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ОРГАНІЗАТОРИ: 

 

Національне агентство України з питань державної служби 

Київська школа економіки (KSE) 

 

у партнерстві з 

Інститутом професійних кваліфікацій 

 

за підтримки 

Програми MATRA Міністерства закордонних справ 

Королівства Нідерландів 

 

Київ, 2018  



 

 

 

Мета: обговорення підходів до розроблення професійних стандартів у сфері 

публічної служби, враховуючи специфіку служби в органах місцевого 

самоврядування. 

 

Відповідно до Концепції реформування системи професійного навчання державних 

службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та 

заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, 

схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01 грудня 2017 року  

№ 974-р, одним з пріоритетів державної політики у сфері державної служби та 

служби в органах місцевого самоврядування визначено створення належних умов 

для забезпечення професійного розвитку, зокрема державних службовців. 

Враховуючи високі вимоги до сучасної ефективної системи професійного навчання, 

така система має бути гнучкою, інноваційною, орієнтованою на професійний 

розвиток та кар’єрне зростання, а також здатною оперативно реагувати на запити 

державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. 

До першочергових завдань, визначених зазначеною Концепцією, належить, 

зокрема, розроблення на основі компетентнісного підходу за участю заінтересованих 

сторін та затвердження професійних стандартів державної служби та служби в 

органах місцевого самоврядування. 

 

До участі у Круглому столі запрошені: представники державних органів – 

Адміністрації Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, 

Міністерства освіти і науки України, Міністерства соціальної політики України; 

партнери заходу – Професійна спілка працівників державних установ України, 

Конфедерація роботодавців України; експерти Офісу Ради Європи в Україні, 

Програми «U-LEAD з Європою», Програми «DOBRE», проекту «EU4PAR»; 

вітчизняні експерти Асоціації «Професійний уряд», Офісу реформ Секретаріату 

Кабінету Міністрів України, Реанімаційного Пакету Реформ; представники 

провідних навчальних закладів України. 

 

Місце проведення: приміщення Національного агентства України з питань 

державної служби, вул. Прорізна, 15, м. Київ, актова зала, 6-ий поверх. 

 

Робоча мова: українська. 



 

Проект 

ПРОГРАМА  

 
10:30–11:00 Реєстрація учасників, вітальна кава. 

Конференц-зал, 6 поверх 

 

11:00–11:20 Відкриття. Привітання від організаторів 

 Ващенко Костянтин Олександрович, Голова Національного агентства 

України з питань державної служби 

Совсун Інна Романівна, перший віце-президент Київської Школи 

Економіки 

11:20-12:20 Ключові виступи 

 

 Модератор:  

Купрій Володимир Олександрович, Перший заступник Голови 

Національного агентства України з питань державної служби  

 

Виступи: 

 

Методичні підходи до розроблення професійних стандартів 

 Крентовська Ольга Петрівна, Перший заступник Міністра 

соціальної політики України 

 

Професійні стандарти для цілей державної служби: структура, процес 

розроблення 

• Колишко Родіон Анатолійович, Директор Інституту професійних 

кваліфікацій 

 

Методологічне забезпечення розробки професійних стандартів для державних 

службовців 

 Алюшина Наталія Олександрівна, Директор Генерального 

департаменту з питань управління персоналом на державній службі 

НАДС 

 

Сучасний державний службовець очима бізнесу 

• Мірошниченко Олексій Валентинович, Виконавчий Віце-

президент Конфедерації роботодавців України 

 

Професійні стандарти в сфері служби в органах місцевого самоврядування 

• Денис Черніков, експерт програми Ради Європи 



 

12:20-12:50 Обговорення  

 Учасники Круглого столу 

12.50-13.15 Заключне слово організаторів. Підбиття підсумків  

 Ващенко Костянтин Олександрович, Голова Національного агентства 

України з питань державної служби 

Совсун Інна Романівна, перший віце-президент Київської Школи 

Економіки  

Колишко Родіон Анатолійович, Директор Інституту професійних 

кваліфікацій 

 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* у програму можуть бути внесені зміни 


