міст обласного значення; 
заступники голів районних рад; селищні та сільські 
голови, заступники начальників відділів апарату, 
заступники директорів департаментів, начальників 
Головних управлінь, самостійних відділів обласних 
державних адміністрацій; начальники управлінь у складі 
департаментів, Головних управлінь та начальники, 
заступники начальників інших структурних підрозділів 
обласних державних адміністрацій та кадровий резерв 
на ці посади, перші заступники, заступники голів 
райдержадміністрацій та кадровий резерв на ці посади 

     
13-15 
грудня 
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ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ 

 
ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ 

 
Навчання за даною програмою спрямоване на оновлення та поглиблення 

соціально-гуманітарних, політичних, правових, економічних, управлінських та 
спеціальних фахових знань та умінь, включаючи вивчення вітчизняного та 
іноземного досвіду державного управління, державної служби та служби в органах 
місцевого самоврядування, фахового досвіду, необхідного для осіб, які займають 
посади певної категорії на державній службі та службі в органах місцевого 
самоврядування. 

 
Тривалість навчання: 108 академічних годин, з них аудиторних – 72. 
 
Цільова аудиторія: начальники та заступники начальників відділів 

виконавчого апарату обласних рад; секретарі міських рад міст обласного значення, 
секретарі виконкомів міських рад міст обласного значення; міські голови міст 
районного значення; заступники міських голів міст обласного значення, керуючі 
справами, заступники директорів департаментів міських рад міст обласного 
значення; заступники голів районних рад; селищні та сільські голови, заступники 
начальників відділів апарату, заступники директорів департаментів, начальників 
Головних управлінь, самостійних відділів обласних державних адміністрацій; 
начальники управлінь у складі департаментів, Головних управлінь та начальники, 
заступники начальників інших структурних підрозділів обласних державних 
адміністрацій та кадровий резерв на ці посади,  перші заступники, заступники голів 
райдержадміністрацій та кадровий резерв на ці посади. 

 
Програма побудована за модульним принципом. Вона містить три складові: 

загальну, функціональну і галузеву. Кожна складова (крім галузевої) має дві частини: 
нормативну і варіативну. Нормативна частина містить навчальні дисципліни, 
вивчення яких є обов’язковим в усіх закладах післядипломної освіти посадових 
осіб місцевого самоврядування, а варіативна частина зорієнтована на врахування 
фахових інтересів слухачів, складається з дисциплін спрямованих на поглиблене 
розкриття дисциплін нормативної частини та покликаних задовольнити 
вузькопрофесійні інтереси слухачів. 

Навчання за нормативною частиною загальної складової передбачає 
вивчення таких модулів: 

Конституційне право України. Напрями нового конституційного процесу. 
Системні аспекти державного управління та місцевого самоврядування. 

Основні напрями державно-управлінської діяльності. 
Державна служба і служба в органах місцевого самоврядування: історія 

розвитку та особливості модернізації. 
Державна кадрова політики. Розвиток кадрового потенціалу на державній 

службі. 
Система державних фінансів. Бюджетно-податкова політика України. 
Основи державного управління економічними процесами. Напрями 

реалізації соціально-економічних реформ в Україні. 
Система та види контролю у сфері державного управління. 
Запобігання і протидія проявам корупції в органах державної влади, органах 
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місцевого самоврядування. 
 
Навчання за варіативною частиною загальної складової передбачає 

вивчення тем: 
Європейська інтеграція України. 
Гуманітарна та соціальна політика в Україні. 
Навчання за функціональною складовою передбачає вивчення тем, які 

дозволяють посадовцям виконувати управлінські та виконавчі функції і обов’язки. 
Нормативна частина функціональної складової передбачає вивчення таких 

модулів: 
Менеджмент в органах державної влади та органах місцевого самоврядування. 
Надання адміністративних послуг та забезпечення їх якості. 
Управління персоналом. Психологічні засади управлінської діяльності. 
Підготовка і прийняття управлінських рішень. 
Комунікації в державному управлінні. Електронне врядування. 
Культура ділового мовлення державного службовця/посадової особи. 
Варіативна частина функціональної складової складається з наступних 

модулів: 
Управління змінами. 
Організація інноваційної діяльності та управління інвестиційними процесами в 

Україні. 
Сучасна історія державного будівництва в Україні. Україна на шляху 

незалежності. 
Галузева складова програми компонується з варіативних модулів і 

передбачає набуття знань та практичних умінь з таких питань: 
Організація діяльності місцевого органу влади щодо соціально-економічного 

розвитку території. 
Проблеми регулювання ринку праці. 
Організація роботи із зверненнями громадян. 
Земельне та екологічне законодавство. 
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ПРОГРАМИ ТЕМАТИЧНИХ КОРОТКОСТРОКОВИХ СЕМІНАРІВ 
 
 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ 
 
 
Мета програми семінару: формування знання з питань теорії і практики 

організації місцевого самоврядування у децентралізованій системі влади; розгляд 
основних моделей місцевого самоврядування та особливостей функціонування 
територіальних громад; оволодіння базовими знаннями щодо децентралізації 
фінансової системи, зміцнення матеріальної та фінансової основи місцевого 
самоврядування. 

 

Тривалість навчання: 24 академічні години, з них аудиторних – 20. 
 

Цільова група слухачів: начальники та заступники начальників відділів 
виконавчого апарату обласних рад; секретарі міських рад міст обласного значення, 
секретарі виконкомів міських рад міст обласного значення; міські голови міст 
районного значення; заступники міських голів міст обласного значення, керуючі 
справами, заступники директорів департаментів міських рад міст обласного 
значення; заступники голів районних рад; селищні та сільські голови, заступники 
начальників відділів апарату, заступники директорів департаментів, начальників 
Головних управлінь, самостійних відділів обласних державних адміністрацій; 
начальники управлінь у складі департаментів, Головних управлінь та начальники, 
заступники начальників інших структурних підрозділів обласних державних 
адміністрацій та кадровий резерв на ці посади,  перші заступники, заступники голів 
райдержадміністрацій та кадровий резерв на ці посади. 

 

Навчання за програмою передбачає вивчення таких тем: 
Організаційно - правові засади децентралізації влади в Україні. 
Законодавчо визначені механізми розвитку територіальних громад. 
Сутність та структура державних фінансів. 
Бюджетно-податкова політика держави в контексті децентралізації 

фінансової системи. 
Місцеві фінанси в умовах децентралізації фінансової системи. 
Органи державного управління фінансами. 
Фінансовий контроль в умовах децентралізації фінансової системи. 

Відповідальність за порушення фінансово-правових норм. 
Європейські моделі місцевого самоврядування та українські реалії. 
Стратегічні рамки політики регіонального розвитку. 
Нові фінансові інструменти регіонального та місцевого розвитку. 
 

 
ЗАПОБІГАННЯ ПРОЯВАМ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ ВЛАДИ 

 
 
Мета програми семінару: оновлення знань та розвиток умінь і навичок, 

необхідних для ефективного вирішення завдань професійної діяльності щодо 
запобігання та протидії проявам корупції; поглиблення знань слухачів щодо 
правового забезпечення діяльності органів влади, розуміння й застосування норм 
права щодо конкретних управлінських ситуацій; надання роз’яснень щодо 
спеціальних обмежень на державній службі та особливостей притягнення до 
відповідальності за вчинення корупції або інших корупційних діянь. 
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Тривалість навчання: 24 академічні години, з них аудиторних – 20. 
 

Цільова група слухачів: начальники та заступники начальників відділів 
виконавчого апарату обласних рад; секретарі міських рад міст обласного значення, 
секретарі виконкомів міських рад міст обласного значення; міські голови міст 
районного значення; заступники міських голів міст обласного значення, керуючі 
справами, заступники директорів департаментів міських рад міст обласного 
значення; заступники голів районних рад; селищні та сільські голови, заступники 
начальників відділів апарату, заступники директорів департаментів, начальників 
Головних управлінь, самостійних відділів обласних державних адміністрацій; 
начальники управлінь у складі департаментів, Головних управлінь та начальники, 
заступники начальників інших структурних підрозділів обласних державних 
адміністрацій та кадровий резерв на ці посади,  перші заступники, заступники голів 
райдержадміністрацій та кадровий резерв на ці посади. 

 

Навчання за програмою передбачає вивчення таких тем: 
Основні поняття та принципи запобігання і протидії корупції.  
Особливості застосування нового антикорупційного законодавства. 
Система суб’єктів які беруть участь у запобіганні та протидії корупції. 
Антикорупційні стандарти в державному управлінні. 
Основні напрями антикорупційної стратегії України. 
Заходи запобігання та протидія корупції в органах влади. Способи 

запобігання корупції на місцевому рівні. 
Форми прояву корупції. Юридична відповідальність за корупційні діяння. 
Загальні правила і строки накладання адміністративних стягнень за 

корупційні правопорушення. 
Стадії провадження по справах про корупційні правопорушення. 
Обмеження та заборони державним службовцям.  
Фінансовий контроль в органах влади. Відповідальність за порушення 

фінансово-правових норм. 
 

 

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА ТА КУЛЬТУРА ДІЛОВОГО 
СПІЛКУВАННЯ В ОРГАНАХ ВЛАДИ 
 
 
Мета програми семінару: вивчення актуальних питань сучасного 

українського мовлення; поглиблення знань, умінь та навичок ділового спілкування, 
оформлення офіційних документів, поглиблення системи знань комунікативного 
управлінського впливу органів влади, налагодження комунікацій для виконання 
управлінських завдань з використанням сучасних інформаційних технологій; 
формування системи поглядів на запровадження в органах влади електронного 
врядування; удосконалення навичок, форм та методів роботи з системою 
електронного документообігу 

 

Тривалість навчання: 24 академічні години, з них аудиторних – 20. 
 

Цільова група слухачів: начальники та заступники начальників відділів 
виконавчого апарату обласних рад; секретарі міських рад міст обласного значення, 
секретарі виконкомів міських рад міст обласного значення; міські голови міст 
районного значення; заступники міських голів міст обласного значення, керуючі 
справами, заступники директорів департаментів міських рад міст обласного 
значення; заступники голів районних рад; селищні та сільські голови, заступники 
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начальників відділів апарату, заступники директорів департаментів, начальників 
Головних управлінь, самостійних відділів обласних державних адміністрацій; 
начальники управлінь у складі департаментів, Головних управлінь та начальники, 
заступники начальників інших структурних підрозділів обласних державних 
адміністрацій та кадровий резерв на ці посади,  перші заступники, заступники голів 
райдержадміністрацій та кадровий резерв на ці посади. 

 

Навчання за програмою передбачає вивчення таких тем: 
Сучасна ділова українська мова. 
Ділове українське мовлення. Норми усної лексики. 
Офіційний діловий документ. 
Комунікації та ділове спілкування в органах державної влади. 
Організація підготовки та прийняття управлінських рішень. 
Аналітичний документ як інструмент підготовки управлінських рішень. 
Технології ефективного ділового спілкування. 
Комунікативна діяльність в органах державної влади. 
Обов’язковість використання інформаційно-комунікативних технологій в 

діяльності органів влади. 
Електронний документообіг в органах влади. 
Електронний цифровий підпис. 
 
 
 

КОНФЛІКТИ, СТРЕСИ, МАНІПУЛЮВАННЯ В УПРАВЛІНСЬКІЙ 
І ПОЛІТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Мета програми семінару: оволодіння сучасними формами і методами 

діяльності місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування; визначення 
підходів до забезпечення взаємодії між суб’єктами управлінської діяльності та 
представниками об’єктів управління; здобуття навичок та вмінь застосування 
державними службовцями та посадовцями психології сучасного державного 
менеджменту; оновлення знань щодо ефективного управління персоналом та 
набуття практичного досвіду з питань організації державної кадрової політики; 
оновлення знань щодо норм ділового етикету, формування необхідних навичок 
використання правил ділового спілкування, запровадження самоконтролю. 

 

Тривалість навчання: 24 академічні години, з них аудиторних – 20. 
 

Цільова група слухачів: начальники та заступники начальників відділів 
виконавчого апарату обласних рад; секретарі міських рад міст обласного значення, 
секретарі виконкомів міських рад міст обласного значення; міські голови міст 
районного значення; заступники міських голів міст обласного значення, керуючі 
справами, заступники директорів департаментів міських рад міст обласного 
значення; заступники голів районних рад; селищні та сільські голови, заступники 
начальників відділів апарату, заступники директорів департаментів, начальників 
Головних управлінь, самостійних відділів обласних державних адміністрацій; 
начальники управлінь у складі департаментів, Головних управлінь та начальники, 
заступники начальників інших структурних підрозділів обласних державних 
адміністрацій та кадровий резерв на ці посади,  перші заступники, заступники голів 
райдержадміністрацій та кадровий резерв на ці посади. 

 

Навчання за програмою передбачає вивчення таких тем: 
Основні напрями державно-управлінської діяльності. Застосування 

принципів менеджменту в державному управлінні. 
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Робота служби управління персоналом та організація спецперевірки 
відомостей. 

Сучасні методи управління персоналом в органах влади. 
Імідж органу державної влади та органу місцевого самоврядування: 

складові та механізми формування. 
Сучасні етичні вимоги до діалогу влада – громадськість. 
Діловий етикет державного службовця та посадової особи місцевого 

самоврядування. 
Соціально-психологічні аспекти роботи з персоналом: управління 

конфліктами, етичні аспекти спілкування. 
Методичні прийоми безконфліктної взаємодії в колективі. 
Етика державного службовця та посадової особи місцевого 

самоврядування: основні складові та функції. 
Нормативно-законодавче забезпечення етики державного службовця та 

посадової особи місцевого самоврядування . 
Управління ефективністю та поведінкою персоналу установ. 

Таймменеджмент: управління робочим часом державного службовця та посадової 
особи органу місцевого самоврядування. 

Етика ділового спілкування: проведення нарад та телефонних розмов. 
Етичні вимоги до організації спілкування з громадянами. 

Технології ефективного ділового спілкування: публічний виступ та 
самопрезентація. 

Основні компетенції керівника в сфері управління персоналом. Основні 
вимоги до нього. 

Стиль керівництва. Авторитет керівника. 
Шляхи підвищення рівня професійної компетентності державних службовців 

та посадових осіб органів місцевого самоврядування. 
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 «ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ» 
 
 

Мета програми семінару: оновлення та поглиблення знань щодо механізмів 
реалізації державної політики в сфері європейської інтеграції; узагальнення 
основних етапів розвитку ідеї колективної безпеки та визначення концептуальних 
засад державної політики європейської інтеграції; надання інформації щодо 
основних принципів побудови інституційної системи ЄС з метою впровадження 
європейських стандартів управління; здобуття вміння аналізу поточних процесів у 
європейському просторі та навичок прогнозування подальшого розвитку основних 
напрямків європейської інтеграції при розробці та прийнятті управлінських рішень 

 

Тривалість навчання: 24 академічні години, з них аудиторних – 20. 
 

Цільова група слухачів: начальники та заступники начальників відділів 
виконавчого апарату обласних рад; секретарі міських рад міст обласного значення, 
секретарі виконкомів міських рад міст обласного значення; міські голови міст 
районного значення; заступники міських голів міст обласного значення, керуючі 
справами, заступники директорів департаментів міських рад міст обласного 
значення; заступники голів районних рад; селищні та сільські голови, заступники 
начальників відділів апарату, заступники директорів департаментів, начальників 
Головних управлінь, самостійних відділів обласних державних адміністрацій; 
начальники управлінь у складі департаментів, Головних управлінь та начальники, 
заступники начальників інших структурних підрозділів обласних державних 
адміністрацій та кадровий резерв на ці посади,  перші заступники, заступники голів 
райдержадміністрацій та кадровий резерв на ці посади. 

 

Навчання за програмою передбачає вивчення таких тем: 
Еволюція інтеграційних процесів Європейського Союзу (далі – ЄС); 

структура ЄС та перспективи подальшого розвитку. 
Інституційні засади ЄС: принципи формування та функціонування основних 

інституцій та особливості прийняття рішень. 
Концептуальні засади Європейської політики сусідства та основні проблеми 

її реалізації. 
Еволюція відносин між Україною та ЄС – від Угоди про партнерство та 

співробітництво до Угоди про асоціацію. 
Інструменти реалізації Східного партнерства. Механізми двостороннього та 

багатостороннього співробітництва в рамках Східного партнерства. Тематичні 
платформи та ініціативи-флагмани Східного партнерства. 

Членство в ЄС: Копенгагенські та Мадридські критерії. 
Компетенції ЄС. Спільні політики. 
Економічні засади ЄС: внутрішній ринок, правила конкуренції, валютна 

система. 
Стратегічне планування політики європейської інтеграції України. Національна 

стратегія розвитку та стратегії Європейської інтеграції. 
Адаптація українського законодавства до aguis communautaire; методологія 

аналізу наслідків впровадження законодавства. 
Торгівельно-економічні відносин та економічні аспекти Європейської 

інтеграції. 
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ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКІ, ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ТА 
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІНСЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Мета програми семінару: оновлення знань слухачів щодо теоретичних та 

практичних засад функціонування органів державної влади та місцевого 
самоврядування; визначення підходів до практичного застосування досвіду 
побудови ефективної системи державного управління та місцевого 
самоврядування; здобуття навичок та вмінь організації роботи функціональних 
підрозділів державних органів та виконавчих органів місцевих рад. 

 

Тривалість навчання: 24 академічні години, з них аудиторних – 20. 
 

Цільова група слухачів: начальники та заступники начальників відділів 
виконавчого апарату обласних рад; секретарі міських рад міст обласного значення, 
секретарі виконкомів міських рад міст обласного значення; міські голови міст 
районного значення; заступники міських голів міст обласного значення, керуючі 
справами, заступники директорів департаментів міських рад міст обласного 
значення; заступники голів районних рад; селищні та сільські голови, заступники 
начальників відділів апарату, заступники директорів департаментів, начальників 
Головних управлінь, самостійних відділів обласних державних адміністрацій; 
начальники управлінь у складі департаментів, Головних управлінь та начальники, 
заступники начальників інших структурних підрозділів обласних державних 
адміністрацій та кадровий резерв на ці посади,  перші заступники, заступники голів 
райдержадміністрацій та кадровий резерв на ці посади. 

 
Навчання за програмою передбачає вивчення таких тем:  
Правові аспекти державного управління. Характеристика сучасної системи 

органів місцевого самоврядування. 
Застосування принципів менеджменту в державному управлінні. 
Реалізація принципів децентралізації державного управління. Зарубіжний 

досвід формування та розвитку системи державного управління. 
Децентралізація влади в контексті Концепції реформування місцевого 

самоврядування в Україні. 
Актуальні питання державного управління в політичній, економічній та 

соціальних сферах. 
Практичні аспекти реалізації державної інформаційної політики. 
Служба в органах місцевого самоврядування як різновид управлінської 

діяльності. Проходження служби в органах місцевого самоврядування. 
Особливості кадрової політики на сучасному етапі розвитку України. 
Професійна етика посадових осіб. Запобігання конфлікту інтересів на службі 

в органах місцевого самоврядування. 
Основні заходи запобігання та протидії корупції в органах місцевого 

самоврядування. 
Актуальні проблеми професіоналізації служби в органах місцевого 

самоврядування. 
 
. 

РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ З 
УРАХУВАННЯМ ВИМОГ НОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПРО 
ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ 
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Мета програми семінару: оновлення знань щодо суті державної політики у 
сфері державної служби в сучасних умовах; зміни нормативно-правової бази 
проходження державної служби в Україні; формування навичок використання 
сучасних методик добору, підготовки, розподілу кадрів, організації кар’єри 
державного службовця. 

 

Тривалість навчання: 24 академічні години, з них аудиторних – 20. 
 

Цільова група слухачів: начальники та заступники начальників відділів 
виконавчого апарату обласних рад; секретарі міських рад міст обласного значення, 
секретарі виконкомів міських рад міст обласного значення; міські голови міст 
районного значення; заступники міських голів міст обласного значення, керуючі 
справами, заступники директорів департаментів міських рад міст обласного 
значення; заступники голів районних рад; селищні та сільські голови, заступники 
начальників відділів апарату, заступники директорів департаментів, начальників 
Головних управлінь, самостійних відділів обласних державних адміністрацій; 
начальники управлінь у складі департаментів, Головних управлінь та начальники, 
заступники начальників інших структурних підрозділів обласних державних 
адміністрацій та кадровий резерв на ці посади,  перші заступники, заступники голів 
райдержадміністрацій та кадровий резерв на ці посади. 

 

Навчання за програмою передбачає вивчення таких тем: 
Державна політика України в сфері державної служби. 
Зміни нормативно-правової бази проходження державної служби в Україні. 
Особливості застосування нового законодавства України про державну 

службу. 
Організаційно-правові засади державної служби в Україні. 
Державні інститути управління державною службою в Україні. 
Кадрове забезпечення державної служби та кадрова політика держави в 

умовах адміністративної реформи. Проходження державної служби. 
Правовий статус державного службовця. 
Вступ на державну службу та проходження державної служби. 
Оплата праці, заохочення і соціальні гарантії державного службовця. 
Світовий досвід державної служби та впровадження його в Україні. 
Сучасні кадрові технології в управлінні персоналом державної служби. 
Система мотивації праці в органах державної влади. 
Шляхи підвищення рівня професійної компетентності державних 

службовців. 
Заходи запобігання та протидії корупції в органах влади. 

 
 
ТЕХНОЛОГІЇ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ 
 
 

Мета програми семінару: поглиблення знань слухачів щодо використання 
інформаційних технологій у публічному управлінні; формування системи поглядів 
на запровадження в органах влади електронного врядування; удосконалення 
навичок, форм та методів роботи з системою електронного документообігу; 

 

Тривалість навчання: 24 академічні години, з них аудиторних – 20. 
 

Цільова група слухачів: начальники та заступники начальників відділів 
виконавчого апарату обласних рад; секретарі міських рад міст обласного значення, 
секретарі виконкомів міських рад міст обласного значення; міські голови міст 
районного значення; заступники міських голів міст обласного значення, керуючі 



План-графік навчання в Харківському регіональному інституті 
державного управління НАДУ при Президентові України 128 

 
 

справами, заступники директорів департаментів міських рад міст обласного 
значення; заступники голів районних рад; селищні та сільські голови, заступники 
начальників відділів апарату, заступники директорів департаментів, начальників 
Головних управлінь, самостійних відділів обласних державних адміністрацій; 
начальники управлінь у складі департаментів, Головних управлінь та начальники, 
заступники начальників інших структурних підрозділів обласних державних 
адміністрацій та кадровий резерв на ці посади,  перші заступники, заступники голів 
райдержадміністрацій та кадровий резерв на ці посади. 

 
Навчання за програмою передбачає вивчення таких тем: 
Інформаційне суспільство: перспективи розвитку. 
Комунікативна діяльність в органах державної влади та органах місцевого 

самоврядування. 
Використання комунікаційних технологій. 
Інформаційно-технологічне забезпечення органів влади. 
Електронне врядування. 
Електронний документообіг в органах влади. 
Електронний цифровий підпис.  
Обов’язковість використання інформаційно-комунікативних технологій в 

діяльності органів влади.  
Забезпечення захисту персональних даних органами влади. 
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РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 
 
 
Мета програми семінару: надати слухачам теоретичні та концептуальні 

знання щодо визначення змісту управлінських послуг та нормативно-правової бази 
забезпечення реформування управлінських послуг; розкрити загальні правові 
засади надання управлінських послуг; сформулювати основні типи надання 
управлінських послуг населенню у демократичних суспільствах; висвітлити 
фактори ефективності надання управлінських послуг та критерії оцінки їх якості; 
розкрити механізм надання та вимірювання ефективності управлінських послуг. 

 

Тривалість навчання: 24 академічні години, з них аудиторних – 20. 
 

Цільова група слухачів: начальники та заступники начальників відділів 
виконавчого апарату обласних рад; секретарі міських рад міст обласного значення, 
секретарі виконкомів міських рад міст обласного значення; міські голови міст 
районного значення; заступники міських голів міст обласного значення, керуючі 
справами, заступники директорів департаментів міських рад міст обласного 
значення; заступники голів районних рад; селищні та сільські голови, заступники 
начальників відділів апарату, заступники директорів департаментів, начальників 
Головних управлінь, самостійних відділів обласних державних адміністрацій; 
начальники управлінь у складі департаментів, Головних управлінь та начальники, 
заступники начальників інших структурних підрозділів обласних державних 
адміністрацій та кадровий резерв на ці посади,  перші заступники, заступники голів 
райдержадміністрацій та кадровий резерв на ці посади. 

 

Навчання за програмою передбачає вивчення таких тем: 
Загальні правові засади надання управлінських послуг. Реформування 

системи публічних послуг в Україні. 
Два типи надання управлінських послуг населенню у демократичних 

суспільствах. Світовий та вітчизняний досвід щодо визначення ефективності 
управлінських послуг. 

Вплив нових технологій організації державної влади та місцевого 
самоврядування на ефективність управлінських послуг. 

Моделювання політики надання управлінських послуг центрами надання 
адміністративних послуг. 

Фактори ефективності надання управлінських послуг та критерії оцінки їх 
якості. 

Механізм надання та вимірювання ефективності управлінських послуг. 
 
 
 

РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ СТОСОВНО СІМ’Ї, МОЛОДІ 
ТА ДІТЕЙ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ 
 
Мета програми семінару: оновлення знань слухачів щодо теоретичних та 

практичних засад реалізації державної сімейної та молодіжної політики; 
визначення механізмів надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям; 
узагальнення досвіду співпраці органів виконавчої влади, місцевого 
самоврядування та громадськості щодо соціального супроводу сімей, молоді та 
дітей. 
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Тривалість навчання: 24 академічні години, з них аудиторних – 20. 
 

Цільова група слухачів: начальники та заступники начальників відділів 
виконавчого апарату обласних рад; секретарі міських рад міст обласного значення, 
секретарі виконкомів міських рад міст обласного значення; міські голови міст 
районного значення; заступники міських голів міст обласного значення, керуючі 
справами, заступники директорів департаментів міських рад міст обласного 
значення; заступники голів районних рад; селищні та сільські голови, заступники 
начальників відділів апарату, заступники директорів департаментів, начальників 
Головних управлінь, самостійних відділів обласних державних адміністрацій; 
начальники управлінь у складі департаментів, Головних управлінь та начальники, 
заступники начальників інших структурних підрозділів обласних державних 
адміністрацій та кадровий резерв на ці посади,  перші заступники, заступники голів 
райдержадміністрацій та кадровий резерв на ці посади. 

 

Навчання за програмою передбачає вивчення таких тем: 
Загальні засади реалізації державної соціальної політики в Україні. 

Актуальні питання державної політики щодо сім’ї, дітей та молоді. 
Участь інститутів громадянського суспільства в наданні соціальних послуг дітям, 

молоді та сім’ям. 
Механізми надання управлінських послуг місцевими органами влади. 
Соціальна робота як професійна діяльність соціальних інституцій, 

державних і недержавних організацій з надання допомоги дітям,молоді та сім’ям. 
Форми та методи соціальної роботи. 

Соціальна реклама в сучасному світі. ЇЇ роль в державному управлінні 
соціальними процесами. 

Соціальна реклама як невід’ємна складова реалізації державної молодіжної 
політики в Україні. 

Соціальна робота щодо попередження негативних явищ серед дітей, молоді 
та сімей різних категорій. 

Соціальний патронаж як інтерактивна форма надання послуг дітям, молоді 
та сім’ям. 

Профілактика соціального сирітства в суспільстві: кращі практики в соціальній 
політиці. 

Державне регулювання політики у сфері соціально-правового захисту дітей-
сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування. 

Етичні вимоги до роботи соціального працівника. Комунікативна 
компетентність соціального працівника. 

 
 

 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ 
СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 
 
 
Мета програми семінару: ознайомлення з системою і основними 

напрямками здійснення соціальної політики в Україні; визначення механізмів 
організації соціального захисту та соціального обслуговування населення регіону в 
умовах ринкової економіки; набуття знань щодо сучасних методик оцінки стану 
розвитку соціальної інфраструктури регіону; удосконалення форм та методів 
роботи щодо надання соціальних послуг. 

 

Тривалість навчання: 24 академічні години, з них аудиторних – 20. 
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Цільова група слухачів: начальники та заступники начальників відділів 
виконавчого апарату обласних рад; секретарі міських рад міст обласного значення, 
секретарі виконкомів міських рад міст обласного значення; міські голови міст 
районного значення; заступники міських голів міст обласного значення, керуючі 
справами, заступники директорів департаментів міських рад міст обласного 
значення; заступники голів районних рад; селищні та сільські голови, заступники 
начальників відділів апарату, заступники директорів департаментів, начальників 
Головних управлінь, самостійних відділів обласних державних адміністрацій; 
начальники управлінь у складі департаментів, Головних управлінь та начальники, 
заступники начальників інших структурних підрозділів обласних державних 
адміністрацій та кадровий резерв на ці посади,  перші заступники, заступники голів 
райдержадміністрацій та кадровий резерв на ці посади. 

 

Навчання за програмою передбачає вивчення таких тем: 
Концептуальні засади, сутність соціальної та гуманітарної політики держави, 

засади їх здійснення. 
Конституція України (в частині соціальних прав і свобод громадян) та її 

дотримання в сучасних умовах. 
Актуальні питання реалізації соціальної політики на місцевому рівні. 
Взаємодія органів влади та громадянського суспільства у реалізації 

соціальних проектів. 
Закордонний досвід реалізації соціальної політики. 
Адаптація досвіду європейських країн в Україні. 
Залучення міжнародної технічної допомоги для вирішення проблем 

соціогуманітарного розвитку регіону. 
Удосконалення системи соціального захисту населення. 
Організація процесу надання адміністративних послуг органами влади. 
Аспекти гендерної політики в Україні. 
Теоретичні та практичні аспекти політичного іміджу. Імідж органу влади в 

реалізації соціальної політики. 
 
 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ 
 
Мета програми семінару: оновлення знань слухачів щодо теоретичних та 

практичних засад функціонування органів державної влади та місцевого 
самоврядування; визначення підходів до практичного застосування досвіду 
побудови ефективної системи державного управління та місцевого 
самоврядування; здобуття навичок та вмінь організації роботи функціональних 
підрозділів державних органів та виконавчих органів місцевих рад. 

 

Тривалість навчання: 54 академічні години, з них аудиторних – 36. 
 

Цільова група слухачів: начальники та заступники начальників відділів 
виконавчого апарату обласних рад; секретарі міських рад міст обласного значення, 
секретарі виконкомів міських рад міст обласного значення; міські голови міст 
районного значення; заступники міських голів міст обласного значення, керуючі 
справами, заступники директорів департаментів міських рад міст обласного 
значення; заступники голів районних рад; селищні та сільські голови, заступники 
начальників відділів апарату, заступники директорів департаментів, начальників 
Головних управлінь, самостійних відділів обласних державних адміністрацій; 
начальники управлінь у складі департаментів, Головних управлінь та начальники, 
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заступники начальників інших структурних підрозділів обласних державних 
адміністрацій та кадровий резерв на ці посади,  перші заступники, заступники голів 
райдержадміністрацій та кадровий резерв на ці посади. 

 

Навчання за програмою передбачає вивчення таких тем: 
Законодавство України та нормативно-правові документи про місцеве 

самоврядування в Україні. 
Місцеве самоврядування: сутність та зміст, історія та становлення. 
Сучасна система місцевого самоврядування в Україні. 
Місцеві ради - представницькі органи місцевого самоврядування. 
Функції та повноваження органів місцевого самоврядування. 
Форми місцевої демократії. 
Відносини обласних і районних рад з органами місцевого самоврядування 

територіальних громад. Відносини обласних і районних рад з місцевими 
державними адміністраціями. 

Комунальна власність як матеріальна основа місцевого самоврядування. 
Бюджетна система та бюджетний процес в Україні. 
Професійна етика посадових осіб місцевого самоврядування. 
Актуальні проблеми професіоналізації служби в органах місцевого 

самоврядування. 
 
 

 
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 
 
Мета програми семінару: оновлення знань слухачів щодо теоретичних та 

практичних засад функціонування органів державної влади та місцевого 
самоврядування; визначення підходів до практичного застосування досвіду 
побудови ефективної системи державного управління та місцевого 
самоврядування; здобуття навичок та вмінь організації роботи функціональних 
підрозділів державних органів та виконавчих органів місцевих рад. 

 

Тривалість навчання: 54 академічні години, з них аудиторних – 36. 
 

Цільова група слухачів: начальники та заступники начальників відділів 
виконавчого апарату обласних рад; секретарі міських рад міст обласного значення, 
секретарі виконкомів міських рад міст обласного значення; міські голови міст 
районного значення; заступники міських голів міст обласного значення, керуючі 
справами, заступники директорів департаментів міських рад міст обласного 
значення; заступники голів районних рад; селищні та сільські голови, заступники 
начальників відділів апарату, заступники директорів департаментів, начальників 
Головних управлінь, самостійних відділів обласних державних адміністрацій; 
начальники управлінь у складі департаментів, Головних управлінь та начальники, 
заступники начальників інших структурних підрозділів обласних державних 
адміністрацій та кадровий резерв на ці посади,  перші заступники, заступники голів 
райдержадміністрацій та кадровий резерв на ці посади. 

 

Навчання за програмою передбачає вивчення таких тем: 
Державне управління. Цілі та структура державного управління й 

управлінської діяльності. 
Застосування принципів менеджменту в державному управлінні. 
Реалізація принципів централізації та децентралізації державного 

управління. Зарубіжний досвід формування та розвитку системи державного 
управління. 
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Актуальні питання державного управління в політичній, економічній та 
соціальних сферах. 

Практичні аспекти реалізації державної інформаційної політики. 
Державна служба як різновид управлінської діяльності. Проходження 

державної служби. 
Особливості кадрової політики на сучасному етапі розвитку України. 
Професійна етика державних службовців. Запобігання конфлікту інтересів 

на державній службі. 
Основні заходи запобігання та протидії корупції в органах влади. 
Актуальні проблеми професіоналізації державної служби. 
 
 
 

 СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ФОРМИ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ 
 
 
Мета програми семінару: оволодіння слухачами основними прийомами та 

формами ділового спілкування; набуття практичних знань щодо організації 
ділового спілкування; формування навичок уникнення та попередження конфліктів; 
створення власного позитивного іміджу. 

 

Тривалість навчання: 24 академічні години, з них аудиторних – 20. 
 

Цільова група слухачів: начальники та заступники начальників відділів 
виконавчого апарату обласних рад; секретарі міських рад міст обласного значення, 
секретарі виконкомів міських рад міст обласного значення; міські голови міст 
районного значення; заступники міських голів міст обласного значення, керуючі 
справами, заступники директорів департаментів міських рад міст обласного 
значення; заступники голів районних рад; селищні та сільські голови, заступники 
начальників відділів апарату, заступники директорів департаментів, начальників 
Головних управлінь, самостійних відділів обласних державних адміністрацій; 
начальники управлінь у складі департаментів, Головних управлінь та начальники, 
заступники начальників інших структурних підрозділів обласних державних 
адміністрацій та кадровий резерв на ці посади,  перші заступники, заступники голів 
райдержадміністрацій та кадровий резерв на ці посади. 

 

Навчання за програмою передбачає вивчення таких тем: 
Поняття ділового спілкування та його функції. 
Стилі спілкування та способи впливу на аудиторію. 
Методичні прийоми ділової бесіди як основної форми ділового спілкування. 
Методи переговорного процесу. Комунікативні бар’єри та шляхи їх усунення. 
Методичні прийоми переконання та навіювання. Трансактний аналіз як 

основа захисту від маніпуляцій. 
Стратегічна поведінка в конфліктній ситуації та способи подолання 

конфлікту. 
Психологічні прийоми вислуховування партнера, постановка питання. 

Техніка і тактика аргументації. 
Спілкування з “важкими людьми”: урахування національних особливостей 

партнерів. 
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СУЧАСНА ГЕНДЕРНА ПОЛІТИКА: МІЖНАРОДНИЙ ВИМІР ТА 
УКРАЇНА 
 
 

Мета програми семінару: ознайомлення слухачів з системою реалізації 
сучасної гендерної політики на міжнародному рівні та в Україні; визначення 
механізмів впровадження гендерної політики в різні сфери життя держави; 
удосконалення форм та методів роботи щодо вирішення гендерних питань в 
органах влади. 

 

Тривалість навчання: 24 академічні години, з них аудиторних – 20. 
 

Цільова група слухачів: начальники та заступники начальників відділів 
виконавчого апарату обласних рад; секретарі міських рад міст обласного значення, 
секретарі виконкомів міських рад міст обласного значення; міські голови міст 
районного значення; заступники міських голів міст обласного значення, керуючі 
справами, заступники директорів департаментів міських рад міст обласного 
значення; заступники голів районних рад; селищні та сільські голови, заступники 
начальників відділів апарату, заступники директорів департаментів, начальників 
Головних управлінь, самостійних відділів обласних державних адміністрацій; 
начальники управлінь у складі департаментів, Головних управлінь та начальники, 
заступники начальників інших структурних підрозділів обласних державних 
адміністрацій та кадровий резерв на ці посади,  перші заступники, заступники голів 
райдержадміністрацій та кадровий резерв на ці посади. 

 

Навчання за програмою передбачає вивчення таких тем: 
Гендерна політика: державно-управлінський аспект. 
Гендерна складова державної політики України. 
Нормативно-правові засади гендерної політики в Україні. 
Гендерна політика у праві та політиці Європейського Союзу. 
Державна політика в сфері протидії  торгівлі людьми. 
Гендерні аспекти управління персоналом органів влади. 
 
 

 

 «ЛІДЕРСТВО ТА МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ В ОРГАНАХ ВЛАДИ» 
 
 
Мета програми семінару:  оновлення знань слухачів щодо ефективного 

управління персоналом та набуття практичних досвіду з питань організації 
державної кадрової політики у сфері державної служби; формування системи 
поглядів на запровадження програм лідерства та залучення молоді на державну 
службу та службу в органах місцевого самоврядування. 

 

Тривалість навчання: 24 академічні години, з них аудиторних – 20. 
 

Цільова група слухачів: начальники та заступники начальників відділів 
виконавчого апарату обласних рад; секретарі міських рад міст обласного значення, 
секретарі виконкомів міських рад міст обласного значення; міські голови міст 
районного значення; заступники міських голів міст обласного значення, керуючі 
справами, заступники директорів департаментів міських рад міст обласного 
значення; заступники голів районних рад; селищні та сільські голови, заступники 
начальників відділів апарату, заступники директорів департаментів, начальників 
Головних управлінь, самостійних відділів обласних державних адміністрацій; 
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начальники управлінь у складі департаментів, Головних управлінь та начальники, 
заступники начальників інших структурних підрозділів обласних державних 
адміністрацій та кадровий резерв на ці посади,  перші заступники, заступники голів 
райдержадміністрацій та кадровий резерв на ці посади. 

 

Навчання за програмою передбачає вивчення таких тем: 
Керівна діяльність: поняття, сутність, структура. 
Основні компетенції керівника в сфері управління персоналом. Основні 

вимоги до нього. 
Стиль керівництва. Авторитет керівника. 
Етичні принципи спілкування керівника з підлеглими. 
Основні компетенції керівника в сфері управління персоналом. Основні 

вимоги до нього. 
Тактика та стратегія створення дієздатного колективу. Стиль роботи 

керівника. 
Практика впровадження механізмів державного управління кадровими 

процесами в місцевих органах влади. 
Методи ефективного управління персоналом у владних установах. 
Соціально-психологічні аспекти державного управління. 
Провідні засади управління колективом: методи попередження конфліктів. 
Імідж органу влади. 
Сучасні кадрові технології в управлінні персоналом в державних органах та 

органах місцевого самоврядування. 
Світовий досвід державного та муніципального управління та його 

впровадження в Україні. 
 
 
 

ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 
ТЕРИТОРІЙ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ “СТРАТЕГІЯ-
2020” 
 
Мета програми семінару: визначення підходів до практичного 

застосування досвіду побудови ефективної системи управління на регіональному 
рівні; узагальнення досвіду співпраці органів виконавчої влади та місцевого 
самоврядування з питань формування та реалізації програм соціально-
економічного розвитку територій; оновлення знань слухачів щодо теоретичних та 
практичних засад функціонування державного управління. 

 

Тривалість навчання: 24 академічні години, з них аудиторних – 20. 
 

Цільова група слухачів: начальники та заступники начальників відділів 
виконавчого апарату обласних рад; секретарі міських рад міст обласного значення, 
секретарі виконкомів міських рад міст обласного значення; міські голови міст 
районного значення; заступники міських голів міст обласного значення, керуючі 
справами, заступники директорів департаментів міських рад міст обласного 
значення; заступники голів районних рад; селищні та сільські голови, заступники 
начальників відділів апарату, заступники директорів департаментів, начальників 
Головних управлінь, самостійних відділів обласних державних адміністрацій; 
начальники управлінь у складі департаментів, Головних управлінь та начальники, 
заступники начальників інших структурних підрозділів обласних державних 
адміністрацій та кадровий резерв на ці посади,  перші заступники, заступники голів 
райдержадміністрацій та кадровий резерв на ці посади. 
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Навчання за програмою передбачає вивчення таких тем: 
Ринкові механізми і державна соціально-економічна політика. Управління 

розвитком регіону в умовах ринкових перетворень. 
Розробка проектів  з питань соціально-економічного розвитку населених 

пунктів. 
Роль місцевого самоврядування в формуванні програм соціально-

економічного розвитку. 
Аспекти та перспективи підвищення регіональної конкурентоспроможності в 

рамках євроінтеграції України. 
Стратегічне планування економічного розвитку територій. 
Логіка і стратегічні контури сталого розвитку територіальних громад до і 

після об’єднання. 
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ЗВІТНІ МАТЕРІАЛИ ПРО РОБОТУ ІНСТИТУТУ ПІДВИЩЕННЯ 
КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИХ КАДРІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ 
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ  
У 2015 РОЦІ 

 

 
В умовах комплексних системних змін важливою складовою державної 

кадрової політики є постійне підвищення рівня професійної компетентності 
управлінських кадрів усіх гілок влади у контексті реалізації реформ і програм 
розвитку держави, передбачених Стратегією сталого розвитку «Україна – 2020», 
метою яких є впровадження в Україні європейських стандартів життя й підвищення 
ефективності системи публічного управління у державі.  

В Україні сформовано систему підвищення кваліфікації державних 
службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, яка сьогодні має 
відповідати потребам органів влади всіх рівнів у висококваліфікованих й 
компетентних кадрах, здатних розробляти і реалізовувати державну політику, 
ефективно працювати в жорстких умовах внутрішньої та зовнішньої конкуренції, 
неупереджено і відповідально виконувати управлінські функції, приймати виважені 
рішення, забезпечувати надання якісних адміністративних публічних послуг, 
запроваджувати сучасні інноваційні технології управління людськими ресурсами. 

Чільне місце в цій системі належить Інституту підвищення кваліфікації 
керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові 
України (далі – Інститут) як головному координаційному закладу системи 
підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого 
самоврядування, здатному забезпечувати державу відповідальними, 
ініціативними, цілеспрямованими управлінцями. Основним завданням Інституту є 
максимальне наближення рівня професійної компетентності слухачів до профілів 
професійної компетентності посад державних службовців, формування 
спеціальних знань, умінь і навичок, необхідних для належного виконання 
посадових обов’язків з урахуванням вітчизняного й зарубіжного досвіду та 
вивчення кращих європейських практик і підходів до підвищення кваліфікації 
публічних службовців й їх адаптації в Україні. 

Діяльність Інституту здійснюється відповідно до вимог чинного 
законодавства і нормативно-правових актів з питань підвищення кваліфікації 
державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, визначених 
основних завдань та у контексті реалізації реформ і програм розвитку держави, 
передбачених Стратегією сталого розвитку «Україна – 2020», метою яких є 
впровадження в Україні європейських стандартів життя й підвищення ефективності 
системи публічного управління у державі.  

У процесі реалізації пріоритетних завдань сучасної державної кадрової 
політики посилюється роль Інституту, діяльність якого спрямовується на: 

 забезпечення безперервного навчання у контексті нового законодавства 
про державну службу й службу в органах місцевого самоврядування;  

 розробку і оновлення змісту професійних програм, програм тематичних 
короткострокових семінарів з урахуванням суспільно-політичних змін в країні, 
пріоритетів державної політики, основних напрямів програми “Стратегія реформ – 
2020”, зокрема з питань управління змінами, європейської інтеграції, 
децентралізації влади, безпеки та оборони України, АТО, запобігання та протидії 
проявам корупції в органах влади, взаємодії з громадськістю, електронного 
врядування в органах державної влади, управління проектами, формування 
лідерства, мистецтва ведення переговорів, технології публічного виступу тощо; 
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 впровадження у процес підвищення кваліфікації управлінських кадрів 
європейських стандартів освіти, інноваційних моделей та інтерактивних методів 
навчання (тренінги, майстер-класи, обміни досвідом, практичні та виїзні заняття, 
мозкові штурми, тематичні зустрічі, круглі столи, заняття в дистанційному режимі); 

 забезпечення викладання навчальних модулів і проведення консультацій 
авторитетними вітчизняними та іноземними політиками, державними діячами, 
представниками органів державної влади та інститутів громадянського 
суспільства, науковими працівниками та провідними фахівцями-експертами з 
державного управління; 

 здійснення методичної, інформаційної, консультативної допомоги 
регіональним і галузевим навчальним закладам, органам державної влади і 
органам місцевого самоврядування; 

 здійснення моніторингу навчальних потреб у підвищенні кваліфікації 
державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування; 

 проведення соціологічних досліджень та моніторингу якості навчання з 
метою вивчення рівня задоволеності та узагальнення пропозицій щодо 
удосконалення змісту навчання і технологій його реалізації; 

 проведення наукових досліджень з проблем забезпечення безперервної 
освіти, підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого 
самоврядування, вивчення, узагальнення та впровадження вітчизняного і 
зарубіжного досвіду їх професійного розвитку. 

 
 

 
 
 

 
 
Організація навчання в Інституті побудована відповідно до Плану-графіка 

навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування на 
2015 рік (далі – План-графік), погодженого Адміністрацією Президента України від 
16 грудня 2014 року № 41-01/3550, Секретаріатом Кабінету Міністрів України від 26 
грудня 2014 року № 47027/1/1-14, Національним агентством України з питань 
державної служби від 08 грудня 2014 року № 6486/70-14. 

В Інституті забезпечено виконання державних контрактів та договору, 
зокрема: 

 Державного контракту про надання послуг з підвищення кваліфікації 
державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких 
віднесено до І-ІV категорій посад державних службовців від 27 лютого 2015 року  
№ 9 – 4111 осіб (План-графік, фактична кількість слухачів); 

 Державного контракту про надання послуг з підвищення кваліфікації 
державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань 
запобігання і протидії корупції від 16 лютого 2015 року № 3 – 530 осіб; 

 Договору про надання послуг з підвищення кваліфікації керівного складу 
структурних підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів України від 18 березня  
2015 року № 24-12 – 190 осіб (проходять навчання протягом року). 

За вище зазначеними контрактом і договорами всього в Інституті у 2015 році 
пройшли навчання 4831 особа (Діаграма 1). 

ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА  
ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІЛЬКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ 
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Діаграма 1. Підвищення кваліфікації в Інституті відповідно до контракту та 
договорів. 

 
Виконання Плану-графіка становить 137,7% (фактична кількість осіб –  

4111, планова кількість – 2985 осіб): за професійними програмами підвищили 
кваліфікацію 892 особи, що становить 79,3% (план – 1125 осіб); за програмами 
тематичних короткострокових семінарів – 3219 осіб (це 173,1%, при плановому 
показнику – 1860 осіб). Як показав аналіз, перевиконання планових показників 
досягнуто, в основному, за рахунок попиту у підвищенні кваліфікації державних 
службовців за програмами тематичних короткострокових семінарів. 

У процентному відношенні від загальної кількості слухачів за професійними 
програмами здійснили навчання 21,7%, а за програмами тематичних 
короткострокових семінарів – 78,3%. Це пояснюється тим, що на сьогоднішній 
день, в умовах оновлення та децентралізації влади, реформування всіх сфер 
публічного управління, змін у структурі і кадровому складі центральних і місцевих 
органів влади, органів місцевого самоврядування, судової системи, найбільш 
ефективним і дієвим є навчання за програмами тематичних короткострокових 
семінарів, зміст яких відповідає сучасним вимогам, європейським стандартам та 
пріоритетам нової державної кадрової політики. 

Моніторинг кількісних показників щодо навчання відповідно до сфери 
управлінської діяльності та компетентностей за видами професійних програм 
підвищення кваліфікації наступний: 

 державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, які 
займають посади I-IV категорій, і осіб з кадрового резерву на ці посади – 438 осіб; 

 голів районних державних адміністрацій – 219 осіб; 
 посадових осіб місцевого самоврядування, які займають посади  

I-IV категорій, і осіб з кадрового резерву на ці посади – 71 особа (голови районних 
рад, міські голови міст обласного значення, заступники голів, керівники апаратів 
обласних, міських і районних рад); 

 уперше прийнятих на посади державних службовців і посадових осіб 
місцевого самоврядування I-IV категорій – 66 осіб, із них 30 осіб за дистанційною 
формою навчання; 

 керівників та організаторів навчання закладів системи підготовки, 
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб 
місцевого самоврядування та кадрового резерву на ці посади – 98 осіб, із них 57 
осіб за дистанційною формою навчання. 
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Загальна динаміка кількості слухачів, які підвищували кваліфікацію в 
Інституті за період з 2006 по 2015 роки свідчить про стабільну тенденцію до 
збільшення загальних кількісних показників, зокрема кількість слухачів 
Інституту у 2015 році збільшилась на 19,0% по відношенню до аналогічних 
показників 2013 року, а у порівнянні з 2012 роком – на 35,3%, 2006 роком – більше 
ніж у два рази. Кількісні показники 2014 та 2015 років майже на одному рівні, що 
свідчить про функціонування ефективної системи підвищення кваліфікації в 
Інституті, яка спрямована на задоволення потреб органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування у висококваліфікованих та компетентних 
кадрах.  

 
Діаграма 2. Динаміка загальної кількості слухачів, які підвищували 
кваліфікацію в Інституті за період з 2006 по 2015 роки. 
 
Аналіз кількісних показників у динаміці по програмам, за якими проходять 
навчання слухачі в Інституті має наступний вигляд: 
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Моніторинг кількісного та якісного складу слухачів, які навчалися в 
Інституті у 2015 році відповідно до Плану-графіка засвідчує, що: 

 з центральних органів влади підвищили кваліфікацію – 3346 осіб 
(81,4%), місцевих органів виконавчої влади – 522 особи (12,7%), органів місцевого 
самоврядування – 243 особи (5,9%); 

 державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування  
I-IV категорій посад – 2217 осіб (53,9%) та кадровий резерв на посади I-IV 
категорій – 1894 особи (46,1%); 

 чоловіків – 1460 осіб (35,5 %), жінок – 2651 особа (64,5 %); 

 віком до 35 років – 1515 осіб (36,8 %), від 36 до 45 років – 1290 осіб  
(31,4 %), від 46 до 54 – 901 особа (21,9 %), 55-60 років – 347 осіб (8,4 %), понад  
60 років – 58 осіб (1,5 %). 

В Інституті значна увага приділяється навчанню новопризначених голів 
районних державних адміністрацій, яке у 2015 році проводилося у три етапи  
(17-19 квітня, 11-13 червня та 10-12 грудня). Загальна кількість голів РДА –  
219 осіб, зокрема з: Вінницької області – 17 осіб, Донецької – 6, Житомирської – 
20, Закарпатської – 9, Івано-Франківської – 14 осіб, Київської – 11, Кіровоградської 
– 15, Луганської – 3, Львівської – 6, Миколаївської – 13, Одеської – 4, Полтавської 
– 18, Рівненської – 8, Сумської – 8, Тернопільської – 16, Херсонської – 16, 
Хмельницької – 10, Черкаської – 6, Чернівецької – 8, Чернігівської – 11. 

Одним із важливих напрямів діяльності Інституту є підвищення кваліфікації 
керівників та викладачів закладів системи підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого 
самоврядування. За звітний період в Інституті підвищили кваліфікацію 192 особи 
даної категорії, із них: за професійною програмою – 41 особа; за професійною 
програмою у дистанційному режимі – 57 осіб; за програмами тематичних 
короткострокових семінарів 94 особи, із них: “Використання сучасних технологій 
підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого 
самоврядування” (53 особи) та “Сучасні освітні технології в системі підвищення 
кваліфікації” (41 особа).  

Упродовж звітного періоду в Інституті проведено 40 тематичних 
короткострокових семінарів, зміст яких спрямований на розвиток професійної 
компетентності державних службовців, що складає основу управлінської 
діяльності, оновлення та розширення їх теоретичних і практичних знань, розуміння 
проблем, пов’язаних із сучасним суспільно-політичним розвитком в Україні та 
шляхів їх вирішення при врахуванні національних інтересів, усвідомленню 
необхідності реалізації політики стабілізації та впровадження на регіональному 
рівні політичних, економічних, соціальних реформ, спрямованих на перетворення 
України на сучасну європейську державу. 

Найбільшу зацікавленість у звітному періоді викликали семінари на такі теми 
(відповідно до рейтингу):  

 “Управлінська риторика. Культура ділового мовлення як інструмент 
кар’єрного зростання державного службовця” (349 осіб); 

 “Психологічні основи ефективного управління” (332 особи); 
 “Конфлікти, стреси, маніпулювання в управлінській і політичній 

діяльності” (316 осіб); 
 “Етичні засади державної служби. Запобігання та протидія корупції. 

Реалізація Закону України “Про очищення влади” (244 особи); 
 “Інформаційний менеджмент. Управління конфліктами і ризиками”  

(144 особи);  
 “Європейська інтеграція України: сучасний вимір. Європейська інтеграція 

в умовах реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС” (236 осіб);  
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 “Антикризове управління в контексті реалізації реформ в Україні”  
(135 осіб);  

 “Організація контролю та виконавської дисципліни в органах влади”  
(125 осіб); 

 “Інформаційно-комунікативні технології та електронне урядування в 
органах державної влади та ОМС” (100 осіб); 

 “Особливості співпраці з міжнародними донорськими організаціями. 
Написання міжнародних проектів” (100 осіб). 

З урахуванням потреб слухачів організовувалися виїзні заняття в 
Адміністрації Президента України, Верховній Раді України, Оболонській районній в 
м. Києві державній адміністрації, інші практико-орієнтовані та інтегративні заняття 
у малих групах за напрямами відповідно до пріоритетних сфер державного 
управління. Більшість занять проходила у форматі діалогу, панельних дискусій і 
обміну думками з актуальних проблем державного управління і державної служби.  

З метою ефективної реалізації навчальних заходів з підвищення кваліфікації 
та забезпечення їх інноваційної складової в Інституті використовуються 
інтерактивні технології навчання та новітні форми занять, зокрема: тренінги, 
коучинги, майстер-класи, тематичні зустрічі, круглі столи, лекції, лекції-дискусії; 
лекції з використанням кейс-стаді, лекції-візуалізації (відеолекції); інтерактивні 
семінари-практикуми, практичні та виїзні заняття, обміни досвідом, консультативні 
й індивідуальні заняття та інші. 

Окрім того, для слухачів Інституту проведено й інші практико-орієнтовані 
та інтегративні заняття у малих групах за напрямами відповідно до 
пріоритетних сфер державного управління, які проходили у форматі діалогу, 
панельних дискусій і обміну думками на теми: організація роботи органу влади, 
професійна криза як умова особистісного росту, публічний виступ як інструмент 
кар’єрного зростання, підготовка та оформлення організаційно-розпорядчих 
документів в органах влади. 

В Інституті створено належні умови і налагоджено запрошення 
авторитетних вітчизняних політиків, державних діячів, досвідчених 
управлінців, керівників органів державної влади, представників інститутів 
громадянського суспільства та провідних експертів і фахівців-практиків, 
зокрема Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, 
Адміністрації Президента України, Ради національної безпеки і оборони України, 
Національного агентства України з питань державної служби, профільних 
міністерств та інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування та інших органів влади, установ й організацій.  

До викладання в Інституті у 2015 році залучено 261 особу, із них мають 
наукову ступінь 164 особи: 62 – доктори наук (28,3% із загальної кількості осіб 
залучених до навчального процесу) та 102 кандидати наук (39,1%); решта – 97 
осіб фахівці-практики, експерти. 

З сучасними досягненнями у галузі науки з державного управління і 
менеджменту слухачів знайомлять та проводять різні види навчальних занять, 
консультативну та експертну роботу науково-педагогічні працівники 
Національної академії державного управління при Президентові України, 
Національного інституту стратегічних досліджень, відомі науковці інших 
навчальних закладів та науково-дослідних установ: Інституту демографії та 
соціальних досліджень імені М.В.Птухи та Інституту економіки та прогнозування 
Національної академії наук України; Інституту журналістики та Інституту 
міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка; Київського національного економічного університету імені Вадима 
Гетьмана; Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова; 
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Київського університету імені Б.Грінченка; Інституту післядипломної освіти ДННУ 
“Академія фінансового управління” Міністерства фінансів України; Дипломатичної 
академії України Міністерства закордонних справ України; Академії 
муніципального управління; Інституту психології імені Г.С.Костюка Національної 
академії педагогічних наук України; Школи муніципального управління Броварської 
районної ради; недержавної організації “Центр антикризових досліджень” та інших 
закладів і установ. 

Це дає змогу поєднувати теоретичні узагальнення з практико-
орієнтованою спрямованістю змісту навчання. Такий формат навчання сприяє 
веденню активного конструктивного діалогу викладачів із слухачами, дає 
можливість отримувати корисну інформацію “з перших вуст”, оновити знання та 
вміння, необхідні для ефективної реалізації сучасних управлінських функцій, 
адаптуватися до європейських стандартів і приймати виважені стратегічні 
кардинальні рішення. 

Слухачам Інституту, які підвищували кваліфікацію за професійними 
програмами надавались наукові, навчально-методичні, інформаційні та 
презентаційні матеріали на електронних носіях, так звана “електронна бібліотека 
слухача” (видано 892 С-диски), які сприятимуть подальшій самостійній роботі 
державних службовців й використанню у професійній діяльності. 

 
 
 
 
 
 
 

Проведення політичної, адміністративної та економічних реформ вимагають, 
щоб компетентність, професіоналізм і лідерство відігравали провідну роль у 
діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, тому 
Інститут оперативно реагує на виклики суспільства, запроваджуючи нові підходи 
до організації навчання управлінських кадрів та його змісту, форм і методів.  

У 2015 році Інститутом значну увагу приділено оновленню змісту 
навчання державних службовців та посадових осіб місцевого 
самоврядування за професійними програмами підвищення кваліфікації, тематики 
короткотермінових та постійно діючих тематичних семінарів; підготовлено 32 
навчально-методичних матеріали для слухачів, обов’язковою складовою яких є 
наявність тренінгових програм.  

З метою забезпечення професійного розвитку керівників на засадах 
компетентнісного, практико-орієнтованого та особистісно-орієнтованого підходів 
Інститутом спільно з кафедрами Національної академії розроблено п’ять нових 
професійних програм підвищення кваліфікації для: 

1) голів районних державних адміністрацій;  
2) уперше прийнятих на державну службу державних службовців та 

новообраних посадових осіб місцевого самоврядування;  
3) керівників та організаторів навчання закладів системи підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації;  
4) державних службовців I-IV категорій посад; 
5) посадових осіб місцевого самоврядування I-IV категорій посад та 

депутатів місцевих рад. 
Складовими цих професійних програм є тренінгова частина, 

спрямована на розвиток лідерства керівників, та дистанційне навчання за 
сегментною моделлю, в якому поєднуються очна та дистанційна форми. 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА І ПРОГРАМНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8C
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Перехід на такий формат навчання є перспективним і важливим для оволодіння 
новітніми ІР-технологіями всіма слухачами та викладачами, що дозволяє 
зменшити як час перебування слухачів на очній сесії так і фінансово-економічні 
витрати на навчання. На майбутнє в Інституті планується запровадити трендові 
форми навчання у форматі он-лайн. Саме таких якісних освітніх послуг з 
підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого 
самоврядування потребує сьогодні сучасна держава та суспільство. 

Для методичного забезпечення заходів, передбачених Планом-графіком 
навчання на 2015 рік, Інститутом розроблено 44 варіативних складових до 
професійних програм підвищення кваліфікації, тестові завдання для здійснення 
контролю результатів якості навчання за професійними програмами підвищення 
кваліфікації для кожної з категорій слухачів (голів РДА, голів РР, міських голів, 
державних службовців І-ІV категорій посад, уперше прийнятих на державну службу 
державних службовців та новообраних посадових осіб місцевого самоврядування, 
керівників та організаторів навчання закладів системи підготовки, перепідготовки 
та підвищення кваліфікації) та 40 програм тематичних короткострокових 
семінарів. 

Основними напрямами тематичних короткострокових семінарів є: 

 Реалізація Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020». 

 Децентралізація влади в Україні та реформування місцевого 
самоврядування. 

 Національна безпека України та підвищення обороноздатності України в 
контексті нових викликів і загроз. 

 Стратегічні пріоритети розвитку України: європейська інтеграція та 
національна безпека України. 

 Антикризове управління, стратегічне планування, інноваційний та 
проектний менеджмент. 

 Публічне управління. 

 Оновлення влади та антикорупційна реформа. 

 Державна кадрова політика та управління персоналом. Гендерний 
компонент державного управління.  

 Комунікація влади, медіа і громадянського суспільства. 

 Психологічні аспекти ефективного управління. 
Для забезпечення впровадження єдиних стандартів до формування змісту 

професійних програм підвищення кваліфікації державних службовців, посадових 
осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, а також надання 
методичної допомоги їх розробникам, підготовлено Вимоги до структури та 
змісту професійних програм підвищення кваліфікації державних службовців, 
посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад 
(затверджено наказом Національного агентства України з питань державної 
служби № 65 від 30 березня 2015 р.). 

Відповідно до Методичних рекомендацій щодо проведення щорічного 
Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець” (далі – Конкурс), 
затверджених наказом Нацдержслужби України від 15 лютого 2012 року № 29, 
Інститутом розроблено завдання для І та ІІ турів Конкурсу, які включають: 
тестові завдання в частині знання Конституції України та законодавства про 
державну службу; тестові завдання з питань службової етики та етикету; 
орієнтовний перелік видів ділових документів, рекомендованих для складання 
учасниками Конкурсу; завдання з володіння учасниками Конкурсу сучасних 
комп’ютерних технологій; практичні завдання з питань службової етики та етикету; 
запитання для співбесіди з питань державного управління; теми публічних виступів 
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з актуальних питань суспільно-політичного розвитку країни та реформування 
державного управління. 

Для забезпечення ефективності проведення та оцінювання учасників 
Конкурсу Інститутом удосконалено рекомендації до проведення співбесіди з 
питань державного управління, порядок проведення й оцінювання результатів 
тестування, списки рекомендованої літератури та електронної бібліотеки для 
учасників Конкурсу. 

Враховуючи особливу ефективність навчання на засадах практико-
орієнтованого підходу, Інститут здійснює моніторинг навчальних потреб у 
підвищенні кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого 
самоврядування шляхом попереднього анкетування. За його результатами 
формуються План-графік навчання на наступний рік та навчальні групи слухачів, 
вносяться відповідні корективи до навчальних програм і розкладів занять.  

 
 
 
 
 
 

Запровадження європейських технологій підвищення рівня професійної 
підготовки та кваліфікації державних службовців Інститутом ґрунтується на 
вивченні кращих європейських практик та участі у реалізації міжнародних 
проектів, зокрема: Twinning «Підтримка розвитку державної служби в 
Україні» та Швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських 
компетентностей в Україні».  

У межах Програми «Посилення інституційної спроможності органів 
місцевого самоврядування в Україні» Інститут протягом 2015 року співпрацював 
з Радою Європи. Результатом цієї співпраці стало проведення Всеукраїнського 
круглого столу «Викладання лідерства для державних службовців та 
представників місцевого самоврядування: сутність, виклики, перспективи»; видано 
збірник тез Всеукраїнського круглого столу «Викладання лідерства для державних 
службовців та представників місцевого самоврядування: сутність, виклики, 
перспективи»; започатковано серію «Бібліотечка лідера місцевого 
самоврядування»; підготовлено та видано словник термінів «Лідерство в 
місцевому самоврядуванні». 

У 2016-2017 роках Інститут буде продовжувати партнерську взаємодію з 
міжнародними організаціями, зокрема Радою Європи у рамках Програми 
«Децентралізація та територіальна консолідація в Україні», Європейською школою 
управління (м. Брюссель, Королівство Бельгія), Національною школою державного 
управління (KSAP) Республіки Польща, Національною школою управління – ENA 
(Французька Республіка) щодо підготовки мерів, перфектів та персоналу 
префектур. 

Впровадження запланованих заходів з підвищення професійного рівня 
державних службовців дасть можливість не тільки підвищити ефективність роботи 
керівних управлінських кадрів, а й створити належні умови для формування 
сучасної, орієнтованої на потреби громадянського суспільства системи 
професійного розвитку кадрового потенціалу державного управління і місцевого 
самоврядування, з урахуванням європейського вектору розвитку і стратегічного 
курсу на здійснення глибинних структурних перетворень у всіх сферах суспільно-
політичного й соціально-економічного життя. 

 
 

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
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В Інституті значна увагу приділяється моніторингу якості навчання. 

Оцінювання якості викладання та рівня задоволеності слухачів навчанням, 
забезпечується шляхом підсумкового анкетного опитування слухачів. 
Результати анкетування враховуються при формуванні та оновленні змісту 
навчальних програм й розкладів занять.  

Аналіз підсумкового анкетування засвідчив, що рівень задоволеності 
слухачів навчанням у 2015 році становить 100 %, а отримані під час навчання 
знання та вміння будуть використані державними службовцями центральних 
органів виконавчої влади при плануванні та організації роботи (82,5% від загальної 
кількості респондентів); прийнятті управлінських рішень (60,8%); проведенні нарад 
та зустрічей (55,6%); організації аналітичної роботи (54,0%); підготовці ділових 
документів (48,1%); організації контролю виконання доручень (37,0%). Державні 
службовці місцевих органів виконавчої влади та посадові особи органів місцевого 
самоврядування, отримані знання та вміння спрямують на забезпечення реалізації 
програм соціально-економічного і культурного розвитку області, району, інших 
цільових програм та організацію інформаційно-аналітичної роботи (83,3%); 
організацію інформаційно-аналітичної роботи (69,0%); планування роботи (64,3%); 
підготовку й прийняття управлінських рішень (42,9%); організаційно-розпорядчу 
роботу (33,3%); організацію контролю виконання доручень (26,2%) та роботу із 
зверненнями громадян (23,8%). 

В Інституті посилено увагу до контролю, оцінювання процесу та 
результатів навчання. З цією метою здійснюється перевірка рівня засвоєння 
професійних знань і вмінь шляхом тестування, за результатами якого 
встановлено, що середній показник рівня знань становить 86,6 балів.  

Моніторинг проведених тестування та анкетування слухачів дає підстави 
стверджувати про ефективність обраних підходів до формування змісту програм 
підвищення кваліфікації та організації навчального процесу.  

Інститутом забезпечено вивчення і узагальнення прогнозних показників 
потреб у підвищенні кваліфікації державних службовців і посадових осіб 
місцевого самоврядування I-IV категорій посад на 2016 рік. За результатами 
моніторингу кількісних показників, які надійшли від кадрових служб центральних і 
місцевих органів виконавчої влади, підготовлено План-графік навчання 
державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування 
та їх кадрового резерву в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів, 
Дніпропетровському, Львівському, Одеському, Харківському регіональних 
інститутах державного управління Національної академії державного 
управління при Президентові України на 2016 рік, який погоджено з 
Секретаріатом Кабінету Міністрів України від 02 листопада 2015 року № 17991/0/2-
15, Адміністрацією Президента України від 20 листопада 2015 року № 03-01/2500, 
Національним агентством України з питань державної служби від 27 жовтня 2015 
року № 5826/70-15.  

Враховуючи суспільно-політичну ситуацію в країні та бюджетні обмеження 
на фінансування системи підвищення кваліфікації планові показники по всіх 
структурних підрозділах Національної академії закладені на рівні 2016 року 
та становлять 5580 осіб (загальна кількість слухачів за рік), а саме:  

 Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів – 3100 осіб, із них: 
за професійними програмами – 1125 осіб; за програмами тематичних 
короткострокових семінарів – 1975 осіб;  

МОНІТОРИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
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 Дніпропетровський регіональний інститут державного управління –  
600 осіб, із них: за професійними програмами – 46 осіб; за програмами 
тематичних короткострокових семінарів – 390 осіб; за програмами тематичних 
постійно діючих семінарів – 164 особи; 

 Львівський регіональний інститут державного управління – 630 
осіб, із них: за професійними програмами – 90 осіб; за програмами тематичних 
короткострокових семінарів – 540 осіб; 

 Одеський регіональний інститут державного управління – 500 осіб, 
із них: за професійними програмами – 20 осіб; за програмами тематичних 
короткострокових семінарів – 480 осіб; 

 Харківський регіональний інститут державного управління – 750 
осіб, із них: за професійними програмами – 90 осіб; за програмами тематичних 
короткострокових семінарів – 660 осіб. 

  
 

 
 
 

 
 

Інститут, виконуючи функції головного закладу системи підвищення 
кваліфікації, надає методичну, інформаційну, консультативну допомогу 
регіональним і галузевим навчальним закладам, органам державної влади і 
органам місцевого самоврядування. 

З метою посилення взаємодії у системі підвищення кваліфікації, координації 
організаційних та методичних функцій, вивчення кращих європейських практик та 
міжнародного партнерства Інститутом проведено низку заходів з залученням 
керівників регіональних інститутів та директорів центрів підвищення кваліфікації: 

 Всеукраїнський круглий стіл “Викладання лідерства для посадових 
осіб та представників місцевого самоврядування: сутність, виклики, 
перспективи” за участю Програми Ради Європи “Посилення інституційної 
спроможності органів місцевого самоврядування в Україні” (15 квітня 2015 року);  

 засідання Координаційної ради Національної академії з надання 
методичної допомоги регіональним та галузевим закладам підвищення 
кваліфікації і перепідготовки кадрів у рамках щорічних науково-практичних 
конференцій за міжнародною участю “Інституційне забезпечення кадрової політики 
у державному управлінні: становлення та розвиток” (29 травня 2015 року) та 

КООРДИНАЦІЯ РОБОТИ РЕГІОНАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ, 

КОНСУЛЬТАТИВНО-ДОРАДЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 
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“Європейські принципи і стандарти підготовки публічних управлінців: орієнтири для 
України” (5 листопада 2015 року). 

Метою заходів визначено обговорення актуальних питань діяльності 
закладів системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних 
службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у контексті європейського 
виміру; удосконалення змісту навчання, застосування новацій, передових практик 
та європейських стандартів, новітніх досягнень в ІТ-технологіях з урахуванням 
основних положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та у контексті 
реалізації Стратегії сталого розвитку “Україна – 2020”, Стратегії реформування 
державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні на 
період до 2017 року, Закону України “Про вищу освіту” та нової редакції Закону 
України “Про державну службу”. 

Виконання Плану-графіка навчання державних службовців, посадових осіб 
органів місцевого самоврядування та їх кадрового резерву в Інституті підвищення 
кваліфікації керівних кадрів, Дніпропетровському, Львівському, Одеському, 
Харківському регіональних інститутах державного управління Національної 
академії державного управління при Президентові України на 2015 рік становить 
120,5%  
від запланованої кількості осіб і складає 6621 особу, зокрема за: професійними 
програмами підвищили кваліфікацію 1084 особи; програмами тематичних 
постійно діючих семінарів – 243 особи; програмами тематичних 
короткострокових семінарів – 5294 особи. 

 
Діаграма 3. Підвищення кваліфікації в регіональних інститутах 

державного управління Національної академії відповідно до Плану-графіка. 
 
 

 
 
 
 

         В   частині   здійснення   
інформаційно-комунікативних заходів та   
іміджево-презентаційної діяльності третій   
рік поспіль в Інституті виходить 
електронна версія Інформаційного 
бюлетеня про навчання державних 
службовців, посадових осіб місцевого 
самоврядування в Інституті та 
регіональних інститутах державного 
управління Національної академії, на 
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сторінках якого можна знайти інформацію щодо змісту оновлених професійних 
програм та програм постійно діючих і тематичних короткострокових семінарів, 
тривалості навчання, цільових груп слухачів, переліків питань передбачених 
програмами. На допомогу викладачам та організаторам системи підвищення 
кваліфікації надається список монографій та навчально-методичних розробок 
регіональних інститутів, а для представників кадрових служб центральних та 
місцевих органів виконавчої влади – інформація про заклади системи підвищення 
кваліфікації.  

З метою поширення інформації про Інститут як провідний навчальний 
заклад з наукової, навчально-методичної, інформаційної, консультативної та 
експертної діяльності в загальнонаціональній системі підвищення кваліфікації, 
його спроможність забезпечити якісну підготовку державних службовців і 
посадових осіб місцевого самоврядування І-ІV категорій посад розроблені 
інформаційні буклети, які розповсюджуються серед слухачів, працівників кадрових 
служб органів влади, громадських активістів. 

За минулий рік Інститут покращив своє Інтернет-представництво, 
використовуючи його як комунікативний ресурс зв’язку зі слухачами, навчальними 
закладами системи освіти, органами влади та зацікавленими у підвищенні рівня 
професійної компетентності публічних службовців. 

В умовах зростаючої ролі інформаційного суспільства, нових форм 
комунікації, е-врядування веб-сторінка Інституту демонструє відкритість та 
забезпечує прозорість його діяльності, висвітлюючи головні події та інформацію 
про навчально-методичну, законодавчу, нормативно-правову базу, звітні, 
інформаційно-аналітичні матеріали та надаючи роз’яснення щодо забезпечення 
організації навчального процесу регіональним інститутам, обласним та галузевим 
центрам підвищення кваліфікації.  

Сторінка Інституту стала потужним осередком розвитку інноваційних 
освітніх технологій та інформаційних ресурсів, майданчиком для 
випробування сучасних технологій навчання. Дистанційний курс підвищення 
кваліфікації, розміщений на сторінці Інституту для уперше прийнятих на державну 
службу, керівників та організаторів навчання відповідає світовим та європейським 
стандартам використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій 
професійної підготовки фахівців. 

Інститут посилює свою роль в сучасних соціальних інформаційних системах, 
розбудові вітчизняного комунікативного простору. Сторінка Інституту у Фейсбуці 
забезпечує присутність у системі комунікацій соціальних мереж, дозволяє 
долучитись до всесвітнього обміну знаннями та досвідом. Коло відвідувачів 
сторінки постійно зростає. 

 
 

 
 

 
Інститутом систематично здійснюються соціологічні дослідження з 

актуальних питань суспільно-політичного розвитку держави. У 2015 році такі 
дослідження проводились у рамках комплексного наукового проекту Національної 
академії “Державне управління та місцеве самоврядування”. 

Зокрема, з метою вдосконалення наукового та навчально-методичного 
забезпечення діяльності керівних кадрів органів державної влади та місцевого 
самоврядування, підвищення їх професійної компетентності відповідно до 
європейських стандартів й забезпечення ефективності державного кадрового 
менеджменту Інститутом виконано науково-дослідну роботу на тему: 

НАУКОВА РОБОТА 
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“Науково-методичне забезпечення підвищення професійної компетентності 
керівників органів державної влади та місцевого самоврядування”. 

Метою науково-дослідної роботи визначено здійснення науково-
методичного обґрунтування формування та розвитку професійної компетентності 
керівників органів державної влади та місцевого самоврядування. 

Для реалізації поставленої мети виконано низку завдань: 

 здійснено наукове обґрунтування методичного забезпечення 
підвищення професійної компетентності керівників органів державної влади та 
місцевого самоврядування; 

 визначено механізми підвищення професійної компетентності керівників 
органів державної влади та місцевого самоврядування для ефективної 
управлінської діяльності; 

 розроблено практичні рекомендації щодо шляхів формування 
професійної компетентності керівників органів державної влади та місцевого 
самоврядування. 

  За напрямом дослідження розроблено: 

 Вимоги до структури та змісту професійних програм підвищення 
кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та 
депутатів місцевих рад, які затверджено наказом Національного агентства України 
з питань державної служби № 65 від 30 березня 2015 р, які сприятимуть 
впровадженню єдиних підходів до формування змісту навчання; 

 чотири професійні програми підвищення кваліфікації публічних 
службовців, які погоджено Нацдержслужбою; 

 тестові завдання для здійснення контролю за результатами навчання 
для кожної з категорій слухачів. 

Також, опубліковано 10 науково-методичних розробок, 10 наукових статей 
та 15 тез доповідей науково-практичних конференцій.  

Крім того, за результатами проведеного дослідження Інститутом 
підготовлено навчальний посібник, який буде використовуватись у 
навчальному процесі в Національній академії, Інституті, інших навчальних 
закладах системи підвищення кваліфікації державних службовців та посадових 
осіб місцевого самоврядування. 

Перспективними завданнями наукової діяльності Інституту є теоретико-
методологічне обґрунтування та визначення шляхів конструювання авторитету 
керівника-лідера в органах державної влади та місцевого самоврядування. 

 
 
 
 

 
Відповідно до плану роботи Вченої ради Інституту та з метою 

колегіального обговорення і погодженого прийняття рішень з актуальних питань 
поточної та перспективної діяльності Інституту проведено 7 засідань, під час яких 
обговорювалися питання:  

 навчально-методичного забезпечення підвищення кваліфікації 
державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування І-IV категорій 
посад та осіб з кадрового резерву на ці посади;  

 погодження професійних програм та програм короткострокових 
семінарів з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб 
місцевого самоврядування;  

 підготовку Плану-графіка навчання державних службовців та посадових 
осіб місцевого самоврядування на 2016 рік; 

ВЧЕНА РАДА ІНСТИТУТУ 
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 виконання Плану-графіка навчання державних службовців та посадових 
осіб місцевого самоврядування на 2015 рік;  

 результатів діяльності Інституту у 2015 році; 

 результатів науково-дослідної роботи та участі працівників Інституту у 
науково-практичних конференціях, круглих столах, нарадах та інших заходах 
Національної академії, Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради 
України, Нацдержслужби України та інших органів влади, навчальних й наукових 
закладах.  

За результатами роботи Вченої ради Інституту прийнято відповідні рішення. 
 
 
 

 
 

 
Наразі в системі підвищення кваліфікації залишаються не вирішеними ряд 

проблем, які потребують нагального вирішення для забезпечення ефективного 
функціонування Інституту, зокрема: 

1. Незадовільний стан обсягів і механізмів фінансування системи 
підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб органів місцевого 
самоврядування. Низька оплата праці викладачів, які забезпечують навчальний 
процес. 

2. Невизначеність джерела фінансування розробки навчально-методичних 
матеріалів та посібників, необхідних слухачам для підвищення рівня їх 
професійної компетентності, подальшої самоосвіти та безперервного навчання. 

3. Незадовільний стан матеріально-технічного забезпечення: недостатній 
аудиторний фонд; аудиторні приміщення відремонтовані частково; існуюча 
комп’ютерна та копіювальна техніка не відповідають потребам і здебільшого 
вичерпали свій технічний ресурс; відсутність в Інституті комп’ютерного класу для 
надання можливості слухачам здійснювати підготовку та друк випускної роботи, 
працювати в Інтернеті, готуватися до семінарських і практичних занять, обміну 
досвідом та заліку, а також для проведення комп’ютерного тестування слухачів. 

4. Недостатня кількість місць для поселення слухачів Інституту у готелі 
Національної академії, що не дозволяє збільшити обсяг запрошених на навчання. 
Слухачі висловлюють невдоволення умовами проживання у готелі. 

5. Відсутність спеціального структурного підрозділу для здійснення 
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації викладачів системи 
підвищення кваліфікації і розробки відповідного методичного супроводу (центр 
навчання викладачів). 

 
 
 
 

 
На 2016 рік в Інституті визначено наступні пріоритетні напрями діяльності, а 

саме: 

 в контексті “Стратегії реформ – 2020” і нової державної політики країни 
забезпечити підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб 
органів місцевого самоврядування та їх кадрового резерву, відповідно до Плану-
графіка навчання на 2016 рік; 

 підвищення кваліфікації керівників та викладачів закладів системи 
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і 

ПРОБЛЕМИ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ПОДАЛЬШОГО ВИРІШЕННЯ 

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ У 2016 РОЦІ 



Звіт про роботу Інституту підвищення кваліфікації керівних 
кадрів НАДУ  при Президентові України у 2015 році 152 

 
 

посадових осіб місцевого самоврядування на засадах новітніх технологій 
навчання;  

 співпраця з кадровими службами органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування – замовниками навчання щодо вивчення кількісних 
потреб державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у 
підвищенні кваліфікації на 2017 рік для формування Плану-графіка навчання на 
2017 рік і проходження процедури його погодження Секретаріатом Кабінету 
Міністрів України, Адміністрацією Президента України, Національним агентством 
України з питань державної служби; 

 впровадження системи безперервного навчання державних службовців і 
посадових осіб місцевого самоврядування у контексті реалізації нового 
законодавства про державну службу; 

 методичне забезпечення та організація практико-орієнтованого 
навчання у системі підвищення кваліфікації з метою забезпечення розвитку 
професійної компетентності та безперервної освіти державних службовців і 
посадових осіб місцевого самоврядування; 

 посилення моніторингу потреб і надання якісних освітніх послуг з 
підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб органів місцевого 
самоврядування для забезпечення ефективності їх навчання; 

 забезпечення викладання навчальних модулів (тем) і проведення 
консультацій авторитетними вітчизняними та іноземними політиками, державними 
та громадськими діячами, представниками органів державної влади та інститутів 
громадянського суспільства, науковими працівниками та провідними експертами; 

 використання інноваційних технологій навчання, активізація 
застосування сучасних інтерактивних методів і видів занять у навчальному процесі 
(тренінги, ділові ігри, майстер-класи, “мозкові атаки”, дискусії, практичні заняття з 
аналізу професійних ситуацій тощо);  

 впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій у процес 
підвищення кваліфікації, у тому числі дистанційного навчання; 

 розробка пропозицій до стандартів підвищення кваліфікації державних 
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування на компетентнісній 
основі; 

 участь у розробці методики оцінювання (аудиту) ефективності 
підвищення рівня професійної компетентності державних службовців та посадових 
осіб місцевого самоврядування; 

 підготовка Інформаційного бюлетеня на 2017 рік, удосконалення 
наповнення web-сторінки Інституту на порталі Національної академії та постійне 
щомісячне висвітлення подій та заходів щодо діяльності Інституту, активізація 
роботи із засобами масової інформації, неурядовими громадськими та 
міжнародними організаціями; 

 посилення взаємодії та надання методичної, інформаційної, 
консультативної допомоги регіональним і галузевим закладам підвищення 
кваліфікації та перепідготовки державних службовців і посадових осіб місцевого 
самоврядування, керівників державних підприємств, установ і організацій. 
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ДОВІДНИК АДРЕС І ТЕЛЕФОНІВ  
навчальних закладів, які здійснюють підвищення кваліфікації 
державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування 
 
 
 
 
 

04119, м. Київ, вул. Мельникова; 36/1 
т/ф: (044) 483 76 02 
E-mail:  ipkkk_metod@ukr.net,   ipkkk@bigmir.net 
 
Директор   
Гошовська Валентина Андріївна,  
доктор політичних наук, професор     (044) 482 30 92 
  
Приймальня  
Савчук Любов Сергіївна       т/ф: (044) 483 76 02 

   
Перший заступник директора  
Ларіна Наталія Борисівна, 
кандидат педагогічних наук, доцент    (044) 482 30 93 
 
Заступник директора  
Солоха Микола Трохимович      (044) 484 68 50 
 
Заступник директора – начальник відділу  
навчально-методичної роботи та  
інформаційно-аналітичного забезпечення  
Брайченко Олексій Дмитрович, 
кандидат історичних наук, доцент     (044) 484 68 50 
 
Заступник директора – начальник відділу 
програмного забезпечення та інноваційних технологій 
Прудиус Леся Василівна, 
кандидат наук з державного управління   (044) 481 44 67 
   
Начальник відділу координації підвищення 
кваліфікації та комунікативного забезпечення    
Святненко  Вікторія Володимирівна    (044) 489 44 53 
 
Начальник відділу організаційного забезпечення  
та моніторингу якості навчання  
Ярошенко Олександр Володимирович    (044) 483 75 38 
 
  

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ 
ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ  

ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИХ КАДРІВ 
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49044, м. Дніпропетровськ, вул. Гоголя 29, к. 103  
т/ф: (056) 370-20-95, (056) 744-42-26, (056) 745 40 64 
E-mail:  center@vidr.dp.ua        http://www.dbua.pa.db.ua 
 
Заступник директора з підвищення 
кваліфікації і міжнародного співробітництва 
Щербаков Павло Семенович,     (056) 794 58 05 
кандидат економічних наук, доцент    
p.s.sherbakov@vidr.dp.ua 
  
Начальник відділу змісту та координації   (056) 370 20 95 
підвищення кваліфікації 
          
Начальник відділу забезпечення підвищення 
кваліфікації державних службовців та  
посадових осіб місцевого самоврядування 
Дніпропетровської області  
Яворський Юрій Едуардович    (056) 794 58 25 

u.e.yavorskiy@vidr.dp.ua 
 
Сектор організації проведення тематичних 
 госпрозрахункових семінарів –  
завідувач сектору  
Хожило Едуард Миколайович     (056) 744 42 26 

tender@vidr.dp.ua 
  

УПРАВЛІННЯ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КАДРІВ  
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ 
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 
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79491, м. Львів – Брюховичі, вул. Сухомлинського, 16  
телефон: (032) 244 80 52, факс: (032) 234 64 91 
E-mail: deputy_ktn@academy.lviv.ua, cpk@academy.lviv.ua  
http://www.lvivacademy.com 
 
Заступник директора з короткотермінового 
підвищення кваліфікації        
Шевчук Богдан Михайлович, 
кандидат наук з державного управління   (032) 244 80 52 
deputy_ktn@academy.lviv.ua 
 
Завідувач навчально-організаційного сектору 
Гембарський Григорій Степанович   (032) 234 64 91 

cpk@academy.lviv.ua 
 
Завідувач методичного сектору  
Бундз Валентина Петрівна     (032) 234 65 37 

cpk@academy.lviv.ua 
      
Горбатий Андрій Степанович, 

головний спеціаліст              (032) 234 64 91 
ahorbatyy@gmail.com 

  

ЦЕНТР ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  
ЛЬВІВСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНОГО 
УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО 

УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

mailto:deputy_ktn@academy.lviv.ua
mailto:cpk@academy.lviv.ua
mailto:cpk@academy.lviv.ua
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65009, м. Одеса, вул. Генуезька, 22 
E-mail: center@oridu.odessa.ua;  
http://www.oridu.odessa.ua  

 
Начальник управління ПКК      
Липовська Світлана Олексіївна    (048) 705 97 80  

(факс)         (048) 705 97 75 
 
Начальник відділу організації семінарів  
за державним замовленням  
Привалова Наталія Володимирівна   (048) 705 59 72 
center_region@oridu.odessa.ua;               
pkk.oridu@mail.ru 
 
Начальник відділу організації семінарів  
за договорами 
Шматоваленко Людмила Сергіївна   (048) 705 97 74 

upkk_obl@ukr.net 
 
Завідувач сектору  
інформаційно-аналітичної роботи                       
Насипаний Віталій Іванович     (048) 705 97 81 

center_inform@oridu.odessa.ua  
nasvit@oridu.odessa.ua  
 

  

УПРАВЛІННЯ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КАДРІВ  
ОДЕСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНОГО 
УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО 
УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

mailto:center@oridu.odessa.ua
http://www.oridu.odessa.ua/
mailto:center_region@oridu.odessa.ua
mailto:pkk.oridu@mail.ru
mailto:%20upkk_obl@ukr.net
mailto:center_inform@oridu.odessa.ua
mailto:nasvit@oridu.odessa.ua
mailto:nasvit@oridu.odessa.ua
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61050, м. Харків, Московський проспект, 75 
т/ф: (057) 732 24 02 
Е-mail: fppkk@kbuapa.kharkov.ua 
 
Заступник директора з короткотермінового  
підвищення кваліфікації 
Золотарьов Володимир Федорович,    (057) 732 51 40 

кандидат економічних наук, професор      
            
Начальник відділу підвищення  
кваліфікації кадрів  
Пастухова Олена Вікторівна     (057) 732 24 02 
 
Заступник начальника відділу  
підвищення кваліфікації кадрів  
Коняєва Віта Вікторівна     (057) 732 24 02 
vvka-vite@mail.ru 

 
  

ВІДДІЛ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КАДРІВ  
ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНОГО 
УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО 
УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

mailto:fppkk@kbuapa.kharkov.ua
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21100, м. Вінниця, вул. Театральна, 15 
т/ф: (0432) 35 35 35; (0432) 35 61 57 
E-mail: vincentr@ukr.net;  vincentr@rambler.ru 
 
Директор 
Пашиніна Тетяна Семенівна, 

кандидат історичних наук       (0432) 35 35 35 
 

Заступник директора  
Кравченко Наталя Стефанівна    (0432) 35 61 57 

   
Заступник директора з методичної роботи –  
начальник навчально-методичного відділу                     
Войтенко Сергій Михайлович    (0432) 53 00 19 
 

Начальник навчально-організаційного відділу 
Чернякова Алла Володимирівна    (0432) 35 61 57 
 

Вчений секретар 
навчально-методичного відділу  
Лозовська  Ніла Євгенівна     (0432) 53 00 19 

  

ЦЕНТР ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ,  ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ І 

ОРГАНІЗАЦІЙ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

mailto:vincentr@ukr.net
mailto:vincentr@rambler.ru
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43024, м. Луцьк, проспект Відродження, 24 
т/ф: (0332) 25 63 17 
E-mail: post@cpk.voladm.gov.ua; volcppk@gmail.com;  
www.volyn-cppk.com.ua 
 
Директор 
Литвиненко Тетяна Миколаївна    (0332) 25 63 17 

  
Заступник директора 
Ковальська Віра Іванівна     (0332) 25 04 81  
 
Керівник навчально-методичного відділу  
Мойсік Ольга Степанівна     (0332) 71 70 46  
 
Керівник навчально-організаційного відділу  
Куренчук Людмила Сергіївна    (0332) 71 85 35 

 
Завідувач відділу інформаційно-комп’ютерного 
забезпечення 
Антонюк Микола В’ячеславович    (0332) 75 17 57 
 
Завідувач лабораторії моніторингу, 
прогнозування та планування 
Конрад Оксана Володимирівна    (0332) 75 17 56 
 

  

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ “ВОЛИНСЬКИЙ 
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ 
КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, 
ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ДЕРЖАВНИХ 
ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ” 

mailto:post@cpk.voladm.gov.uanet
mailto:volcppk@gmail.com
http://www.volyn-cppk.com.ua/
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83105, м. Донецьк, бульвар Пушкіна, 32 
т/ф: (062) 338 01 00 
E-mail:  cppk@cpk.donetsk.ua       http://www.cpk.donetsk.ua 
 
В.о. директора – заступник  
директора з навчальної роботи 
Єремєєв Валерій Вікторович    (062) 304 30 21 
 
Начальник навчально-методичного відділу 
Савченко Віктор Леонідович    (062) 305 02 99  

svl@cpk.donetsk.ua 
 
Начальник навчально-організаційного відділу 
Шаборонін Сергій Вікторович    (062) 334 32 94 

svssn@cpk.donetsk.ua 
 
Начальник науково-дослідної  
лабораторії з проблем управління персоналом   
Родченко Ірина Геннадіївна     (062) 304 30 15 

 
  

ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА 
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ 
ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ДЕРЖАВНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ 

mailto:cppk@cpk.donetsk.ua
http://www.cpk.donetsk.ua/
mailto:svl@cpk.donetsk.ua
mailto:svssn@cpk.donetsk.ua
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10014, м. Житомир, бульвар Новий, 5 
т: (0412) 37 85 42, т/ф: (0412) 22 99 15 
E-mail: ztcentr@ukrpost.ua  
 
Директор  
Булич Тетяна Володимирівна     (0412) 37 85 42 
 
Заступник директора 
Сокол Ольга Василівна     (0412) 22 99 15 
 
Начальник навчально-методичного відділу  
Олексюк Оксана Ігорівна      (0412) 37 22 10 
 
Начальник навчально-організаційного відділу 
Макалюк Катерина Миколаївна    (0412) 37 22 10 

 
Начальник інформаційно-аналітичного відділу 
Радаєв Роман Олександрович     (0412) 37 22 10 
 
Методист вищої категорії 
Коваленко Ірина Георгіївна     (0412) 37 22 10 

  

ЦЕНТР ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ, ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ І 
ОРГАНІЗАЦІЙ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ 
АДМІНІСТРАЦІЇ ТА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

mailto:ztcentr@ukrpost.ua


Довідник адрес і телефонів  162 
 
 

 
 

 
 
 
 
88017, м. Ужгород, вул. Собранецька, 150 
т. (0312) 61 49 00; т/ф: (0312) 61 49 03;  
E-mail: zak-center@ukr.net 
 
Директор 
Натуркач Руслана Павлівна     (0312) 61 49 00 
 
Заступник директора  
Дудич  Маріанна Іванівна     (0312) 61 49 05 

 
Начальник навчально-методичного відділу  
Чалаплюк Наталія Іванівна     (0312) 61 49 05 
           
Начальник навчально-організаційного відділу 
Росоха Марина Іванівна     (0312) 61 49 05 

 
  

ЗАКАРПАТСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА 
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ 
ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ДЕРЖАВНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ 



Довідник адрес і телефонів  163 
 
 

 
 

 
 
 
69107, м. Запоріжжя, вул. Героїв Сталінграду, 1;  
т/ф: (0612) 62 11 26 
E-mail: centerzapsich@gmail.com 

 
Директор                                                                          
Яновська Любов Іванівна     (061) 701 56 32 
 
Заступник директора  
Кононенко Інна Миколаївна     (061) 701 56 31  
 
Начальник відділу  
з навчально-методичних питань 
Штапаук Тая Миколаївна     (061) 701 56 31 

 
Начальник навчально-організаційного відділу 
Курносова Ольга Анатоліївна    (061) 701 56 31 
 
Начальник  
інформаційно-аналітичного відділу 
Скуратовська  Оксана Юріївна    (061) 701 56 30 
            факс: (061) 701 56 26 
 
 

  

ЗАПОРІЗЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРЕПІДГОТОВКИ І ПІДВИЩЕННЯ 
КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, 
ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, КЕРІВНИКІВ 
ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ 

mailto:centerzapsich@gmail.com


Довідник адрес і телефонів  164 
 
 

 
 

 
 
 
 
76018, м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 46 
т: (0342) 551 859, т/ф: (0342) 775 709 
E-mail: cppk@if.gov.ua     http://e-iearn.utm.if.ua 

 
Директор 
Волошинський Богдан Іванович, 

магістр державного управління      т/ф (0342) 55 18 59 
 
Заступник директора 
Бойчук Любомир Васильович    (0342) 77 57 09 
 
Завідувач навчально-методичного відділу  
Надворняк Ярослава Миколаївна, 

кандидат економічних наук     (0342) 77 57 09 
 
Завідувач навчально-організаційного відділу 
Мазурак Василь Михайлович    (0342) 77 57 09 
 
Завідувач лабораторії технічних засобів навчання 
Шкварла Роман Олексійович    (0342) 77 58 33 
 
Завідувачка методичного кабінету 
Яковенко Людмила Іванівна     (0342) 75 14 11 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА 
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ 
ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ДЕРЖАВНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ 

mailto:cppk@if.gov.ua


Довідник адрес і телефонів  165 
 
 

 
 
 

 

 

 
03150, м. Київ, вул. Лабораторна,1/62 А 
т (044) 521 20 75; т/ф (044) 521 20 74 
E-mail: cpk@kievcity.gov.ua;  
www.сpk.org.ua 
 
В.о. директора 
Гаврищук Вікторія Анатоліївна    (044) 521 20 76 

(044) 521 20 75 
(044) 521 20 77 

 
Заступник директора  
 
Начальник навчально-методичного відділу  
Бабічева Зоя Іванівна      (044) 521 20 74 
 
Начальник навчально-організаційного відділу  
Мошківська Юлія Володимирівна     (044) 521 20 74 

 
  

КОМУНАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ 
ЦЕНТР ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ, ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ І 
ОРГАНІЗАЦІЙ” 

mailto:cpk@kievcity.gov.ua


Довідник адрес і телефонів  166 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
01196, м. Київ, пл. Лесі Українки, 1 
E-mail: centr@kra.kiev.ua 

 

Директор 

Лукін Сергій Юрійович,  

кандидат економічних наук, доцент   093-403-74-78 
  

ЗАКЛАД ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ “ЦЕНТР ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА 
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ 
ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ДЕРЖАВНИХ 
ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ ПРИ КИЇВСЬКІЙ 
ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ” 

mailto:centr@kra.kiev.ua


Довідник адрес і телефонів  167 
 
 

 

 

 

 

 
25006, м. Кіровоград, вул. Велика Перспективна (Карла Маркса), 55 
т/ф: (0522) 24 23 36 
E-mail: public@сenter.kr-admin.gov.ua  
http://center.kr-admin.gov.ua  

 

Директор              

Зелінський Сергій Едуардович,  

кандидат технічних наук, доцент    (0522) 24 22 57 

s_zel.ukr.net 

 

Заступник директора 

Ворона Сергій Павлович      (0522) 24 23 39 

 

Заступник директора 

Шрамко  Олександр Анатолійович   (0522) 24 23 39 

o.shramko@i.ua 

 

Начальник навчально-методичного відділу  

Тимофієв Василь Геннадійович, 
кандидат наук з державного управління    (0522) 22 59 30 
 
Начальник навчально-організаційного відділу  
Скороход Наталія Михайлівна    (0522) 24 23 36 
 
 
 

  

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ЦЕНТР ПЕРЕПІДГОТОВКИ 
ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ 
ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, 
ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ” 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

file:///F:/AppData/Roaming/Microsoft/Word/сenter.kr.admin.net
http://center.kw.ukrtel.net/


Довідник адрес і телефонів  168 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

91040, м. Луганськ, вул. Ватутіна, 15 а   
т/ф: (0642) 63 17 88,  ф: (0642) 50 08 51 
E-mail: lugcpo@gmail.com, www.lcpo.lg.ua 

 
Директор 
Чуніхін Геннадій Володимирович, 

кандидат економічних наук, доцент   (0642) 63 17 88 
  
Заступник директора з загальних питань   
Бербец  Тетяна Миколаївна     (0642) 63 17 84  
 
Начальник навчально-методичного відділу  
Рубан Юлія Вікторівна      (0642) 63 17 98 
 
Начальник навчально-організаційного відділу  
Снігур Ірина Миколаївна     (0642) 63 18 02 

         (0642) 63 17 94 
  

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ЛУГАНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 
ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ 
ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ, ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ І 
ОРГАНІЗАЦІЙ” 

mailto:lugcpo@gmail.com


Довідник адрес і телефонів  169 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

54001, м. Миколаїв, вул. Шевченка, 64  
т: (0512) 47 41 87, ф: (0512) 47 98 13 
E-mail: mo-cppk@email.ua 
www.mcpk.mk.ua 
 
Директор          
Дибченко Дмитро Миколайович     (0512) 67 00 85  
         (0512) 47 41 87 
 
Заступник директора       
Кругликова Ольга Петрівна     (0512) 47 98 13 
 
Начальник навчально-методичного відділу   
Чеканов Микола Геннадійович    (0512) 47 99 56 
 
Начальник навчально-організаційного  
відділу          
Богданова Наталія Олександрівна   (0512) 67 00 84 

 
  

МИКОЛАЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА 
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ 
ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ДЕРЖАВНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ 

mailto:mo-cppk@email.ua


Довідник адрес і телефонів  170 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

36039, м. Полтава, вул. Фрунзе, 49 
 т/ф: (05322) 7 30 32 
E-mail: polt-centr@ukrpost.ua  
 
Директор 
Осипенко  Наталія Михайлівна    (05322) 7 30 32 

osipenko.n@e-mail.ua 
 
Заступник директора-начальник  
навчально-організаційного відділу 
Рябцева Юлія Миколаївна      (05322) 7 29 21 

cpk-pl@ukrpost.ua 
 
Приймальня  
Ковінська Наталія Мирославівна        ф: (05322) 7 30 32 

 
Начальник навчально-методичного відділу  
Дорошенко Лариса Володимирівна   (05322) 7 36 86 

cpk@adm-pl.gov.ua 
  

ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА 
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ 
ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ДЕРЖАВНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ 

mailto:polt-centr@ukrpost.ua


Довідник адрес і телефонів  171 
 
 

 
 
 
 
 
 
33028, м. Рівне, майдан Просвіти, 2 
т/ф: (0362) 69 54 18 
 E-mail: centr@icc.rv.ua, http://rivne-cppk.rv.ua/ 
 
 
Директор 
Савчук Віталій Іванович, 
магістр державного управління    (0362) 69 51 42 
 
Приймальня – канцелярія       т/ф (0362) 69 54 18 
 
Заступник директора 
Свиридон Павло Гнатович      (0362) 69 51 14 

 
Начальник навчально-методичного відділу 
Лавренчук Олена Андріївна      (0362) 69 52 19 

   066 410 17 65 
 
Начальник навчально-організаційного відділу 
Пилипчук  Тетяна Олександрівна, 

магістр державного управління    (0362) 69 51 73 
 
Методист навчально-організаційного відділу 
Мервінська Наталія Ярославівна      (0362) 69 51 73 

 
 

  

РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА 
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ 
ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ДЕРЖАВНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ 

mailto:centr@icc.rv.ua
http://rivne-cppk.rv.ua/


Довідник адрес і телефонів  172 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
40030, м. Суми, площа Незалежності, 2  
т: (0542) 62 03 58, ф: 63 27 26 
E-mail: scpo_sumy@ukr.net 
 www.scpo.sumy.ua 
 
Директор  
Варуха Світлана Миколаївна, 
магістр державного управління    (0542) 63 27 27 
            
Заступник директора  
Чечіль   Оксана Сергіївна, 
магістр державного управління    (0542) 63 27 26 
 
Начальник навчально-методичного відділу 
Гученко Ольга Вадимівна     (0542) 62 03 25 
 
Начальник навчально-організаційного відділу  
Іваненко Валерій Юрійович       (0542) 62 98 14 
 

Начальник відділу технічних засобів 
Боярчук Олена Миколаївна     (0542) 62 03 25 

 

Секретар-друкарка  
Баранець Вікторія Миколаївна    (0542) 62 03 58 

  

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ “СУМСЬКИЙ 
ЦЕНТР ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ, ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ І 

ОРГАНІЗАЦІЙ” 



Довідник адрес і телефонів  173 
 
 

 
 
 
 
 
 

46006, м. Тернопіль, вул. Шпитальна, 7 
т/ф: (0352) 23 60 38 
E-mail: tr.cppkp@gmail.com 
 
Директор  
Ткач Володимир Михайлович    (0352) 52 88 20 

 
Заступник директора 
Кононенко Тетяна Олександрівна    (0352) 23 60 38 
 
Начальник навчально-методичного відділу  
Федчишин Володимир Борисович    (0352) 23 60 38 

 
Начальник навчально-організаційного відділу 
Гардецький Любомир Зіновійович    (0352) 23 53 92  

 
  

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА 
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ 
ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ДЕРЖАВНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ 

mailto:tr.cppkp@gmail.com


Довідник адрес і телефонів  174 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

73000, м. Херсон, пл. Свободи, 1 
т: 22 53 29, ф: (0552) 32 14 09 
E-mail: ks.cppk@ukr,  kh.cppk@gmail.com;   http://www.cppk.ks.ua 
 
Директор 
Білорусов Сергій Георгійович,           

кандидат технічних наук, доцент    (0552) 32 14 09 
 
Заступник директора –  
начальник навчально-організаційного відділу   
Левадна Тетяна Володимирівна,      (0552) 42 10 39 
магістр державного управління  
 
Провідний фахівець навчально- 
організаційного відділу   
Окуневич Ірина Олегівна      (0552) 32 14 09 
 
Начальник навчально-методичного відділу    
Назарчук Ганна Миколаївна      (0552) 22 53 29 
магістр державного управління  
 
Начальник редакційно-видавничого відділу   
Романова Олена Іванівна       (0552) 42 21 76 
 
 

  

ХЕРСОНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА 
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ 
ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ДЕРЖАВНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ 

mailto:ks.cppk@ukr
mailto:kh.cppk@gmail.com
http://www.cppk.ks.ua/


Довідник адрес і телефонів  175 
 
 

 
 
 
 
 
 

29013, м. Хмельницький, вул. Театральна, 8 
т. 71 81 44, 70 14 70, т/ф: (0382) 79 59 72 
E-mail: cpk@univer.km.ua 
http://www.cpk.univer.km.ua 

 
Директор  
Баюк Микола Іванович, 
магістр державного управління     (0382) 79 59 72 
 
Заступник директора 
Гаман Тетяна Василівна, 
кандидат наук з державного управління, доцент  (0382) 71 81 44 
 
Начальник навчально-методичного відділу 
Войт Майя Іванівна       (0382) 71 81 44 
 
Начальник навчально-організаційного відділу 
Григоришина Галина Іванівна     (0382) 70 14 70 
 
Начальник відділу наукової роботи  
та міжнародної співпраці  
Мельничук Інна Іванівна       (0382) 71 81 44 
 
 

  

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ 
КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, 
ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ДЕРЖАВНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ 

http://www.cpk.univer.km.ua/


Довідник адрес і телефонів  176 
 
 

 
 
 
 
 

 

18001, м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 17 
т/ф: (0472) 37 63 57, т. 37 22 73 
Е-mail: centerpk.ck@gmail.com,     http://www.centerpk.ck.ua 

 
 
Директор 
Демченко Сергій Олександрович, 

кандидат педагогічних наук, доцент, 
член-кореспондент УААН           (0472) 37 63 57 
 
Начальник навчально-методичного відділу   
Серватинська Світлана Василівна   (0472) 37 45 21 
 
Начальник навчально-організаційного відділу  
Шевченко Ольга Володимирівна     (0472) 37 93 60 

 
  

ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА 
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ 
ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ДЕРЖАВНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ 

mailto:centerpk.ck@gmail.com
http://www.centerpk.ck.ua/


Довідник адрес і телефонів  177 
 
 

 
 
 
 
 
 

58000, м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 5  
т: (0372) 525 271, т/ф: (0372) 55 29 03 
E-mail: cppkcv@gmail.com 
 
Директор  
Ярмистий Микола Васильович    (0372) 52 35 96 
 
Заступник директора – начальник  
навчально-методичного відділу 
Грищенко Альбіна Віталіївна    (0372) 52 52 71 
 
Начальник навчально-організаційного відділу 
Шарагова Світлана Петрівна    (0372) 57 35 88 
 
Заступник директора – начальник  
науково-дослідного відділу 
Гакман Сергій Михайлович     (0372) 57 35 88 

hakman61@gmail.com 
  

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА 
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ 
ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ДЕРЖАВНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ 

mailto:cppkcv@gmail.com
mailto:hakman61@gmail.com


Довідник адрес і телефонів  178 
 
 

 
 
 
 
 
 

14000, м. Чернігів, проспект Миру, 43  
т. (0462) 67 60 52; т/ф: (0462) 77 43 12 
E-mail: ChCPPK@gmail.com;     http://www.center.uct.ua 
 
Директор  
Бойко Володимир Миколайович, 

кандидат історичних наук     (0462) 67 60 52 
         (0462) 67 50 21 
 
Заступник директора    
Підгайний Петро Михайлович    (0462) 67 60 52 
 
Начальник навчально-методичного відділу   
Коваленко Наталя Володимирівна   (0462) 67 60 52 

 
Приймальня 
Скороход Тетяна Миколаївна    (0462) 67 60 52 

(0462) 67 50 21 
 
 

  

 

 

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ 
КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, 
ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ДЕРЖАВНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ 

file:///F:/AppData/Roaming/Мои%20документы/уточнення/з_центр1в/chcppk@gmail.com
http://www.center.uct.ua/

