Категорія слухачів: державні службовці апарату та структурних
підрозділів Харківської обласної державної адміністрації,
районних державних адміністрацій, посади яких належать до 6 –
9 груп оплати праці, посадові особи виконавчого апарату
Харківської обласної ради, районних рад, виконавчих комітетів
міських рад міст обласного та районного значення, селищних і
сільських рад, посади яких віднесено до п'ятої – сьомої
категорій посад в органах місцевого самоврядування.
Цілі навчання:
оновлення
та
поглиблення
соціально-гуманітарних,
політичних, правових, економічних, управлінських та
спеціальних фахових знань і вмінь;
вивчення вітчизняного досвіду державного управління та
служби в органах місцевого самоврядування;
 формування потреби в самостійному навчанні.
19 червня, понеділок
8.30-9.50 – 1.1. Лекція. Управління змінами.
МЕЛЬНИКОВА Клавдія Іванівна – професор кафедри
управління персоналом та економіки праці ХарРІ НАДУ, к.е.н.,
проф.
10.00-11.20 – 1.2. Лекція. Стратегічне планування і бюджетний
процес.
МЕЛЬНИКОВА К.І.
11.20-11.50 - Велика перерва.
11.50-13.10 – 1.3. Практичне заняття. Інформаційно-технологічне
забезпечення органів державної влади. Електронне врядування.
СЕРЕНОК Артем Олексійрвич – докторант, доцент кафедри
інформаційних технологій і систем управління ХарРІ НАДУ,
к.держ.упр., доц.
13.20-14.40 - 1.4. Лекція. Історія розвитку державної служби в
Україні.Особливості її модернізації в контексті реалізації
нового Закону про державну службу.
ЗОЛОТАРЬОВ Володимир Федорович – заступник директора з
короткотермінового підвищення кваліфікації ХарРІ НАДУ,
професор кафедри регіонального розвитку та місцевого
самоврядування, к.е.н.,проф.

20 червня, вівторок
8.30-9.50 – 2.1. Лекція. Лідерство в управлінській діяльності.
Самоменеджмент керівника.
ПАДАФЕТ Ю.Г,
10.00-11.20 – 2.2. Практичне заняття. Аналітичний документ як
інструмент підготовки управлінських рішень.
БОКОВИКОВА Юлія Володимирівна – доцент кафедри
державного управління ХарРІ НАДУ, к.держ.упр., доц.
11.20-11.50 – Велика перерва.
11.50-13.10 – 2.3. Лекція. Проблеми регулювання ринку праці.
МЕЛЬНИКОВА К.І.
13.20-14.40 – 2.4. Лекція. Професійний розвиток персналу державної
служби та служби в органах місцевого самоврядування:
компетентнісний підхід.
ЗОЛОТАРЬОВ В.Ф.
21 червня,_середа_
8.30-9.50 – 3.1. Практичне заняття. Формування позитивного іміджу
органів
державної
влади
та
органів
місцевого
самоврядування.
ПАДАФЕТ Юлія Геннадіївна – доцент кафедри управління
персоналом та економіки праці ХарРІ НАДУ, к.держ.упр., доц.
10.00-11.20 - 3.2. Практичне заняття. Стратегія державної
кадрової політики України. Гендерний компонент публічного
управління.
ПАДАФЕТ Ю.Г.
11.20-11.50 – Велика перерва.
11.50-13.10 – 3.3. Практичне заняття. Модернізація системи
надання послуг в контексті адміністративної реформи.
КОНЯЄВА Віта Вікторівна – заступник начальника відділу
підвищення кваліфікації кадрів ХарРІ НАДУ, доцент кафедри
державного управління ХарРІ НАДУ, к.держ.упр.
13.20-14.40 – 3.4. Лекція. Управління державною службою в
державному органі. Робота служби управління персоналом
та організація спецперевірки відомостей.
КОНЯЄВА В.В.

Проект

22 червня,_четвер_
8.30-9.50 – 4.1. Практичне заняття. Система та види контролю у
сфері державного управління та місцевого самоврядування.
КОНЯЄВА В.В.
10.00-11.20- 4.2. Лекція. Земельне та екологічне законодавство.
БОКОВИКОВА Ю.В.
11.20-11.50 – Велика перерва.
11.50-13.10 – 4.3. Практичне заняття. Взаємодія органів державної
влади, органів місцевого самоврядування з громадськістю.
БОКОВИКОВА Ю.В.
13.20-14.40 – 4.5. Вихідне комп’ютерне тестування. Контроль знань
слухачів з питань державної служби та служби в органах
місцевого самоврядування.
КОНЯЄВА В.В.
23 червня, п’ятниця
8.30-9.50 – 5.1. Лекція. Конституційне право України. Напрями
нового конституційного процесу.
МАКАРЕНКО Олександр Михайлович - доцент кафедри
регіонального розвитку та місцевого самоврядування ХарРІ
НАДУ, к.держ.упр., доц.
10.00-11.20 – 5.2. Лекція. Європейська інтеграція України.
МАКАРЕНКО О.М.
11.20-11.50 – Велика перерва.
11.50-13.10 – 5.3. Підсумкове практичне заняття. Організація
діяльності місцевого органу влади щодо соціально-економічного
розвитку території. Вручення свідоцтв.
ЗОЛОТАРЬОВ В.Ф.

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМIЇ ДЕРЖАВНОГО
УПРАВЛIННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВI УКРАЇНИ

“Затверджую”
Заступник директора ХарРІ НАДУ
з короткотермінового підвищення кваліфікації
В.Ф. Золотарьов

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
за професійною програмою підвищення кваліфікації
2-й тиждень навчання
19 – 23 червня 2017 р.
Потік 12-ОП
(Кількість слухачів – 26 осіб)
Заняття проводяться за адресою:
просп. Московський, 75, м. Харків
Контактні телефони: (057) 732-24-02
732-51-40

Харків

