НАЦIОНАЛЬНЕ ЛГЕНТСТВО УКРАiНИ
З ПИТАНЬ ЛЕРЖАВНОТ СЛУЖБИ
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вiд24 грудня 2020

р.

з нАкАзу
КиТв

Л1]

254-20

Про погодження програм
пiдвищен ня квалiфiкачii

Вiдповiдно до Положення про Нацiональне агентство УкраТни з питань
державноТ служби, затвердженого постановою Кабiнету IVliHicTpiB УкраТни
вiд 01 жовтня 2014 р. JФ 500, пункту 12 Положення про систему професiйного
навчання державних службовцiв, голiв мiсцевих державних адмiнiстрацiй,

Тх перших

заступникiв та заступникiв, посадових осiб мiсцевого
самоврядування та депутатiв мiсцевих рад, затвердженого постановою
Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 06 лютого 2019 р. J\ч 106, Вимог до змiсту
i структури програм пiдвищення квалiфiкацiТ державних службовцiв,

голiв мiсцевих державних адмiнiстрацiй, Тх перших заступникiв та заступникiв,
посадових осiб мiсцевого самоврядування та депутатiв мiсцевих рад,
затверджених наказом НАДС вiд 10 жовтня 2019 р. JФ l85-19, заресстрованих
в MiHicTepcTBi юстицiТ УкраТни lЗ листопада 20|9 р. за Jф l159134130,

та з

урахуванням листiв Харкiвського нацiонального унiверситету
iMeHi В.Н. Каразiна вiд 04 грудня 2020 р. J\9 050 |-251, Iнституту права

та пiслядипломноТ освiти MIiHicTepcTBa юстицii УкраТни вiд 26 жовтня 2020 р.
J.Гs 423 та вiд 25 листопада 2020 р. J\lЪ 458 та J\Ъ 459, Волинського обласного
центру перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiТ працiвникiв органiв
державноi влади, органiв мiсцевого самоврядування, державних пiдприсмств,
установ i органiзацiй вiд 25 листопада 2020 р. J\lb З78, IJeHTpy перепiдготовки
та пiдвищення квалiфiкацiТ працiвникiв органiв державноi влади, органiв
мiсцевого самоврядування, державних пiдприсмств, установ i органiзацiй
ЖитомирськоТ обласноi державноТ адмiнiстрачiТ та ЖитомирськоТ обласноТ
ради вiд 26 листопада 2020 р. J\Ъ 01-08/446, Щержавного унiверситету
iнфраструктури та технологiй вiд 08 грудня 2020 р. JE 01/l1-9l5, Щержавного
унiверситету <<Житомирська полiтехнiка> вiд 25 листопада 2020 р.
N44-18.00/23l0, f,ержавного вищого навчzLпьного закладу <Херсонський
аграрний унiверситет> вiд 09 листопада 2020 р. }l'9 0В/6/667, Запорiзького
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унiверситету вiд 16 грудня 2020 р. J\Ъ 0l .01-2З11949,
Щнiпропетровського регiонального iнституту державного управлiння
нацiон€Lпьного

НацiональноТ академiТ державного управлiння при Президентовi УкраТни
вiд2] листопада2020 р. N 03- l0-4-446, Полiського нацiонального унiверситету
вiд 26 листопада 2020 р. Jф l978101-17, НацiональноТ академii державного
управлiння при Президентовi УкраТни вiд 2З грудня 2020р. M01-16-785,
Одеського регiонального iнституту державного управлiння НацiональноТ
академiт державного управлiння при Президентовi Укратни вiд 27 листопада

р.

Зl542, Полтавського обласного центру

перепiдготовки
та пiдвищення квалiфiкаrriТ прачiвникiв органiв державноi влади,, органiв
мiсцевого самоврядування, державних пiдприсмств, установ органiзацiй
вtд 27 листопада 2020 р. JФ 0l-16В41, Iнституту пiдготовки кадрiв tержавноТ
служби зайнятостi УкраТни вiд 2J листопада 2020 р. J\Гч б85/09/20, Сумського
державного унiверситету вiд 27 листолада 2020 р. Jф 06.06.03/08-0б/4955,
Нацiонального унiверситету кЧернiгiвська полiтехнiка>> вiд 26 листопада
2020
1401/07-818, Iнституту пiслядипломноТ освiти Киiвського
нацiонального унiверситету iMeHi Тараса Шевченка вiд 25 листопада 2020 р.
JФ 024lЗ55-27, УкраТнськоТ школи урядування вiд 0l грудня 2020 р. J\гэ \8l|l557,
07 грудня 2020 р. J\Ъ \81111569, |7 грудня 2020 р. JЮ 18/l/587, Унiверситету
державноТ фiскальноТ служби вiд 16 грулня 2020 р. J\Ъ З17510|-2З, Черкаського
регiонального центру пiдвищення квалiфiкацiТ вiд 26 листопада 2020 р.
J\Ъ 301/01-15, Херсонського регiонального центру пiдвищення квалiфiкацii
2020

J\lЪ

01/l

i

р.J\Ъ

вiд 30 листопада 2020 р. J\Ъ01-2-68lа20lз40.1, Комунального

навчсLпьного
закладу <Киiвський мiський центр перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiТ

працiвникiв органiв державноТ влади, органiв мiсцевого самоврядування,
державних пiдприемств, установ i органiзацiй> вiд 30 листопада 2020 р.
Jф 092-152, Щержавного закладу <Щержавна екологiчна академiя
пiслядипломноТ освiти та управлiння>> вiд 21 грулня 2020р. JYs682, КисвоМогилянськоТ школи врядування вiд 01 грулня2020 р. J\Ф |4l4l

НАКАЗУЮ:
1.

Погодити програми пiдвищення квалiфiкацiТ:

Д.р*u"rrо.о
з додатком 5;

унiверситету iнфраструктури

технологiй згiдно

2. Генеральному департаменту з питань професiйного розвитку державних
посадових осiб мiсцевого самоврядування забезпечити
службовцiв
розмiшення погоджених цим наказом програм пiдвищення квалiфiкацiТ на
офiцiйному вебсайтi НАЛС та вебпорталi управлiння знаннями
сферi
професiйного навчання кПортал управлiння знаннями)).

та

у

3

З. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови

Нацiонального агентства Украiни з питань державноТ служби вiдповiдно
до розподiлу обов'язкiв та повноважень.

Голова

Наталiя АЛtоШИНА

Додаток 5
до наказу НАДС

кПро
п

погодження програм

iдвищення квалiфiкацii>

Перелiк програм пiдвищення квалiфiкаuiТ,
затверджених рiшенням Вченоi ради lнституту управлiння, технологiТ та
права Щержавного унiверситету iнфраструктури та технологiй
(протокол вiд 02 жовтня 2020 р. М 2)

l.

Загальна короткострокова програма пiдвищення квалiфiкацii <Сучаснi
концепцiТ публiчного управл i ння та адм iH icTpy вання)).

N4IHICTEPCTBO осtsIl,и l нлуi{и уi{рАiни
ДЕРЖАВ НИЙ УНIВЕРСИТЕТ IНФРЛСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГIЙ
IНСТИТУТ УПРАВЛIННJI, ТЕХНОJIОПi ТА ПРАВА

нАвчАльно-нАуковий цЕнтр пIслядиплоN4ноi освtти

ЗАГАЛЬНА КОРОТКОСТРОКОВА

ПРОГРАМА

пiдви щеIIIIrI кl}аJIiфiкачii

(СУЧАСНI КОНЦЕПЦIi ПУБЛIЧНОГО УПРАВЛIННЯ ТА
АДМIНIСТРУВАННЯ>

Ш"фр програми ЗК/2020/00
PiK запроваджеIIня програми 2020
Програму затверджено: Вченоtо Dадою Irlс:титу,гу управляIIня,
технологiТ та права ЩУIТ
1

(протокол NЬ 2 вiд 02.10.2020 р.)
Програму погоджено: Нацiональне агеFIтство
з питаньдержавноТс-lIужби
<<
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Загальна iнфорпrачiя

Эучаснi концепцii публiчного управлiння

Цазва програми

та

лдмiнiструван[Iя
Шифр програми

]к/2020/001

rип програми за змiстом

Загальна KopoтKoc,I,poкoBa програма пiдвищення
rtвалiфiкачiТ

Змiшана (поr:дlIання сl.1HoT та дliстанцiliноТ з
використаннrlм сtlецiальних iн,гернет-плаг(lорм.

Форп,Iа навrtання

вебсайтiв, елек,гронних систем навчання тощо).

[{iльова група

Передумови

навLIання

за програN,lою

,Щертtавlri слl,iкбовцi категорiТ кБ> та кв>
центральнlrх opt,altiB викоItавLlоТ влади. посадовi
особи п,tiсцевогtl са\Iоврядчвання. посади яких
вiднесено до 1-4 категорiI посад.
Iаявнiсть стуIIеItя бака;tавр. r,tагiстр (спецiалiст).

Найменуван ня заN.,Iовника ocBlTH lx послуг
у сферi професiйного навLIання за
програмою-2
Найменуван ня партнера (партнерiв)
програN,Iи

Обсяг програми
'ривzuriсть програми та органiзацiя
авчання

1

кредит СКТС].

Загальна тривалiс,rь програN{и: 15 днiв протягом
3тижtriв.
11

Мова(и) викладаtIнrl
Напрям(и) пiдвищення квалiфiкацii. якlrй
(якi) охоплюс програN{а
Перелiк професiйних ко\,1петентностей" на
пiдвищення рiвня яких спрямовано

ровrэде l l ня зilн ять - очно-.,ll,f станцi йне :
l.{c) }lKOB}.rlJ к()II,гр()JlL - oLlllе llat](Ii-llt}{я.

YKpaTttcbKa мова.

-тратегtчне управ.lIlння та плануtsання.
Копrунiкачiя та взасмодiя;
Прийняття ефек,гl.tвн l.tx рiruень;
3тратегiчне управлi ння :

програN,lу

Зпровlt_{;ttен t rrt,lпt

Управл

Укладач(i) програN4и

i

н

itl:

ня зrtiнап,tи.

КарпеlIко Оксана Олександрiвна
д.е.н,
професор. завiдувач кафедри менеджменту,
публiчного угlравлillttя та адп,littiстрування ffУIТ,
lrагро 2004@,r-rkг.пеt

Сеrrенчук 'l'етяlltа БopllciB1,1a - к.е.н., доцент.

доцент каdlелри \,Iенед)Itуlенту.
уttравлiння та адп,tittiсr,рування

lopattryk_t@ukг.net

TapHoBcbK:r [рина

доцент rtа(lедрlл

пу,блriчного

ДУIТ.

Вi,галiТвна к.е.н..

доцент.

N,IеrIед)ItN{енту. лублiчного

управ;lirtttя,га алпliнiструваtlня ЛУlТ.
i

гusi

а.

tагt,tочsk

arZD grr-riri l.

со rrl

2.'Зttгilльtl1l ]\Ie,I,2l
Розвиток професiйноi ttопlпетеlIтностi державних слtужбовцiв i посадових осiб у виробленнi
yMiHb i нави.tок. необхiдних для впровадження рефорпr, здiйсненнi послiдовних KpoKiB в
iмплементацiТ принципiв <на-пежного врядування>, якi закрiп.irенi рiшеннями Ради Свропи,
використання iHcTpylvteHTiB ст,ратегiчного ) лраtsл i ння та планування.

3. Очiкув:lнi результатll навчilння
За результатами навчання слухачi повиннi деNlонструвати:
основних засад публiчного а.цшriнiстр,чвання в
знання
соцiальних та економiчних сферах;
. особливостей стратегiчного управлitlня та
технологiй стратегiчного планування на
загальнодержавному. регiональному та мiсцевому

.

рiвrlях;

.

п,tеханiзплiв реалiзацiТ електронноi демократiТ та

надаI{ня елеI(троIIFIих державних послуг.
чмlння

.

),живати заходи iз угlровал)ItеIII{я суLIасних
форшl i плетодiв дiяльrtостi суб'скта публiчноi
сфери. його структурного пiлрозлiлу" оптимiзацii
його функцiональноТ,га оргаltiзацiйноI струliгури.
виходячи зi зп,riст1, сучасних управлiнських
технологiй;
. вiдбиратl.r та aHa.lliзyBal,t{ iH(lopш,rauiro щодt)
процесу стратегi.tного управ"rriння та планування
на ocHoBi ефективного зарубiжгrого досвiду у
сферi публiчного управлiння;
визначати прiоритегнi напрями впровадження
еJlектронного урядувtl}Iня та розвI4тку елек,гронноi
демократiТ в дiяльlliсть органiв державного
управлiгtня.
Ii;iанчваIlня та оl"lгаlliзацiя ttr бпi.тrlогсr
альriнiстрування в рliзнlrх cdleparx:
здi йсненttя S WOI'-aH ;r"r i зl, r,u Р Е SТ-ана;riзу ;
оцirIювання стану ведеl]ня оргаFIа\{и державноТ
вJади та плiсцевого са\,Iоврядування своiх
електронних ilrфорплацiilних pecypciB.

.

навLlчки

4. Викладання I,a навчання (пrеr,олlt навчання, форпrи проведення навча"цьних з:lнять)
Навчання здiйснюсться в очно-дистанцiйнiй формi протягоN,l трьох тиrrснiв. uIо включае

проведення лекцiй-презен,гачiй, виконання практичItих завдань. самостiй[Iе вивчення
вiдповiдноТ нормативно-правовоi бази.
5. Ресурсне забез печення дIlстанцiriного навчання
Назви вебплатформи. вебсайту.
ZooM
електронноТ систеlчtи навчання. через якi
здiйсtttоватимсться дистанцiйнс навчаItня
iз зазначенням посилання (вебалресil)
Назва дистанцiйного етапу/N,Iоду-ця

- Публiчне адпriнiстрування та
Найважлlrвiшi функчiТ
алплiнiст,рування у сферi економiки

- Методи та

сти.lri л,правлil-tня

в

eKoHoMiKa.

публiчного

державних
vcTatloBax та органiзацiях.
- Засади державноI о управлiння в краТнах
Свропейського Союзу
- IнrРормацiйне забе,зпеченllя еJlектроFlного
урядyвання
- Проходлсення державноТ слу;кби в YKpaTHi
- Стратегiчне бачення у публiчнiй сферi

6.

ОцiIllовilння i t|ltlpпrll tIоl,оrItIOго, Iriлсупlrtовогo

Критерii оцiнювання та
пiдсумковiй оцiнцi (%)

Тх

питома вага

Форма пiдсумкового контролю

),

ltоII,1,рOлI0

Вiдвiдування занять -80%
Проходrкення дистанцiriного
"a"ua""o-J
Поточний контроль (кiлькiсть) -0
Пiдсумковий контроль -1 0%
,io,|!

п' lo

п1 е рн

е

п1 е с

пlу в uLl l l rl

-1 0О%

СТРУКТУРЛ ПРОГРАМИ
кiлькiсть годин

Назва теDtи
загальна

кiлькiсть

у ToNIy числi:
ауллrторнi
зilнят,тя

дlrстанцiйlli
заняття

навчальlli
вiзlrтlr

caMocTiriHa

2

J

4

5

6

5

2

2

1

1

1

2

1

5

2

2

l

4

1
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2.

2

l0

l2

годин/

кредитiв

€]ктс

l

reMa 1. Публiчне
управлiння та
лдмiнiстрування
reMa 2.
Менедлtмент

робота
слчхачiв

цер}кавних ycTalIoB
га органiзацiй

reMa З. Зарlбiжний
цосвiд державного
управлiнrtя
Теп,rа 4.

Iнформатизацiя
публiчного
управлiння та
електронне
урядування
l'ема 5. /{ерлсавгIа
слуяtба i
мунiципальна
справа

rема б. Страгегiчнс
управлiння у
публiчнiй сферi
пiдсумковий
контроль
результатiв

2

навчання

рАзом

1

30/1

€ктс

0

б

ЗМIСТ ПРОГРАМИ
TeM:r 1.

ПУБЛIЧНЕ УПРАВЛIННЯ ТА АДМItIIСТРУВАННЯ

ПУблiчна сфера
ринковоi економiки.

i

публiчна полiтика. flержава як гарант соцiа,rьноi спряп,tованостi

Забезпечення державою безпеки прав та iHTepeciB сполtивачiв.
Загапьна характеристика взаспловiлносин суспiльства та еttонолliки.
Вiдповiдальнiст,ь органiв дерлtавttоТ влади та п,tiсцевого саNlоврялування. дер;ttавних i
комунальних пiдприс]\Iств. )/станов i оргаrIiзачiй. посадових осiб за правопорушення 1,сферi
публiчного адшriнiструванI{я.

Правопорушення

дiяльностi.

та

вiдlrовiлtлrьнiсть

при

:здiйсненгri мiжнародноТ публiчноТ
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Тепrа 2.

МЕIlЕД}КМЕtI'Г ДЕР}КАl]IiИХ YCTAHOIi l'A ОРГАНIЗАI{IЙ

Управлriння як визначаJIьна функчiя публiчного адмiнiстрчвання.
TIiHHocTi та цiлi счспiльства i дерлtави.
Структура п,t ехан i зп,tу r,a ор га н i в публi чного адпr i Hi cTpr/ ва н ня.
Принци пи орган iзацiТ дiяльносr,i органi в публiчного адпr i н icTplrBaH ня.
Бюрократiя в сис,l,еN,Ii публiчного адмiнiстрування. Публi чна слу;кба.
Поняття резчльтативностi та ефективностi публiчного адпriнiструва}Iня.
тепrа 3.

€вропвЙсъкиЙ

досвIд дЕржАвного упрАвлIння

Свропейське врядуtsання (Еr-rгореап gочегllапсе). "СвроIrе[зацiя".
Свропейськlлй адмriн iстративн tl й простiр.
Свропейськi lIринципи державноI-о уllравлiнtrя. Програпла SIGMA.
Анацiз гiбридIrлrх загроз безlrсцi Украiни. шtолtливос,гi i слабrti п,liсця держави з
протидiТ Тпr. досвiд окремих краТн Свроrlейського Союзу Мiсiя. завдання. результати про€кт),
кАкадеь,tiчна про,гидiя гiбридниN{ загрозtl\,r> (Acaderrric Respor-rse to Ну,Ьгid'Гhrеаt. WARN).
Тепrа 4.

IНФОРМАТИЗАЦIЯ ПУБЛIЧНОГО УПРАВЛIНIIЯ ТА ЕЛЕКТРОННЕ
урялуI]АIlIля

Електронний урял i електронt]е урядувitння.
Електронна демократiя.
Поняття iнфорп.лачiйного счспiльства.
Iнформачiйний гIортал, irrd;ормацiйний ресурс. iнфорплаrtiйне середовище еJlектронного
у'правлiirня, e,r]eKTp(,iIFii alrliliicTl-aTrtBHi liосл\,гl.{. iндекс гсlтовгtос,гi е_пеlt,гDоIIного \,ря-,l.},.
Механiзпtи розвитку iн(lорьrацiйrrих предстаtsництв органiв вjrадлI як базовсlг,о
елемента iнстит1,цit:iноi cTpyltTypи електроllного уряд,ч.

Механiзми забезпечення нацiонацьноi та мiжнаролноТ iнформачiйноТ безпеки

системi електронноi взасп,tодiТ влади

'Гема

5,

:з

сусltiльством.

ДЕР}ItАВIIА СJIУЖБА l МУНIЦИIIАJIЬНА CI'IPABA

Поняття дерлtавноi службlл. iJ види та принципи.
Правовi засади дерlttавноТ с-пужби.
Проходхtення державноТ слу;rtбLl: понятl-rl та стадii.
Механiзми запобiгання корчгrцii у c(lepi публiчноТ служби.
Етичнi засади пуб"пiчlrоi слу;rtби.
Кодекси етики та правила ети.tноi повелiнки.
СУб'скти запобiганtrя корупчiI у сферi публiчноТ слулtби. iх види ,га кошtпетенцiя.

Тема

б.

СТРА'гЕГIЧНЕ УПРАВЛIIIНя ТА ПЛАНУВАння у пуБлIчнIЙ сФЕрI

ня а за гiLц ыIодер)кавlIоN{}/ piBH i.
Стратегiчний аналiз в публiчноrчrу управ:liннi.
ТехнОлогiТ вироблення та реалiзацiя стратегiТ в публi.lноN{\/ чrrравлiннi.
Принципи. технологiТ i пtетtlди стратегi.lного планvваItня.
Стратегiчне планування на рiзних рiвнях публiчного чправлittня.
Моделi державrrого та наддер)кавного стратегiчного пла1,IуванIlя.
Стратегi чне уп равл

i

н

t,t

в
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оцI нIовлн[Iя рЕзуJIьl,А,1,Iв rIлвчАI I ня

контрольнi заходи включено до 100-бацьнот шкали оцiнкlвання.
По закiн.tенLlю курсу за результатами тест),вання. слу,хачi якi отриr,tали 75-100 балiв
отримують сертифiкат дер)Iiавного зразка.
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