Категорія слухачів: державні службовці 1-5 груп оплати праці
центральних і місцевих органів виконавчої влади та посадові
особи місцевого самоврядування ІV категорії посад Харківської,
Сумської, Луганської та Полтавської областей.
Цілі навчання:
оновлення
та
поглиблення
соціально-гуманітарних,
політичних, правових, економічних, управлінських та
спеціальних фахових знань і вмінь;
вивчення вітчизняного досвіду державного управління та
державної служби;
формування потреби в самостійному навчанні.
13 листопада, 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. Практичне заняття. Стратегічне планування і
бюджетний процес.
МЕЛЬНИКОВА К.І.
11.20-11.50 – Велика перерва.
11.50-14.40 – 1.3-1.4. Пактичне заняття. Культура ділвого мовлення
посадовця.
ТКАЧЕНКО Лідія Петрівна – доцент кафедри української мови
ХарРІ НАДУ, к.пед.н., доц.
14 листопада, вівторок
8.30-9.50 – 2.1.Лекція. Організація інноваційної діяльності та
управління інвестиційним процесом в Україні.
МЕЛЬНИКОВА К.І.
10.00-11.20 – 2.2. Лекція. Земельне та екологічне законодавство.
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. Історія розвитку та особливості
модернізації державної служби в органах влади.
ЗОЛОТАРЬОВ Володимир Федорович – заступник директора з
короткотермінового підвищення кваліфікації ХарРІ НАДУ,
професор кафедри регіонального розвитку та місцевого
самоврядування, к.е.н., проф.
15 листопада, середа
8.30-9.50 – 3.1. Лекція. Європейська інтеграція України.
БОКОВИКОВА Ю.В.
10.00-11.20 – 3.2. Практичне заняття. Взаємодія органів державної
влади, органів місцевого самоврядування з громадськістю.
БОКОВИКОВА Ю.В.
11.20-11.50 – Велика перерва.
11.50-13.10 – 3.3. Практичне заняття. Система та види контролю у
сфері державного управління.
КОНЯЄВА Віта Вікторівна – заступник начальника відділу
підвищення кваліфікації кадрів ХарРІ НАДУ, доцент кафедри
державного управління, к.держ.упр.
13.20-14.40 – 3.4. Лекція. Модернізація системи надання послуг в
контексті адміністративної реформи.
КОНЯЄВА В.В.
16 листопада, четвер
8.30-9.50 – 4.1. Практичне заняття. Формування позитивного
іміджу органів державної влади та органів місцевого
самоврядування.
ПАДАФЕТ Ю.Г.
10.00-11.20 – 4.2. Лекція. Лідерство в управлінській діяльності.
Самоменеджмент керівника.
ПАДАФЕТ Юлія Геннадіївна – доцент кафедри упрвління
персоналом та економіки праці ХарРІ НАДУ, к.держ.упр., доц.
11.20-11.50 – Велика перерва.

11.50-13.10 – 4.3. Лекція. Професійний розвиток персоналу
державної служби: компетентнісний підхід.
ЗОЛОТАРЬОВ В.Ф.
13.20-14.40 – 4.4. Вихідне комп’ютерне тестування. Контроль знань
слухачів з питань державної служби та місцевого
самоврядування.
КОНЯЄВА В.В.
17 листопада, п’ятниця
8.30-9.50 – 5.1. Лекція. Гуманітарна та соціальна політика в
Україні.
БОКОВИКОВА Ю.В,
10.00-11.20 – 5.2. Круглий стіл. Сучасна історія державного
будівництва в Україні. Україна на шляху незалежності.
ЗОЛОТАРЬОВ В.Ф.
БОКОВИКОВА Ю.В.
11.20-11.50 – Велика перерва.
11.50-13.10 – 5.3. Круглий стіл. Організація діяльності місцевого
органу влади щодо соціально-економічного розвитку території.
ЗОЛОТАРЬОВ В.Ф.
БОКОВИКОВА Ю.В.

проект
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
13 – 17 листопада 2017 р.
Потік 24 - РП
(Кількість слухачів – 14 осіб)

Заняття проводяться за адресою:
просп. Московський, 75, м. Харків

Розкллад занять складено відділом підвищення кваліфікації кадрів.

Контактний телефон: (057) 732-24-02

Харків

