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організатори: 
Національне агентство України з питань державної служби 

Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу 
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Одеський регіональний інститут державного управління 
Національної академії державного управління при Президентові України 
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Одеська міська рада 

 

за участі та сприяння: 
Представництва Фонду Ганса Зайделя в Україні 

Швейцарсько-українського проекту 
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Тематичної платформи «Демократія, належне врядування та стабільність» 

ініціативи ЄС «Східне партнерство» 
 

Одеса, 2017 



  

  

Мета: обговорення актуальних питань і практики реформування та оновлення системи 
професійної підготовки та розвитку державних службовців і посадових осіб місцевого 
самоврядування в країнах-членах ЄС та країнах ініціативи ЄС «Східне партнерство» 
відповідно до сучасних вимог державного управління та державної служби. 
 
Завдання: 

 розглянути проект Концепції реформування системи професійного навчання 
державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів 
місцевих рад і вироблення практичних рекомендацій щодо удосконалення правових 
та організаційних засад цієї системи; 

 представити кращі практики та ключові тенденції щодо створення, удосконалення та 
забезпечення функціонування системи професійної підготовки та розвитку 
державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у країнах 
Східного партнерства та ЄС; 

 обговорити актуальні питання підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне 
управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та 
адміністрування»; 

 розробити практичні рекомендації щодо запровадження громадянської освіти в 
систему професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого 
самоврядування, оновлення професійних навчальних програм. 

 
Запрошені: представники центральних органів державної влади та вищих навчальних 
закладів країн ініціативи ЄС «Східне партнерство», представники країн ЄС та 
міжнародних організацій, посадові особи Адміністрації Президента України, 
Секретаріату Кабінету Міністрів України, Апарату Верховної Ради України, керівники 
служб управління персоналом міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, 
вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку магістрів в галузі знань «Публічне 
управління та адміністрування», центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних 
підприємств, установ та організацій, інститутів громадянського суспільства, міжнародні 
та вітчизняні експерти. 
 
Місце проведення:  
приміщення Одеського регіонального інституту державного управління Національної 
академії державного управління при Президентові України, м. Одеса, вул. Генуезька, 22. 
 
Контакти: 
 
Центр адаптації державної служби 
до стандартів Європейського Союзу 
 
 
 
вул. Прорізна, 15, м. Київ, 01601 
Тел.:   (+38044) 278-36-44 
Факс: (+38044) 278-36-44 
E-mail: center@center.gov.ua 

Одеський регіональний інститут 
державного управління 
Національної академії державного 
управління при Президентові України 
 
вул. Генуезька, 22, м. Одеса, 65009 
Тел.:   (+38048) 705-97-00 
Факс: (+38048) 705-97-05 
E-mail: general@oridu.odessa.ua 

 
Робочі мови: українська, англійська, російська. 
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Належне управління людськими ресурсами, поліпшення 

планування політики, координація та розвиток, надійні 
адміністративні процедури та покращення управління 
державними фінансами, включаючи адміністрування та збір 
доходів, мають принципове значення для функціонування 
держави та здійснення реформ, необхідних для інтеграції в ЄС. 
Країни повинні збільшувати свої зусилля для вдосконалення своїх 
державних органів на всіх рівнях на основі національних 
стратегій. 

Ключовими напрямами реформи державної служби та 
управління людськими ресурсами є забезпечення її організації та 
функціонування відповідно до стандартів ЄС, включаючи 
деполітизацію, набір та просування на основі заслуг, навчання 
та професіоналізацію. 

 
Стратегія розширення ЄС на 2014-2015 роки, 

Повідомлення Європейської Комісії 
щодо політики розширення ЄС у 2016-2017 роках 

 
 
 

ПРОГРАМА 
 

20 ВЕРЕСНЯ 2017 РОКУ, СЕРЕДА 
 

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАРАДА-СЕМІНАР 
за участі регіональних та обласних центрів перепідготовки 

та підвищення кваліфікації органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, 

вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку магістрів в галузі знань 
«Публічне управління та адміністрування» 

(за окремою програмою) 
 
 
 



4 

21 ВЕРЕСНЯ 2017 РОКУ, ЧЕТВЕР 
 

Одеський регіональний інститут державного управління 
Національної академії державного управління при Президентові України 

(м. Одеса, вул. Генуезька, 22) 
 

09:00 – 10:00 Реєстрація учасників / ранкова кава 

10:00 – 10:45 ВІДКРИТТЯ 

 Модератор: 

Костянтин ВАЩЕНКО, Голова Національного агентства України з питань 
державної служби 

Привітання учасників ІХ щорічних Рішельєвських академічних читань: 

 Ігор ЖОВКВА, керівник Головного департаменту зовнішньої політики та 
європейської інтеграції Адміністрації Президента України 

 Олександр МАРТИНЕНКО, заступник Керівника Апарату Верховної Ради 
України 

 Володимир ФЕДОРЧУК, заступник Державного секретаря Кабінету 
Міністрів України 

 Максим СТЕПАНОВ, Голова Одеської обласної державної адміністрації 

 Анатолій УРБАНСЬКИЙ, Голова Одеської обласної ради 

 Геннадій ТРУХАНОВ, Одеський міський голова 

 Марина БІЛИНСЬКА, Віце-президент Національної академії державного 
управління при Президентові України 

 Сергій ГРИНЕВЕЦЬКИЙ, член громадської ради ОРІДУ НАДУ при 
Президентові України, народний депутат України 3-го, 6-го і 7-го 
скликання 

 Микола ІЖА, директор Одеського регіонального інституту державного 
управління Національної академії державного управління при 
Президентові України 

  

10:45 – 11:45 ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ І 
  

 Модератор: 

Костянтин ВАЩЕНКО, Голова Національного агентства України з питань 
державної служби 

Виступи: 

 Костянтин ВАЩЕНКО, Голова Національного агентства України з питань 
державної служби 
«Концептуальні засади реформування системи професійного навчання 
державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та 
депутатів місцевих рад» 

 Ксав’єр МЕР, заступник директора з питань законодавчого синтезу, 
управління та партнерства, Генеральний директорат з державного 
управління та державної служби, Міністерство державних справ та 
рахунків Французької Республіки 
«Ключові особливості досвіду Французької Республіки у навчанні та 
професійному розвитку державних службовців» 

 Кшиштоф БАНАШ, Радник Прем’єр-міністра Республіки Польща, 
Канцелярія Прем’єр-міністра Республіки Польща 
«Ключові елементи системи навчання та професійного розвитку на 
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державній службі Республіки Польща» 

 Войцек ЗЕЛІНСЬКИ, головний радник програми SIGMA з питань 
організації та функціонування державної служби та державного 
управління 
«Принципи державного управління, що стосуються професійного розвитку 
державних службовців» 

 Аннелі ТЕММЕС, генеральний директор Фінського інституту державного 
управління (HAUS) 
«Актуальні питання професійного навчання у сфері публічного 
адміністрування та державного управління на державній службі 
Фінляндії» 

 Франциско КАРДОНА, експерт з питань державного управління Центру зі 
зниження ризиків корупції в оборонному секторі (CIDS) 
«Реформа державної служби та інтеграція до ЄС» 

 Пьотр КУЛЬПА, радник з юридичних питань стратегічного відділу Вищого 
контрольно-ревізійного управління Республіки Польща 
«Головні фактори успіху реформи державної служби – досвід Польщі» 

 Манвел БАДАЛЯН, Голова Ради державної служби Республіки Вірменія 
«Система професійного навчання на державній службі в контексті 
реалізації реформ» 

  

11:45 – 11:55 Спільне фото 

  

11:55 – 12:15 Перерва на каву 

  

12:15 – 13:45 
Урочисте покладання квітів до пам’ятника Дюку де Рiшельє 
(за окремою програмою) 

  

12:15 – 13:45 ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ ІІ 

  

 Модератор: 

 Марина БІЛИНСЬКА, Віце-президент Національної академії державного 
управління при Президентові України 

Виступи: 

 Марина БІЛИНСЬКА, Віце-президент Національної академії державного 
управління при Президентові України 
«Технології дистанційної освіти і самоосвіти державних службовців» 

 Гюльнара ГУРБАНОВА, директор Інституту підвищення кваліфікації 
керівних кадрів державної служби Академії державного при Президентові 
Азербайджанської Республіки 
«Традиції та інновації в організації системи тренінгів та підвищення 
кваліфікації державних та муніципальних службовців в Азербайджані» 

 Турал АЛІЗАДЕ, головний консультант Відділу міжнародних зв’язків 
Державного екзаменаційного центру Республіки Азербайджан 
«Професійний розвиток державних службовців та навчання на державній 
службі Республіки Азербайджан» 

 Саломе СІГУА, помічник директора Бюро державної служби Грузії 
«Система професійного розвитку державних службовців в Грузії» 

 Юлія АБУХОВИЧ, старший викладач кафедри міжнародних відносин 
Академії державного управління при Президентові Республіки Білорусь 
«До формування моделі підготовки кадрів у сфері управління для країн 
Східного партнерства» 

 Лариса КОМАХА, заступник декана з навчальної роботи  філософського 
факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
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«Актуальні питання підготовки магістрів в галузі знань «Публічне 
управління та адміністрування» в Київському національному університеті 
імені Тараса Шевченка» 

 Родіон КОЛИШКО, Директор Інституту професійної кваліфікації, радник 
Конфедерації роботодавців України 
«Професійний стандарт: нові підходи до визначення професійної 
компетентності державних службовців» 

 Тетяна ЛИТВИНЕНКО, директор Волинського обласного центру 
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, 
установ і організацій 
«Роль і місце центрів підвищення кваліфікації в системі професійного 
навчання управлінців» 

  

13:45 – 15:00 Обід 
  

15:00 – 16:30 РОБОТА У СЕКЦІЯХ 
  

СЕКЦІЯ І. Актуальні питання управління персоналом у контексті професіоналізації 
державної служби та служби в органах місцевого самоврядування відповідно до 
стандартів ЄС 
 Модератор: Людмила ПРИХОДЧЕНКО, завідувач кафедри публічного 

управління та регіоналістики Одеського регіонального інституту державного 
управління Національної академії державного управління при Президентові 
України 

Експерт: Геннадій КИЗИМЕНКО, начальник відділу розвитку персоналу та 
кадрового менеджменту Департаменту роботи з персоналом та 
організаційного розвитку Міністерства фінансів України 

Питання до обговорення: 
 проект Концепції реформування системи професійного навчання 

державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та 
депутатів місцевих рад 

 нове законодавче та нормативно-правове забезпечення управління 
людськими ресурсами на державній службі та службі в органах місцевого 
самоврядування 

 нові механізми оцінки результатів службової діяльності державних 
службовців та планування їх службової кар’єри 

 актуальні питання професіоналізації державних службовців, посадових 
осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, залучення 
молоді на державну службу 

 

СЕКЦІЯ ІІ. Досвід, нові виклики і завдання реформування системи забезпечення 
професійної підготовки та розвитку державних службовців і посадових осіб місцевого 
самоврядування країн-членів ЄС та країн ініціативи ЄС «Східне партнерство» 
(практична) 
 Модератор: Кшиштоф БАНАШ, Радник Прем’єр-міністра Республіки Польща, 

Канцелярія Прем’єр-міністра Республіки Польща 

Експерт: Володимир КУПРІЙ, експерт Програми Ради Європи 
«Децентралізація і територіальна консолідація в Україні», виконавчий 
директор Благодійного фонду «Творчий центр ТЦК» 

Питання до обговорення: 
 законодавчі та нормативно-правові засади забезпечення безперервності, 

обов’язковості, плановості професійного навчання державних службовців, 
посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад в 
країнах Східного партнерства та країнах-членах ЄС 

 розвиток ринку та оцінка якості освітніх послуг у сфері професійного 
навчання державних службовців, посадових осіб місцевого 
самоврядування та депутатів місцевих рад на засадах прозорої та 
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доброчесної конкуренції в країнах Східного партнерства та країнах-членах 
ЄС 

 напрями професійної підготовки та розвитку фахівців у галузі знань 
«Публічне управління та адміністрування» в країнах Східного партнерства 
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СЕКЦІЯ III. Розвиток громадянських компетентностей в умовах реформування 
державного управління та державної служби 
 Модератор: 

Наталія ПРОТАСОВА, керівник швейцарсько-українського проекту «Розвиток 
громадянських компетентностей в Україні – DOCCU», голова ГО «Розвиток 
громадянських компетентностей в Україні» 

Експерт: Світлана ЛИПОВСЬКА, начальник управління підвищення 
кваліфікації кадрів Одеського регіонального інституту державного управління 
НАДУ при Президентові України 

Питання до обговорення: 

 розвиток громадянських компетентностей державних службовців і 
працівників органів місцевого самоврядування в контексті реформи 
державної служби 

 громадянська культура і культура громадянськості державних службовців 

 практика формування та розвитку громадянських компетентностей у 
процесі підготовки магістрів з публічного адміністрування 

 практика розвитку громадянських компетентностей державних 
службовців і посадових осіб місцевого самоврядування в системі 
підвищення кваліфікації 

 кращі практики реалізації громадських ініціатив за підтримки органів 
державної влади на прикладі Одеської області 

 співпраця влади і громади щодо розвитку громадянського суспільства на 
місцевому рівні 

 

  

16:30 – 17:00 Перерва на каву 

  

17:00 – 17:10 ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ РОБОТИ У СЕКЦІЯХ 
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22 ВЕРЕСНЯ 2017 РОКУ, П’ЯТНИЦЯ 
 

Одеський регіональний інститут державного управління 
Національної академії державного управління при Президентові України 

(м. Одеса, вул. Генуезька, 22) 
 

09:00 – 10:00 Реєстрація учасників / ранкова кава 

10:00 – 11:30 ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ, ПРЕЗЕНТАЦІЯ РОБОТИ СЕКЦІЙ 

  
 

Модератор: 

Костянтин ВАЩЕНКО, Голова Національного агентства України з питань 
державної служби 

 Людмила ПРИХОДЧЕНКО, завідувач кафедри публічного управління та 
регіоналістики Одеського регіонального інституту державного управління 
Національної академії державного управління при Президентові України 

 Кшиштоф БАНАШ, Радник Прем’єр-міністра Республіки Польща, 
Канцелярія Прем’єр-міністра Республіки Польща 

 Наталія ПРОТАСОВА, керівник швейцарсько-українського проекту 
«Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU», голова ГО 
«Розвиток громадянських компетентностей в Україні» 

 Микола ІЖА, директор Одеського регіонального інституту державного 
управління Національної академії державного управління при 
Президентові України 

Загальне обговорення 

  

11:30 – 11:50 Перерва на каву 

  

11:50 – 12:30 
ПРЕДСТАВЛЕННЯ ТА УХВАЛЕННЯ ЗАКЛЮЧНИХ ДОКУМЕНТІВ 
ЩОРІЧНИХ РІШЕЛЬЄВСЬКИХ АКАДЕМІЧНИХ ЧИТАНЬ 

  

 ВРУЧЕННЯ СЕРТИФІКАТІВ 
  

12:30 – 13:00 ЗАКРИТТЯ 

  

 Заключні промови 

  

13:00 – 14:00 Обід 

  
14:00 – 16:30 Від’їзд учасників 

 


