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І. ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ЛІДЕРСТВА – ВІДПОВІДЬ НА
ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ
Загальна інформація про Програму

Програма розвитку лідерства у 2011 році впроваджувалася для державних
службовців І-ІІ категорії посад на базі Школи вищого корпусу державної служби.
Навчання проводилося для державних службовців, які були учасниками
«Програми розвитку лідерства: адміністративна реформа 2011» та Програми
розвиту лідерства для новопризначених керівників вищого корпусу.
Розробка та реалізація Програми розвитку лідерства здійснювалася за сприяння
проекту «Реформа управління персоналом на державній службі в Україні», який
фінансується Канадським Агентством міжнародного розвитку, впроваджується
Канадським бюро міжнародної освіти та діє відповідно до Меморандуму про
взаєморозуміння між Урядом України та Урядом Канади щодо проекту
реформування управління персоналом у системі державної служби України, який
був підписаний під час державного візиту Президента України до Канади, 26
травня 2008 р. у м. Оттава. Проект надавав як фінансову, так і експертну
підтримку для розробки та реалізації Програми розвитку лідерства. Програма
розроблена у співпраці зі Школою державної служби Канади.
Реалізація Програми відбувалася з квітня по листопад 2011 року, а підготовка до
її розробки розпочалася у 2009 році, що включало визначення та опис ключових
груп компетенцій (компетентностей) лідерства (проект Профілю компетенцій
лідерства) та на їх основі вивчення потреб керівників І-ІІ категорії посад на
державній службі в Україні у навчанні та розвитку.
Програма розвитку лідерства 2011 передбачала проведення:
 заходів з відкриття та завершення Програми;
 шести тренінгів (в рамках 4-х основних модулів), які проводилися
тренерами, відібраними на конкурсній основі;
 трьох комунікативних заходів з обміну досвідом, обговорення актуальних
питань, в тому числі з оцінювання Програми.
Програма була спрямована на розвиток лідерства спільноти керівників на
державній службі шляхом вдосконалення їх компетенцій лідерства (рівня
компетентності): ефективної комунікації, управління людськими ресурсами,
орієнтації на результат та аналітичного мислення.
Згідно стандартів ISO 9000:2000 компетенції (competencies) – це демонстрована
здатність застосовувати на практиці знання та навички. Важливо враховувати, що
компетенції – це не лише навички та знання, але й також цінності, особисті якості
та підходи, що проявляються у поведінці державного службовця та сприяють
досягненню успішних результатів діяльності. Мова не про одноосібне лідерство
чи вроджені властивості, а про лідерство як той стандарт згідно якого і
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набирають, і просувають по службі; як те, чому навчають, що розвивають; як
принцип, який сповідують; як взірець, якого прагнуть і практику, яку повинні
реалізовувати керівники усіх рівнів.
Такий підхід накладає особливі вимоги до «навчання» лідерству, яке повинно
бути практично орієнтованим, комплексним і включати не лише проведення
відповідних інформаційних сесій, але й практичні заняття, розраховані на
розвиток поведінки лідера (включаючи розвиток відповідного ставлення,
установок та навичок).
Лідерство – це те, що очікується від керівників усіх рівнів на державній службі.
Під лідерством мається на увазі здатність вести працівників за собою до спільної
мети, наснажувати працівників, аби вони самі хотіли робити те, що є необхідним.
Лідер – це той, хто слугує прикладом для інших, демонструє належні практики і у
такий спосіб згуртовує навколо себе команду, спроможну досягати поставлених
цілей. Для лідерства важливим є не стільки контроль, скільки віра в людей, не
покарання за помилки, а навчання на власному досвіді, і відповідно – відкритість
до нових ідей, творчість та стратегічність. Ключовим для керівника-лідера є
усвідомлення відповідальності за управління людських ресурсів.
Лідерство ― низка процесів, які створюють організацію спочатку або адаптують
її до нових умов, визначаючи, як має виглядати майбутнє, поєднуючи людей із
баченням цього майбутнього та надихання людей на те, аби зробити його
реальністю незважаючи на перешкоди.
Джон Коттер
Сьогодні як приватні, так і державні інституції визнають не лише потребу
розвитку лідерського потенціалу, але і свою відповідальність за створення
необхідних умов для його розвитку. Кожна країна визначає свій підхід до
розвитку спроможності лідерів, водночас, як правило, спочатку вони втілюють
своє бачення шляхів розвитку лідерства на рівні певних концептуальних
документів, стратегій. І хоча назви таких документів є різними, спільними є те,
що в них як першочерговий крок передбачається визначення основних
компетенцій, і зокрема, компетенцій лідерства як тих ключових вимог до
керівників на державній службі, яким вони мають відповідати і на розвиток яких
мають спрямовуватися відповідні ресурси. Розуміння цих компетенцій закладає
підґрунтя для подальшої реалізації стратегій. Враховуючи ці компетенції
запроваджуються спеціальні механізми, в тому числі, добору, оцінювання,
визнання та заохочення, для залучення та утримання на державній службі
талановитих компетентних професійних керівних кадрів (управління на основі
компетенцій). Крім того, у багатьох країнах створюються спеціальні установи або
запроваджуються спеціальні програми з розвитку лідерства для керівників, і в
першу чергу керівників вищого корпусу. Таке навчання не носить академічного
характеру, а натомість спирається на методики навчання дорослих – на обмін
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досвідом, інтерактивні методики, практично орієнтоване надання без відриву від
роботи.
Таким чином, надзвичайної ваги сьогодні має створення майданчику для обміну
досвідом та розвитку керівників-лідерства. Ця діяльність є стратегічно
зорієнтованою та довгостроковою, вона потребує постійних зусиль з надання
всебічної підтримки керівникам. Пілотування Програми розвитку лідерства 2011
є саме однією з тих ініціатив, тих кроків, які закладають підвалини для
вдосконалення управління людськими ресурсами, професіоналізації державної
служби, сталого розвитку лідерства та сприяння вдосконаленню ефективності
діяльності державного управління в цілому.
Подальша реалізація Програми розвитку лідерства слугуватиме досягненню
однією з основних цілей реалізації державної кадрової політики, закріплених у
Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки, схваленої Указом
Президента України від 1 лютого 2012 року №45/2012, зокрема, мова про
«підготовку та професійний розвиток вищих керівних кадрів державної служби,
здатних забезпечити ефективність державної політики у сфері державного
управління та лідерство у проведенні адміністративної та економічної реформ».
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Основні складові Програми

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ЛІДЕРСТВА (2011)


Установча конференція



Модуль 1. Лідерство та ефективна комунікація
 Тренінг «Ефективні публічні виступи та спілкування зі ЗМІ»
 Тренінг «Мистецтво ведення переговорів»
 Комунікативний захід «Мистецтво ведення міжнародних
переговорів: уроки та рекомендації на майбутнє»



Модуль 2. Стратегічне управління людськими ресурсами
 Тренінг «Лідерство в команді»
 Комунікативний захід1



Модуль 3. Лідер як провідник реформ
 Тренінг «Мистецтво управління змінами»
 Тренінг «Стратегічне управління з орієнтацією на досягнення
очікуваних результатів діяльності»
Модуль 4. Розвиток потенціалу лідера
 Тренінг «Особистий розвиток лідера»




Комунікативний захід (оцінювання Програми)



Підсумкова конференція

Розпочалася Програма установчою конференцією, участь в якій взяли понад 100
запрошених гостей, серед яких ― слухачі Програм розвитку лідерства 2011 та
попередніх Програм Школи. З привітальними словами до учасників виступили
представники Адміністрації Президента України, Міністерства юстиції України,
Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні Даніель Карон. Учасники
подібних програм також поділилися своїм досвідом навчання у Школі.
За період з квітня по листопад 2011 в рамках Програми було проведено 22
дводенних тренінги, в яких взяли участь понад 100 осіб. Крім того, проводилися
індивідуальні консультації зі слухачами; було проведено два комунікативних
заходи, один за участі запрошеного спікера, інший – з оцінювання Програми.

1

На початку вересня було заплановано проведення комунікативного заходу на тему «Лідер в управлінні
змінами: уроки впровадження змін та досвід підтримки державних службовців вищого корпусу в Канаді»
за участі Мішеля Бордона, тренера Школи державної служби Канади, експерта з коучінгу заступників
міністрів у Канаді з питань управліннями змінами. У зв‘язку з реорганізацією відомства цей захід було
скасовано.
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Складові тренінгів у рамках Програми розвитку лідерства
Модуль «Лідерство та ефективна комунікація»
ТРЕНІНГ 1. «ЕФЕКТИВНІ ПУБЛІЧНІ ВИСТУПИ ТА СПІЛКУВАННЯ ЗІ
ЗМІ»
Основні питання тренінгу:
 Виклики в царині ефективної комунікації для вищого корпусу державної
служби. Загальні підходи та принципи
 Вимоги до публічного виступу
 Навички успішної промови (інформування) за «2 хвилини»;
 Визначення цільової аудиторії та її аналіз в рамках підготовки до виступу
 Логіка діяльності ЗМІ. Спілкування із журналістами. Підготовка до
інтерв‘ю
 Поводження перед камерою
 Невербальна комунікація

ТРЕНІНГ 2. «МИСТЕЦТВО ВЕДЕННЯ ПЕРЕГОВОРІВ»
Основні питання тренінгу:
 Ключові фактори, що впливають на переговорний процес
 Подолання основних перешкод під час переговорів
 Переговорні моделі
 Система підготовки до переговорів за інтересами
 Практичне використання інструменту підготовки до переговорів
 Застосування універсальних підходів до підготовки та проведення
переговорів: на прикладі міжнародних переговорів
КОМУНІКАТИВНИЙ ЗАХІД «МИСТЕЦТВО ВЕДЕННЯ МІЖНАРОДНИХ
ПЕРЕГОВОРІВ: УРОКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ НА МАЙБУТНЄ»
Під час заходу обговорювалися такі питання: практика ведення переговорів як в
Україні, так і за її межами; труднощі/виклики, які виникають під час
переговорних процесів та шляхи їх подолання; ключові чинники успіху ведення
переговорів та поради/рекомендації учасникам2.

2

Захід було проведено 3 червня за участі Андрія Веселовського, одного з відомих дипломатів, який
працював послом у Арабській Республіці Єгипет, в Республіці Кенія, в Республіці Судан, у посольстві
Канаді, заступником міністра закордонних справ України, Постійним Представником України в ЄС.
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Модуль «Стратегічне управління людськими ресурсами»
ТРЕНІНГ 3. «ЛІДЕРСТВО В КОМАНДІ»
Основні питання тренінгу:
 Лідерство як сучасна концепція управління персоналом: загальні аспекти
 Сучасні підходи до управління людськими ресурсами на державній службі
 Мотивування. Залучення працівників: переваги та стратегії
 Робота в команді (стадії розвитку команди, стратегії управління
командою);
 Управління конфліктами та ефективна комунікація (типи конфліктів, стадії
розвитку конфлікту, ключові принципи вирішення конфліктів, моделі
врегулювання конфліктів, стратегії вирішення);
 Підтримка розвитку працівників. Менторство та наставництво в організації
 Організаційна культура. Цінності та етика

Модуль «Лідер як провідник реформ»
ТРЕНІНГ 4. «МИСТЕЦТВО УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ»
Основні питання тренінгу:
 Потреба управління та ведення змін
 Ставлення та переживання змін
 Індикатор стилю змін
 Основні фактори сприяння ефективному веденню змін
 Процес змін: почуття невідкладності (терміновості) дій та формування
команди;формування бачення;комунікація бачення змін, втілення змін
у життя (надихання та уповноваження інших діяти; відзначення
короткотермінових перемог, наполегливості) та закріплення змін на
рівні нової організаційної культури
 Культура відкритості до змін
Модуль «Лідер як провідник реформ»
ТРЕНІНГ 5. «СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ З ОРІЄНТАЦІЄЮ НА
ДОСЯГНЕННЯ ОЧІКУВАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ»
Основні питання тренінгу:
 Сутність стратегічного планування. Основні принципи управління з
орієнтацією на результат. Формування та впровадження політики як основа
діяльності органів влади
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 Інструменти планування. Аналіз ситуації та визначення проблем
 Визначення цілей та очікуваних результатів діяльності. Логічна матриця та
показники досягнення цілей діяльності.
 Оцінка потенційного впливу
 Управління ризиками
 Оцінювання результатів діяльності
Модуль «Розвиток потенціалу лідера»
ТРЕНІНГ 6. «ОСОБИСТИЙ РОЗВИТОК ЛІДЕРА»
Основні питання тренінгу:









Потенціал лідерства. Розвиток лідерства на державній службі
Управління на основі компетенцій. Особисті преференції щодо навчання
Особисті преференції та ефективна комунікація в команді
Ментальні моделі. Сходи сприйняття. Управління полярностями
організаційне навчання. «Творче» мислення та інноваційність на державній
службі
Емоційний інтелект
Управління стресом. Політика щодо умов праці на державній службі
Особистий план дій.
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ІІ. ПІДГОТОВКА ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Розробка Програми проходила кілька етапів:
 Вивчення потреб у навчанні та визначення основних складових Програми
(1 – визначення ключових компетенцій (компетентностей) лідерства
керівників на державній службі в Україні,
2 – вивчення потреб керівників І-ІІ категорії посад у навчанні та розвитку)
 Розробка тренінгів в рамках Програми та тренінгових матеріалів
(за участі фахівців Школи державної служби Канади, адаптація та
доопрацювання тренінгів фахівцями Проекту)
 Завершення підготовки до тренінгів за участі відібраних тренерів.

Вивчення потреб у навчанні керівників вищого рівня на державній
службі в Україні – основа розробки Програми
Програма була розроблена на основі вивчення потреб у навчанні керівників на
державній службі в Україні відповідно до проекту основних груп компетенцій
(компетентностей) лідерства3.
У співпраці Головного управління державної служби України та Проекту вперше
в історії державної служби України були проведені широкомасштабні
дослідження із залученням до опитування (анкетувань, фокус-груп та
напівструктурованих інтерв‘ю) українських державних службовців, для
врахування їхнього бачення та потреб при визначенні ключових груп
професійних компетенцій (компетентностей) лідерства4, потреб у навчанні та
розвитку. Так, в анкетуванні взяли участь з 55 ЦОВВ 545 державних службовців,
що працюють на керівних посадах, в тому числі 176 представників вищого
корпусу (першої та другої категорії посад); у 14 фокус-групах взяли участь 99
осіб з 51 ЦОВВ, були проведені інтерв‘ю з першими заступниками керівників 15
відомств. Вивчення потреб відбувалося з використанням методики оцінювання
«360 градусів» (розгляд з різних точок зору, в тому числі колег, підлеглих,
керівників), оскільки вважається, що самооцінки недостатньо для рівня вивчення
потреб на основі компетенцій.
В результаті вивчення потреб було визначено основні змістовні складові
Програми та рекомендації щодо її впровадження. Звіт щодо вивчення потреб було
представлено на засіданні Ради Школи за участі міжнародних фахівців з питань

3

Див. Звіт про вивчення потреб та проект Профілю компетенцій лідерства. www.ucs-hrm.org.ua

4

Основними групами компетенцій (компетентностей) лідерства для керівників на державній службі в
Україні за результатами дослідження 2009-2010 років було визначено такі: ефективна комунікація,
управління людськими ресурсами, орієнтація на результат та аналітичне мислення..
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управління людськими ресурсами – керівників-лідерів державних служб (грудень
2009 р.)
Розробка Програми
Тренінги та тренінгові матеріали розроблялися за участі фахівців Школи
державної служби Канади відповідно до вимог, визначених на основі вивчення
потреб у навчанні. Матеріали проходили низку обговорень за участі українських
та канадських експертів Проекту та доопрацьовувалися з метою сприяння
ефективної подачі матеріалу та кращої адаптації для української аудиторії.
Для участі у Програмі тренери відбиралися на конкурсній основі. Оголошення
про участь у конкурсі розміщувалося на сайтах Школи вищого корпусу державної
служби та Проекту, а також поширювалося на інших відповідних інтернет вебсторінках5. В оголошенні до участі у конкурсі зазначалися основні вимоги до
тренерів, зокрема, знання теми, досвід проведення тренінгів, гарні комунікативні
навички, досвід роботи з державними службовцями, почуття гумору тощо.
Комісія у складі фахівців Школи та Проекту переглядала отримані заявки та
резюме (CV), та обирала фахівців для запрошення на інтерв‘ю. З усіма
учасниками проводилися структуровані інтерв‘ю ― на основі наперед
визначених поведінкових та ситуаційних запитань, запитання задавалися однакові
для всіх та в однаковій послідовності для усіх учасників конкурсу по кожному
тренінгу.
Після відбору тренерів продовжувалася підготовка до реалізації тренінгів.
Відбувалися спеціальні зустрічі з канадськими експертами, які мали різний
формат ― від представляли розробниками своїх напрацювань до обміну досвідом
між українськими та канадійськими фахівцями, і до пілотування окремих
тренінгів. Команда Проекту працювала з тренерами, роз‘яснюючи логіку
Програми, основні цілі та акценти Програми, спільно відбувалося опрацювання
практичних завдань, презентацій для використання під час тренінгів тощо. Певні
корективи вносилися і у тренінги та тренінгові матеріали за результатами
проведення перших тренінгів на основі даних моніторингу (спостереження) та
зворотнього зв‘язку від слухачів.

5

Інформація поширювалася Школою на сайтах, де зазвичай розміщуються вакансії, наприклад
www.trainings.ua, www.jobs.ua.
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ІІІ. УЧАСНИКИ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ЛІДЕРСТВА: ВІДБІР, ГРУПИ,
«ПОРТРЕТ» СЛУХАЧІВ

Відбір учасників
При розробці Програми розвитку лідерства було запропоновано дотримуватися
певних загальних критеріїв для відбору учасників та формуванні груп, зокрема,
передбачалося, що слухачі матимуть управлінські функції в переліку службових
обов‘язків, досвід управлінської діяльності на державній службі не менше 1 року;
бажано було дотримуватися ґендерного балансу. Планувалося, що ті, хто були
вперше призначені на посади І-ІІ категорії у період з лютого 2010 року по лютий
2011 року увійдуть до окремих груп і навчатимуться в рамках програми «для
новопризначених», яка, крім заходів в Програмі розвитку лідерства, передбачала
проведення двох додаткових тренінгів6.
Також учасниками мали бути ті, хто раніше не проходив навчання у Школі.
Водночас, з метою врахування різних поглядів при оцінювання Програми до
учасників Програми розвитку лідерства 2011 були включені три слухачі
попередньої Програми Школи.
Вперше кандидати на участь у Програмі направляли до Школи мотиваційні листи
з обґрунтуванням того, чому вони хотіли би взяти участь у зазначених
Програмах. Відсіювання Школою кандидатів за аналізом їхніх мотиваційних
листів не відбувалося.
Школа отримала 149 заявок до участі у Програмі (у відповідь на офіційні листи
до органів влади7), на основі яких було сформовано 5 груп слухачів. Більше 40
осіб з різних причин, в тому числі через звільнення, переведення на інші посади
тощо, не взяли участі у Програмі.
Формування груп
При підготовці до Програми розвитку лідерства рекомендувалося на тренінгах
працювати з групами по 15 (максимум 20) осіб. Водночас, враховуючи

6

Для новопризначених Школою також пропонувалися тренінги «Державне управління: основні питання»
та «Інновації державних фінансів». Як показав досвід, Програма «для новопризначених» мала здебільшого
умовну назву, оскільки серед її учасників більшість мала значний досвід державної служби, в тому числі
на високих керівних посадах. Крім того, за свідченнями деяких учасників вони обирали більш зручні дати
і не зважали на офіційний критерії розподілу «програм», груп.
7

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 728 від 25.08.10 р. «Про затвердження Порядку
організації і проведення Школою вищого корпусу державної служби тренінгів для державних службовців
першої – другої категорії» Школа вищого корпусу державної служби до 10 лютого 2011 р. офіційними
листами повідомила всі державні органи, на які поширюється дія закону «Про державну службу», про
започаткування Програми і можливість участі у ній.
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неможливість передбачення фактичної участі слухачів, після отримання заявок
Школа сформувала 5 груп слухачів8 – до 30 осіб в кожній групі.
При формуванні груп Школа враховувала рекомендації Проекту9 та намагалася
включати до однієї групи працівників приблизно одного функціонального рівня.
Так, в групі № 1 та № 4 були голови, перші заступники та заступників голів
ЦОВВ, заступники міністрів, керівники секретаріатів, державні службовці таких
органів як Адміністрація Президента, Апарату Верховної Ради, Секретаріату
Кабінету Міністрів тощо; група № 2 та 5 – заступники голів ЦОВВ, директори
Департаментів тощо, група № 3 – директори департаментів, начальники
управлінь, керівники служб, зокрема представники апаратів органів судової влади
тощо.
Групи були приблизно однорівневі, що не створювало проблем при відвідуванні
тренінгів учасниками разом з іншими групами. Відмінність функцій з точки зору
центрального та місцевого рівня, а також з точки зору рівня посад в рамках даної
Програми не мала суттєвого значення, оскільки тема була спільна для всіх.
Загалом, учасники були задоволені формуванням груп, позитивно відзначали
можливість обміну думками та досвіду з колегами.

Портрет учасників
Спочатку Проектом планувалося провести пілотування нової Програми розвитку
лідерства за участі однієї групи слухачів (орієнтовно – 15 осіб). Однак, за
ініціативою Школи вищого корпусу Проект підтримав пілотування Програми для
значно більшого кола осіб. Загалом, участь у Програмі розвитку лідерства 2011
взяли більше ста осіб.
Переважна більшість слухачів Програми 2011 – 69% – працює на рівні
центральних органів виконавчої влади (11% – у міністерствах та 58 % – у
комітетах та інших ЦОВВ), 12% слухачів – державні службовці Адміністрації
Президента України (АПУ), Апарату Верховної Ради України (АВРУ) та
Секретаріату Кабінету Міністрів України (СКМУ); крім того участь у Програмі
брали державні службовці судових органів, працівників апаратів судів
(Конституційного суду, Верховного суду України, Вищого адміністративного
суду, Вищого господарського суду) – 9%; а також місцевих органів влади – 5%,
8

Три групи були сформовані для участі у програмі «Розвиток лідерства-адміністративна реформа 2011»,
до їх складу, за даними Школи, входило 101 особа, з них жінок ― 26%, чоловіків ― 74%, середній вік ―
40-44 років. Дві групи були сформовані для новопризначених керівників вищого корпусу, до їх складу
входило 48 осіб, з них жінок ― 19%, чоловіків ― 81%; середній вік ― 46 років.
9

За результатом вивчення потреб, було рекомендовано формувати однорідні групи, так, наприклад, одна
група у складі перших заступників та заступників керівників відомств, друга група ― керівники
департаментів у складі ЦОВВ. У разі змішаних груп (наприклад, якщо в одній групі заступники міністрів
та керівники департаментів) варто дотримуватися балансу представників різних посад.
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зокрема з АР Крим, Волинської області, м. Києва та інших державних органів –
11%, таких, наприклад, як Національний інститут стратегічних досліджень,
службовці апарату Уповноваженого з прав людини, Рахункової палати, Вищої
ради юстиції.
Діаграма 1. Органи влади, в яких працюють учасники Програми розвитку
лідерства 2011
Портрет слухачів: представництво за органами державної влади (%)
Міністерства

9
5

11
12

11

Інші ЦОВВ

АПУ, Апарат ВРУ, Секретаріат КМУ

58

Інші державні органи
Суди (апарат)
Місцеві органи влади

Учасники Програми розвитку лідерства 2011 – керівники І-ІІ категорії посад і
мали в середньому 9-10 років стажу державної служби.
Назви посад учасників відрізняються і зумовлені специфікою того, чи іншого
органу, так серед учасників були заступники міністрів, голови інших ЦОВВ та
перші заступники й заступники голів, члени Комісій, керівники служб/
секретаріатів та їх заступники, керівники/ директори департаментів, начальники/
керівники та заступники керівників управлінь, начальники/ завідувачі відділів,
завідувачі секретаріатів комітетів, перший заступник облдержадміністрації тощо.
Діаграма 2. Посади учасників Програми розвитку лідерства 2011
Портрет слухачів за типами посад (%)
8

8

2

14

8
19
41

Керівники відомств (2%)
Перші заступники керівників (14%)
Заступники керівників (19%)
Директори департаментів/начальники управлінь (41%)
Заступники керівників департаментів/управлінь (8%)
Начальники відділів (8%)
Інше (8%)
13

Загалом, участь у тренінгах в рамках Програми розвитку лідерства взяли 106 осіб
(з них 29% – жінки), тоді як загальна кількість фахівців залучених до заходів
Програми є дещо більшою.
Кількісні характеристики участі у Програмі представлені у наступній таблиці.
Таблиця 1. Участь слухачів у заходах Програми
Назва тренінгу/ заходу

Кількість
учасників (дані
Школи)

Кількість
груп

близько 100 осіб

-

 Тренінг «Ефективні публічні виступи та
спілкування зі ЗМІ»

84 особи

5 груп

 Тренінг «Мистецтво ведення переговорів»

64 особи

5 груп

57 осіб

3 групи

 Захід з відкриття Програми

 Тренінг «Лідерство в команді»

(зведені)
 Тренінг «Мистецтво управління змінами»

43 особи

5 груп

 Тренінг «Стратегічне управління з орієнтацією на
досягнення очікуваних результатів діяльності»

51 особа

2 групи
(зведені)

59 осіб

 Тренінг «Особистий розвиток лідера»

2 групи
(зведені)

 Комунікаційний захід «Мистецтво ведення
міжнародних переговорів»
 Захід з обговорення Програми

22 особи

1 група
(зведена)

24

2 групи

64% слухачів (67 осіб) Програми розвитку лідерства взяли участь не менш як у
половині тренінгів Програми (з них, 34% – жінки)10.
Участь у комунікативному заході взяли 22 особи (з них 50% – жінки)11.
Участь у заході з оцінювання Програми взяли 24 особи (з них – 41% жінок).12

10

При цьому 29 осіб (з них 11– жінки) крім тренінгів по Програмі розвитку лідерства відвідали один або
два додаткових тренінги в рамках програми для новопризначених. З них 62% (18 осіб) – активні учасники
Програми, які взяли участь у половині і більше (3-6) тренінгах Програми розвитку лідерства.
11

З числа тих, хто взяв участь у комунікативному заході – 7 осіб, які відвідали 5-6 тренінгів; 9 осіб, які
відвідали 4 тренінги; по три особи, які відвідали 2-3 тренінги; а також одна особа, яка не відвідувала
тренінги щодо лідерства, але була на першому додатковому тренінгу щодо основних питань державного
управління.
12

Віковий склад учасників заходу з оцінювання – 7 осіб до 30-40 років, 7 осіб – 40-50 років та 7 осіб —
50-55 років; досвід державної служби: від 2 до 32 років (4 особи – до 5 років, 5 осіб – 7-10 років, 5 осіб –
11-15 років, 3 особи –28-32 роки).
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Таблиця 2. Участь слухачів у тренінгах13
Кількість
тренінгів,
в яких
взяли
участь

Кількість
осіб, яка
взяла
участь у
тренінгах

Відсоток з
числа
загальної
кількості
учасників

З числа
слухачів –
кількість
жінок, які
відвідали #
тренінгів

Відсоток
жінок по
відношенню
до кількості
учасників #
тренінгів

Відсоток
жінок від
загальної
кількості
слухачівжінок

5-6
тренінгів
3-4
тренінги
1-2
тренінги

20 осіб

19%

9

45%

29%

47 осіб

44%

14

30 %

45%

39 осіб

37 %

8

21 %

26%

Діаграма 3 . Кількість слухачів, які відвідали від 1 до 6 тренінгів
Участь слухачів у тренінгах Програми розвитку лідерства
44% – участь у 3-4 тренінгах
37% – участь у 1-2 тренінгах
19%

37%

19% – участь у 5-6 тренінгах

44%

13

Оскільки не завжди усіх слухачів реєстрували при відвідуванні, тому дані є приблизними. Однак ця
погрішність не є суттєвою.
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ІV. ОЦІНКА ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ЛІДЕРСТВА УЧАСНИКАМИ

Оцінювання Програми розвитку лідерства складалося з кількох етапів та
відбувалася з використанням кількох методів:
 анкетування учасників після кожного тренінгу
 спостереження експертом за ходом тренінгів та неформальне спілкування з
учасниками тренінгу
 захід з обговорення Програми розвитку лідерства (модерована дискусія)
 анкетування учасників Програми розвитку лідерства
 захід з обговорення Програми за участі тренерів
 анкетування тренерів
 обговорення даних оцінювання фахівцями Проекту.

Загальна оцінка Програми слухачами
Загалом учасники позитивно оцінюють Програму та вважають, що їм дуже
пощастило, «випав щасливий квиток – взяти участь у Програмі». Учасники
висловили побажання брати участь у подібних Програмах і заходах у
майбутньому, вважають, що слід продовжувати таку Програму, що варто
провести таку програму для перших осіб у відомствах, і «якби усі державні
службовці пройшли Програму, був би Результат».
Оцінюючи Програму слухачі характеризували її як незвичну, цікаву, своєчасну,
актуальну, важливу, необхідну, корисну, повчальну, практичну, ефективну,
професійну, таку, що «затягує», динамічну, доступну, доброзичливу тощо.
Під час Програми, за словами слухачів, «порушувалися актуальні проблеми,
пропонувалися шляхи саморозвитку в «експериментальних» умовах». Оцінка
слухачами актуальності, корисності та доцільності інформації здійснювалася
після кожного тренінгу та наприкінці Програми, в результаті – середні оцінки не
суттєво відрізняються; так їх середня оцінка за даними анкетування – в діапазоні
4,5-5 (де 5 – максимальна оцінка).
Відповідаючи на запитання щодо асоціацій з Програмою та на запитання анкети
щодо загальної характеристики Програми, що в
 «Програма – найкращий
захід, організований
ній сподобалося і що було найголовнішим,
Головдержслужбою за майже
респонденти наголосили на:
10 років перебування на
державній службі»*14.
Дані анкетування

 важливості Програми,
 її позитивному впливі,
 ефективній
інноваційній

методиці

викладання фахових тренерів.
14

Тут і в подальшому наведені слова слухачів Програми розвитку лідерства 2011, які брали участь в
анкетуванні та обговоренні Програми
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Зведені дані анкетування показують, що Програма повністю виправдала
очікування учасників (9 балів), при цьому деякі слухачі зазначали «деякі теми, які
здавалися зайвими, або від яких не очікував нічого особливого, виявилися
повчальними та наглядними», «перед початком програми мої очікування були на
5, 6 – було відчуття чергового підвищення кваліфікації – а зараз 9»; «мала нагоду
у минулому році дізнаватися про відгуки щодо програми від її учасника, тобто
мала певні очікування, які були перевищені».
Слухачі Програми відзначили «навчання» та «спілкування» між слухачами
Школи як два ключових взаємопов‘язаних фактора, оскільки для них насправді
було важливо «почути інші точки зору», «подивитися на себе очима інших»,
«вчитися один у одного».
За словами слухачів, оскільки базова освіта як правило є галузевою, часто
технічною, важливо, що програма
За словами слухачів, Програма –
дозволяє розширювати світогляд та
розвивати
компетенції,
навички  «необхідний, важливий захід з
формування нової еліти державних
керівників.
службовців, керівників»

Кожен є «фахівцем у своїй сфері», а ця  пропонує «нові підходи до
Програма давала можливість «вийти за
державної служби»
межі
відомчої
спеціалізації»,  «дозволяє підвищити ефективність
управління».
«подивитися на питання управління
широко, з точки зору державного
управління», «на загальнодержавному рівні».
За свідченням слухачів, «Програма змінила нас. Ми не можемо змінити
обставини на роботі, але можемо змінити своє
 «Мета Програми –
ставлення, і таким чином можна змінити роботу»;
людяність держслужбовця,
«Програма вплинула на слухачів, на зміну певних
ефективність керування, як
наслідок – ефективність
моделей поведінки, і змінюючи конкретних
держави».
людей програма через них має потенціал для
Дані анкетування
зміни системи».
На запитання анкети «Які знання та навички Ви отримали / розвинули під час
Програми?» відповіді слухачів, зокрема, були такими:
Навички комунікації по вертикалі та горизонталі; уміння слухати; спілкування зі
складною аудиторію, відповіді на незручні запитання; публічні виступи –
вдосконалення поведінки; мистецтво ведення переговорів; вирішення та вихід з
конфліктних ситуацій; уміння планувати і управління часом;
Лідерство в команді; емоційну складову, комунікацію з підлеглими; важливість
прислухатись до думок інших; використання різних стилів лідерства в управлінні;
Управління змінами; прийоми підготовки підлеглих до дій в умовах змін з метою
досягнення поставленої мети; щодо особистого розвитку лідера тощо.
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За даними анкетування до початку тренінгів, переважна більшість слухачів не
проходили спеціальне навчання з тем тренінгів в рамках Програми, і здебільшого
вчилися на своєму досвіді.
За результатами оцінювання Програми одні учасники відзначали, що отримали
багато нової та корисної інформації, «запропоновані тренінги та заходи були
насичені новою інформацією, інноваційними підходами, додали нових знань і
навичок»; інші слухачі підкреслювали, що Програма дозволила систематизувати
знання, «розкласти все по полицях», «побачити, що те, що відчували інтуїтивно,
має наукове обґрунтування», дізнатися про міжнародні стандарти, опанувати
нову сучасну управлінську термінологію.
Програма дозволила розкрити потенціал учасників, внутрішні задатки, так, один з
учасників анкетування відзначив: «відчуття того, що майже половину «носив» у
собі, але не знав, як цим користуватися». Програма дала поштовх для
усвідомлення необхідності постійного розвитку, навчання.
За словами слухачів, Програма дозволила «побачити, що не все так страшно»,
«побачити певні речі, на які раніше не звертали уваги», подивитися «збоку на
самого себе, критично переоцінити», «подивитися на деякі речі по-новому»,
змінити певні уявлення («раніше вважали що треба робити так, а не інакше, а
завдяки Програмі побачили і інші можливості») та стали «більш свідомо
підходити до вибору певних способів діяльності». Як відзначали учасники заходу
з обговорення, Програма змушувала «раз на місяць задати собі певні запитання як
до керівника, які раніше не ставили, і чесно відповісти на них», «стимулювала
задуматися».
Один з учасників Програми розвитку лідерства у 2011 році, перший заступник голови
Волинської ОДА Олександр Башкаленко, у своєму інтерв'ю щодо досвіду участі у
Програмі, зазначив: «якщо говорити про навчання, мені воно дуже сподобалося.
Програма побудована професійно і цікаво… Коли я приступив до виконання службових
обов'язків, у мене виникало чимало питань і навіть не стільки до документообігу,
скільки до того, як взаємодіяти з таким чисельним штатом і бути при цьому в курсі
роботи навіть найвіддаленішої ланки. До всього потрібно було доходити на практиці. А
школа розвитку лідерства дає чіткі вказівки стосовно взаємодії з підлеглими і пояснює
як правильно використати наявний ресурс. Доволі часто керівники нехтують ним або ж
використовують частково. Умовно, приклад, у Вас є автомобіль, який може розганятися
до швидкості 300 кілометрів на годину, а Ви їздите не більше сорока»… «Я багато що
пізнав, взяв для себе на озброєння, щоб працювати сьогодні на цій посаді. Думаю, що
люди, які працюють під моїм керівництвом, матимуть нагоду в цьому переконатися»15.

Учасники анкетування також наголосили, що Програма дала «розуміння
проблеми нерозвиненого лідерства серед керівників держуправління», що в
15

Див. Олександра Башкаленко. Лідера в собі потрібно виховувати / http://region.west-host.net/news/838oleksandr-bashkalenko-lidera-v-sobi-potribno-vykhovuvaty.html
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результаті «відбулася певна систематизація знань щодо компетенцій лідера та
можливості розвитку особистих якостей».
88% слухачів, які брали участь в анкетуванні відзначили, що Програма вплинула
на зміну їхнього ставлення до питання щодо розвитку лідерства на держаній
службі.
Діаграма 4. Оцінка слухачами ставлення до лідерства
Чи змінилося Ваше ставлення до розвитку лідерства на державній
службі? (%)
50
40
30

44

44

12

20
10
0
Так

Скоріше так,
ніж ні

Скоріше ні,
ніж так

На думку учасників, у Програмі під різними кутами розглядалися важливі
аспекти, пов’язані з управлінням людськими ресурсами та особистим
розвитком лідера, складаючи єдине ціле; невипадково однією з асоціацій
слухачів з Програмою була «веселка» – «така ж яскрава, різнобарвна, але єдина».
За словами учасників, Програма дозволяє «побачити те, що «лідер і посада не
тотожні поняття», що «існують інші більш ефективні формули», що можна «без
криків і стресу зорієнтувати підлеглих на спільну мету»; «дозволила обрати
інструментарій усвідомлюючи різні стилі лідерства»; «важливо, що при
делегуванні, коли ти даєш доручення, все одно ти несеш відповідальність за
кінцевий результат».
Під час обговорення учасники наголосили на
 «Лідером не
народжуються –
значущості для керівників на державній службі
цьому можна
усвідомлення того, що лідерство не зумовлюється лише
навчитися».
посадою, усвідомлення достеменного лідерства, коли
Дані анкетування
лідер є небайдужим, піклується, навчається від інших та
навчає, що важливо не чекати вказівки зверху, а діяти, щоденно докладати зусиль
заради позитивних змін». Саме ці ідеали обговорювалися під час Програми (за
словами слухачів, «від теорії лідерства – до практики»). Учасники підкреслили
важливість дотримання тих цінностей, які сповідувалися впродовж Програми,
зокрема, пов‘язаних з турботою лідера про команду, розвиток довіри, діалогу,
побудови стосунків на перспективу та наповнення реальним сенсом слів
«служіння народу». Програма дозволили зрозуміти, що «лідером не
народжуються, а можна навчитися».
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«Є вроджені якості, які є передумовою, але це зовсім не означає, що людина, яка ними
володіє обов'язково стане лідером або керівником. Для цього потрібно докласти чимало
зусиль і, передусім, завжди розуміти: якщо ти вже назвався керівником, то
відповідальність за процес і за колектив на тобі. В іншому випадку, ви не керівник, а
ставленик. Про це завжди потрібно пам'ятати і завжди бути в курсі того, що
відбувається. Будь-яку здібність треба удосконалювати, при чому робити це щоденно.
Від початку життя всі мають однакові умови. Ходять у садочок, закінчують школу,
обирають вищий навчальний заклад. Потім починають працювати на первинних ланках і
як-то кажуть підніматися вгору. Але досягнення таких висот залежить від особистості,
від того, як вона працює над собою і самовдосконалюється. Для цього й існують такі
школи і курси».
Інтерв‘ю Олександра Башкаленко, першого заступника голови Волинської ОДА,
учасника Програми розвитку лідерства 2011,
http://region.west-host.net/news/838-oleksandr-bashkalenko-lidera-v-sobi-potribno-vykhovuvaty.html

За словами учасників, вони «захопилися ідеями, які обговорювалися під час
Програми і думали про те, що вони зможуть втілити на практиці». В результаті
оцінювання Програми слухачі підкреслили, що «деякі нові знання вже
використовуються на практиці». На переконання учасників, «Програма не
відірвана від життя», «мінімум 80% навчання має практичний характер».
Програма дала «можливість адаптувати досвід західних підходів до наших умов
та їх застосування на державній службі».
96% слухачів, які брали участь в анкетуванні, відзначили, що мали можливість
використати отримані знання на роботі.
Діаграма 5. Оцінка слухачами корисності Програми
Чи мали Ви можливість використати отримані знання на роботі?
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Приклади того, що вже застосовується на практиці стосуються прийомів та
навичок ефективної комунікації, донесення думки за 2 хвилини, подолання стресу
та управління конфліктами, використання методу аналізу дерева проблем,
розвитку бачення та залучення персоналу під час стратегічного планування,
врахування різних точок зору, більшого делегування в колективі. За допомогою
тестів, які використовувалися під час тренінгів, учасники Програми мали
можливість «проаналізувати свою команду»,

«Інформація, яка надавалася
«побачити, які різні люди входять до її
під
час
тренінгів, є важливою та
складу, і це добре, адже немає однозначно
корисною, яку я вже
чорного і білого, немає абсолютів». Деякі
використовую на практиці, що
учасники анкетування відзначили, що
призводить до покращення
клімату в колективі,
Програма суттєво вплинула на стиль та
ефективності використання
методи керівництва, планування, аналізу, що
робочого часу, можливостей
вони застосували отримані навички на
членів колективу»…
практиці, в результаті чого психологічний
Дані анкетування
клімат у колективі покращився.
Корисними, на думку слухачів, були не лише самі тренінги, але й тренінгові/
роздаткові матеріали. Середня оцінка за 5 бальною шкалою корисності
тренінгових матеріалів за даними анкет після тренінгів складає 4,7, а оцінювання
наприкінці Програми задоволеності тренінговими матеріалами – 4,5.
Оцінюючи тренінгові матеріали деякі учасники анкетування відзначили:
«Матеріали до кожного тренінгу підібрані професійно, структура їх оформлення
та представлення зрозуміла, легка для засвоєння»; «матеріали дають змогу до
самонавчання». Як правило, тренінгові матеріали включали не лише ту
інформацію, яка обговорювалася під час тренінгів, але і додаткові матеріали;
презентації готувалися двох типів – для використання під час заходів, а також для
для ознайомлення слухачами після тренінгів. Крім презентацій слухачі
отримували інформацію про тренерів, орієнтовну програму, роздаткові матеріали
для вправ. І хоча слайди роздруковувалися по два на одному аркуші, не для всіх
слухачів розмір шрифту був достатнім.
Важливо, що 92% опитаних слухачів, які брали участь в оцінюванні Програми, за
власною ініціативою ділилися з колегами інформацією, яку отримували в рамках
Програми (решта 8% робили це, коли їх запитували). Також, 24% опитаних
поверталися до тренінгових матеріалів, переглядали їх, а 76% не лише
переглядали самі, але й показували іншим (керівникам, підлеглим).
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Діаграма 6. Розповсюдження інформації про Програму
Чи ділилися Ви з колегами інформацією, отриманою
в рамках Програми? (%)
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Діаграма 7. Використання тренінгових матеріалів
Чи поверталися Ви до матеріалів, які роздавалися під час
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Під час обговорення більшість слухачів наголосили, що після тренінгів
переглядали роздаткові матеріали, обговорювали як теорію, так і робили
практичні вправи у своїх колективах, у тому числі тести, рольові ігри, їхні
працівники кожного разу просили розказати, що було на тренінгу та чекали на
нові практичні завдання. За словами одного з учасників, «весь департамент
перечитав матеріали тренінгів».
Слухачі також висловлювали побажання мати електронні версії матеріалів; вони
отримали їх після завершення Програми.
Коментарі тренерів щодо роботи зі слухачами в рамках Програми


Зацікавленість, активна участь, питання на перервах від учасників є
показником успішності тренінгу.



Учасники слухали, задавали багато запитань в аудиторії, під час
неформального спілкування, були активні у виконанні групових вправ



Більшість з учасників були дуже свідомі, з позитивним настроєм – якщо й не
вчитися, то принаймні ділитися своїми знаннями та досвідом. Відчувалася
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їхня повага до Програми і до того, що ми робимо. Вочевидь, для цього мала
бути проведена якісна підготовча робота.


Думаю, що учасники стали після програми іншими, принаймні, на певний час.
Окрім корисних знань і навичок, програма змінює філософію особистісного
розвитку учасника.

Слухачі говорили про те, що хотіли би і в подальшому звертатися до тренерів за
консультаціями. За свідченням третини тренерів на сьогодні деякі слухачі вже
зверталися до них за інформацією та порадами.
Оцінюючи Програму слухачі говорили про те, що в результаті Програми «в
цілому я став більш компетентним в сфері державного управління та впевненим
керівником», «моя конкурентоспроможність на ринку праці істотно
підвищилася». «За такі знання варто було б платити великі гроші, а я їх отримав
безкоштовно,» – відзначив один з учасників анкетування.
Учасники назвали Програму «лабораторією особистого розвитку». Загалом, вона
була «стимулом для розвитку особи як лідера», давала
є
поштовх для «вдосконалення себе», усвідомлення необхідності  «Програма
лабораторією
постійного навчання, залишила «відчуття особистого
особистого
зростання». Програма дозволила слухачам почуватися ще
розвитку»
«більш впевнено», дала «можливість систематизувати
отримані знання і збільшити впевненість у собі, отримати підтримку тому, що
робиш».
Одним з позитивів Програми є те, що слухачі познайомилися з новими людьми,
розширили професійні контакти, і головне, дозволила відчути, що на державній
службі «існує багато керівників, які мають сили і бажання працювати на благо
держави».
25% тих, хто брав участь в анкетуванні, зазначили, що спілкуються з
представниками інших ЦОВВ, з якими познайомилися в рамках Програми, поза
межами тренінгів; 46% спілкуються в разі потреби; 25% – ще ні, але планують це
зробити.
Слухачі дякували за «чудову програму» та сподівалися, що навчання в рамках
Програми буде продовжуватися, і вони матимуть можливість зустрічатися на
таких заходах і в подальшому. Як під час обговорення, так і за даними
анкетування усі слухачі Програми, які брали участь в її оцінюванні, висловили
побажання брати участь у подібних програмах у майбутньому.
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Діаграма 8. Оцінка слухачами бажання брати подальшу участь у подібних
програмах
Чи хотіли б Ви брати участь у подібних програмах в
майбутньому? ( %)
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96% слухачів (учасники анкетування) вважають, що навчання в рамках Програми
розвитку лідерства варто було би зробити обов‘язковим. Водночас, важливою є
внутрішня готовність державних службовців, відкритість до навчання, нових ідей.
Діаграма 9. Оцінка слухачами потреби в обов’язковості Програми
Чи потрібно зробити навчання в рамках програми
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Подібні відповіді на таке запитання дали і тренери. 57% вважають, що таку
Програму варто зробити обов‘язковою (з огляду на її важливість та вплив) –
«підготовку держслужбовців за такими програмами треба робити на постійній
основі, але при такі програми вони не мають бюрократизовуватися, ставати
рутинними, втрачати дух лідерства і мотивацію», інші думають, що «краще
робити це для тих, хто реально хоче вчитися, відчуває бажання застосовувати
нові знання та навички на практиці, розвиватися».

Рекомендації слухачів щодо змісту Програми
Слухачі Програми розвитку лідерства рекомендували включити усі тренінги, які
були пропоновані в рамках Програми у 2011 році, до наступних Програм (як і
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рекомендували би залучати тих тренерів та експертів, які були залучені до
реалізації Програми).
І хоча, на думку переважної більшості слухачів, в рамках Програми здебільшого
не було тем, які би були складними для розуміння, водночас, вони відзначали, що
часто бракувало часу і варто було би «збільшити кількість занять», причому
збільшувати і час для міні-лекцій, і час для практичних завдань, обговорень у
групі. Так, наприклад, слухачі наголошували, що більше часу треба приділити
практиці уникнення стресових ситуацій, управління конфліктами, стратегічного
управління
Також, слухачі, що брали участь у підсумковому анкетуванні, хотіли би у
майбутньому відвідати такі тренінги:
 Стратегічне планування і управління змінами: роль лідера у вирішенні
«рутинної» складової цих процесів;
 Комунікації;
 Зважена та неефективна поведінка лідера у випадку недосягнення мети,
особистої поразки, непереборності обставин;
 Психологія конфлікту.
Слухачі також пропонували включити до навчальної програми для державних
службовців І – ІІ категорій посад в майбутньому такі теми:
 Питання ресурсного забезпечення управління змінами та стратегічного
планування (кошторис, нормативно-правова база, засоби заохочення);
 Особливості побудови державного управління в різних країнах та вплив на
поведінку державних службовців;
 Етика поведінки державних службовців;
 Проектний менеджмент;
 Курс підготовки тренерів.
Рекомендації слухачів Програми щодо подальших кроків:


розповсюдити контактну інформацію про учасників Програми розвитку лідерства
2011 серед її учасників (фото, стисла інформація та контакти);



залучати учасників до подальших подібних заходів;



провести тренінг для тренерів з числа слухачів Програми розвитку лідерства;



провести спільну зустріч слухачів Програми.
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РЕЗУЛЬТАТИ ОБГОВОРЕННЯ СЛУХАЧАМИ ФАКТОРІВ, ЯКІ
ВПЛИВАЮТЬ НА ЯКІСТЬ ПРОГРАМИ
1.





Визначення тем для тренінгів
починаючи від визначення потреб
планування що і як подати у стислі терміни
практична користь
врахування /використання міжнародного досвіду (приклади,
«апробована практика, не механічно перенесені, але адаптовані для
нас»); «робота на очікування аудиторії» ― налагодження зворотньго
зв‘язку із слухачами; системний підхід (взаємозв‘язок різних
складових програми)

2.

Підготовка тренерів

3.

Методика викладання; збалансованість програми (теорія та
практика, ігрові умови, українська та світова практика)

4.

Підбір слухачів з різних відомств (давав можливість почути різні
точки зору, вихід за межі вузької спеціалізації)

5.

Доброзичлива атмосфера

6.

Рівень організації / Організаційне забезпечення



Зручне місце проведення (куди зручно доїжджати)



Адекватні аудиторії (нормальне освітлення, просторі тощо)



Інформаційно-організаційна підтримка (інформування по телефону,
нагадування, зустрічі; матеріали в електронному вигляді



Продумані перерви, обіди, які дозволяють продовжувати
спілкуватися, обговорювати з тренерами та іншим учасниками
питання, пов‘язані з темою, у неформальних умовах



Матеріальне забезпечення (ручка, блокнот, бейджі)

7.

Взаємодія та зацікавленість з боку як тренерів, так і слухачів.
Команда робота. Готовність аудиторії вчитися
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Методика навчання в рамках Програми очима слухачів
Методика навчання для слухачів була «кардинально іншою», новою, незвичною,
її характеризували як використання «західного стилю», але оцінили позитивно та
вважають ефективною (слухачі відзначали, «нам є з чим порівняти»), «вона
вплинула на слухачів». Важливо, що була «адаптивність під потреби аудиторії»,
«інформація подавалася не нав‘язливо, але доступно, зрозуміло і переконливо».
Відповідаючи на запитання, що найбільше сподобалося у Програмі, слухачі не
лише називали окремі теми, але й відзначили саме методику навчання у Програмі
– «форму викладання інформації», «нестандартний виклад матеріалу»,
«відкритість змісту і формату тренінгів, інноваційний підхід тренерів, уміння
належно подати нові знання, орієнтація на колективну роботу в групі»,
«постійний зворотній зв‘язок тренерів з аудиторією, динаміка», «ігрові заходи»,
«атмосфера команди», «гарні вправи, гана побудова тренінгів»; серед ключових
характеристик Програми слухачі також називали «добре відпрацьовану методику
роботи у підгрупах».
Так, 96% слухачів, що взяли участь в анкетуванні з  «Методика забезпечує
оцінювання Програми, вважають, що тренінгова
підтримку постійної
активності учасників.
методика Програми була ефективною (68% –
Жоден не випадає з
ефективна, 28% – скоріше ефективна, ніж ні).
процесу »
Коментуючи свою відповідь, вони зазначали, що
Дані анкетування
ефективність зумовлена тим, що «методика
забезпечує підтримку постійної активності учасників. Жоден не випадає з
процесу»; «системним представленням інформації, легким засвоєнням поданого
матеріалу, колективною роботою, багатоваріантними шляхами вирішення
проблемних питань»; «Лише на власному досвіді можна чогось осягнути,
запам‘ятати або досягти».
Діаграма 10. Оцінка слухачами ефективності методики навчання в рамках
Програми
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При цьому, 84% учасників анкетування вважають, що тренінгова методика
сприяла кращому засвоєнню матеріалу в рамках Програми, 12 % – скоріше так,
ніж ні.
Діаграма 11. Оцінка слухачами впливу методики навчання в рамках Програми
Чи сприяла тренінгова методика кращому засвоєнню
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Слухачі
підкреслили
збалансованість  «Лише на власному досвіді
можна
чогось
осягнути,
Програми, вдале поєднання в ній теорії та
запам‘ятати або досягти»
практики. І хоча, як правило, відчувався брак
часу для розгляду усіх аспектів теми, на думку  «Теорія ляже мертвим тягарем,
якщо
не
закріпити
на
учасників заходу з обговорення Програми, не
практиці»16
можна зменшувати практичну складову
навчання саме завдяки якій інформація засвоювалася швидше, наочніше,
дозволяла побачити типові помилки, звичні підходи. Деякі слухачі наголошували,
що хотіли би ще більше практичних завдань та обговорення в групах, оскільки
«теорія ляже мертвим тягарем, якщо не закріпити на практиці».
Як вже відзначалося, більшість учасників Програми акцентували, що практична
робота дозволяє слухачам обмінюватися досвідом, «обговорювати свої
професійні проблеми з колегами з інших органів», вчитися один у одного, «не
менш корисним є неформальне спілкування між слухачами Школи». Важливим
було «надання кожному учаснику можливості мати свою думку», панувала
«атмосфера команди, це не було навчання як таке, це було спілкування».
Водночас, слід враховувати, що формат тренінгів і методика активної взаємодії
між учасниками не є традиційною чи знайомою формою навчання для багатьох
слухачів, вона передбачає відповідних зусиль, активної участі від кожного
слухача. Тому дуже важливим є належна орієнтація перед Програмою щодо
формату навчання. В рамках цієї Програма частка людей, яка надавала перевагу
навчанню виключно у формі лекцій була мінімальною. Тим не менше, очевидно,
що для розкриття певних тем бракувало часу й «іноді для кращого усвідомлення
16
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теми треба додаткові заняття»; деякі слухачі висловлювали побажання щодо
більшої кількості теоретичних матеріалів. Навчання шляхом участі у практичних
вправах вимагає не лише активності кожного учасника, але і дотримання «правил
гри»/ роботи в групах, вихід за зону комфорту, переосмислення власних підходів.
Очевидно, не усі слухачі були готові до цього однаковою мірою. Була висловлена
думка, що іноді багато часу витрачали на неефективні вправи («знайомство»),
водночас такі оцінки були скоріше винятком. Слід також враховувати, що часто
для розуміння однієї вправи важливо брати участь в усьому тренінгу, а не завжди
слухачі мали таку можливість. Як відзначили слухачі «деякі теми потребували
наступного аналізу та співставлення зі своїми знаннями».
Слухачі у переважній більшості були відкритими до практичної роботи, дуже
добре працювали і в групах, і виконували індивідуальні завдання, і достатньо
високо оцінювали практичні завдання в анкетах після тренінгів. Цікаво також, що
«активність учасників» часто оцінювалася слухачами досить критично і
отримувала дещо менші бали у порівнянні з іншими характеристиками тренінгів
(середній бал – 4,4 по 5-бальній шкалі).
За результатами оцінювання Програми усі методи, які використовувався під час
Програми отримали високі оцінки в діапазоні від 4 до 5 (оцінка по 5-бальній
шкалі); найвищі бали отримали міні-лекції – 4,84; спільні дискусії – 4,76; рольові
ігри – 4,72; робота в малих групах / обговорення питань – 4,56, індивідуальна
роботи(тести, анкети для самооцінки тощо) (4,36) та інтерв'ю перед камерою –
4,04.
Діаграма 13. Оцінка слухачами різних методики навчання в рамках
Програми
Задоволеність різними методами навчання
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Учасники наголосили, що «час спливав непомітно», Програма проходила
«швидко, динамічно, незвично, цікаво, яскраво, захоплююче», вона «затягувала».

29

5

Слід також враховувати, що більшість учасників надає перевагу виїзним
тренінгам, оскільки вони дозволяють відірватися від роботи, зосередитися на темі
та ближче познайомитися з іншими учасниками.
Як відзначили слухачі, вони почувалися комфортно та безпечно, захищено,
«могли експериментувати без жодного остраху негативних наслідків», відчували
атмосферу доброзичливості, приязності, вільного обговорення, «було відчуття,
що хтось є поруч, хто може допомогти»; тренінги були «місцем, де занурюєшся у
інший світ» (як віддушина) та який надихає творити, експериментувати,
сміливо діяти, розраховуючи на підтримку колег»…
Думки слухачів щодо організації Програми:
 «Треба збільшити кількість занять»
 «Збільшити час і кількість лекційної частини тренінгу»
 «Більше практичних завдань, обговорення в групах»
 «Хотілося б менші перерви між заняттями», «Навчання
треба проводити раз на 2 тижні»
 «Побільше виїзних зустрічей»
 «Можливість більш гнучкого графіку»
 «Групи зробив би чисельністю 15-20 осіб»

Оцінка слухачами логіки побудови Програми
На думку слухачів «Програма побудована
 «Програма – як веселка:
раціонально і продумано». Як наголосив один зі
сім кольорів веселки – сім
слухачів, найбільше йому сподобалася у
заходів Програми:
Програмі «подача інформації та її систематизація
вона різнобарвна, яскрава,
з кожним наступним тренінгом». Усі учасники
різноманітна, але єдина!»17
анкетування відзначили, що вони відчували
зв'язок між різними тренінгами/ заходами Програми, ( 60% – відповідь «так», 40%
– «скоріше так, ніж ні»).
Важлива роль при цьому належить експерту, який супроводжував Програму від її
початку до кінця, який працював і з тренерами, і з аудиторією, міг наголосити на
зв`язках, пояснити їх, поглибити розуміння, узгодити позиції, навести приклади з
іноземного та українського досвіду тощо.
Учасники підкреслили, що важливе значення має перший захід з відкриття
Програми, на якому учасники очікують зрозуміти, що їх чекає. Під час відкриття
Програми розвитку лідерства 2011 важливу роль відіграли виступи/ відгуки
слухачів попередньої Програми з розвитку лідерства, яка впроваджувалася
17
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Школою вищого корпусу державної служби у 2010 році. «Офіційне відкриття
Програми» не дало повного розуміння щодо майбутнього характеру Програми. У
зв‘язку з цим була висловлена пропозиція проводити орієнтаційний міні-тренінг
(на 2 години) у малих групах з інформацією про Програму (для того, щоб
«зрозуміти, що таке тренінг, чого очікувати і що треба бути активним»), провести
декілька рольових ігор/практичних вправ з метою зацікавлення аудиторії.
При плануванні Програми передбачалося провести першим тренінг, який зможе
зацікавити аудиторію та покаже практичну користь для учасників. Так, першим
для слухачів став тренінг «Ефективні публічні виступі та спілкуванні зі ЗМІ», він
був незвичним, оскільки більшість не звикла до формату тренінгів. Учасники
були «зажатими» і мали виконувати вправи, виступаючи перед незнайомою
аудиторією. На думку учасників, це було б робити набагато легше під час
наступних тренінгів, з іншого боку, така ситуація ставила їх в умови наближені
до реальності. Перший тренінг дозволив значною мірою зацікавити аудиторію та
залишив найяскравіші спогади, не зважаючи на те, що не усі слухачі Програми у
своїй роботі працюють із ЗМІ. Важливо, що слухачі після тренінгу мали
можливість відвідати індивідуальні консультації з тренерами, на яких
обговорювати ті питання, які їх особисто цікавили для вдосконалення власної
комунікації.
Ключовим тренінгом Програми був тренінг «Лідерство в команді» (3-й тренінг),
на якому порушувалися важливі теми управління людськими ресурсами.
Зважаючи на тему тренінгу було прийнято рішення саме його робити виїзним18,
оскільки цей формат сприяв більш активній участі слухачів, вдумливому
критичному обговоренню практики УЛР, етики поведінки та інших ціннісних
орієнтирів керівників. Особливо після цього тренінгу слухачі почали розуміти
взаємозв‘язок між різними складовими Програми.
Останній тренінг «Особистий розвиток лідера» дозволив підсумувати Програму
та переконатися у комплексності питань лідерства, а також стимулював
задуматися над подальшим розвитком слухачів.

Тренери та експерти Програми: оцінювання слухачами та
рекомендації для врахування у майбутньому
Слухачі загалом високо оцінили роботу тренерів, експертів, залучених до
реалізації Програми розвитку лідерства у 2011 році. Про це свідчать і оцінки
слухачів після кожного тренінгу, і оцінювання за результатами Програми в
цілому. Усіх тренерів/експертів слухачі рекомендували би залучати до подальших
програм.
18

Тренінг проходив на території бази відпочинку «Пуща лісова» в с. Мощун Київської
області.
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Дані анкетування з оцінювання Програми розвитку лідерства в цілому також
свідчать про високі оцінки роботи тренерів в рамках Програми. Серед того, що
найбільше сподобалося слухачам у Програмі, вони відзначали «цікавих»
«надзвичайних» тренерів, «компетентність та професіоналізм команди тренерів»,
«інноваційний підхід тренерів, уміння належно подати нові знання», «професійне
викладання матеріалу», «постійний зворотній зв‘язок тренерів з аудиторією»,
«дружелюбність викладачів», їх «доброзичливість, коректність, фаховість»,
«намагання викладачів надати повний обсяг знань і умінь». «У Програмі 2011
складалося враження, що над тренерами «не тяжіла система», що дозволяло
враховувати різні точки зору і перспективи; поєднувати міжнародну практику та
наші можливості».
Враховуючи досвід реалізації Програми слухачі визначили та обговорили основні
вимоги, яким повинні відповідати тренери в рамках подібних Програм для
державних службовців 1-3 категорії посад.
На думку учасників заходу слід враховувати такі аспекти.
 Вважливою є унікальність, особистість тренера («вони мають бути
харизматичними, як це було в рамках Програми»), вони не можуть бути
байдужими; вони мають бути «лідерами» в групі. Тренери повинні знати
тему не лише з книжок, але й мати відповідний практичний досвід,
орієнтуватися на нові підходи. «Не можна вчити тому, чим сам не
володієш, у що не віриш».
 Важливою є підготовка тренерів. Тренери мають володіти темою та
володіти аудиторією, не нав’язувати, але бути спроможними донести те,
що хочуть. Вони повинні бути динамічними, не нудними,
комунікабельними, ввічливими, креативними; повинні вміти застосувати
різні методи подачі матеріалу.
 Тренер має бути готовий спілкуватися з такою специфічною аудиторію,
розуміти її проблеми, ставитися з повагою, говорити мовою учасників,
бути терплячим. Тренер «не повинен забивати собою інформаційний
простір», «давати слухачам можливість вчитися один від одного», повинен
вміти модерувати дискусію, «сприймати думку учасників», «знаходити
точки дотику».
 Не обов‘язково мати досвід державної служби для тренерів, якщо є експерт
обізнаний у сфері державного управління; однак тренер все одно має
адаптуватися, аби не складалося враження, що він з іншого світу, має
розуміти специфіку роботи на державній службі.
 Сприйняття навчального матеріалу покращується, якщо розглядаються
приклади зі сфери державного управління; тренери також мають
враховувати специфіку державної служби, реальні потреби слухачів.
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 Коли працюють два тренера це дозволяє проводити тренінг динамічно,
переключати увагу слухачів, один з тренерів має можливість подивитися на
ситуацію «з боку».
 Потрібною є роль експерта, який супроводжує усю Програму, що дозволяє
побачити зв'язок між тренінгами. У свою чергу тренери також повинні
відчувати зв'язок між тренінгами.
 Добре залучати відомих тренерів, знаних як фахівців (які мають ім‘я,
досвід, гарні відгуки).

***
На думку тренерів, що були залучені до Програми розвитку лідерства 2011, при
оголошенні вимог до тренерів (в рамках їх відбору до участі у подібній Програмі)
для вищого корпусу державних службовців важливими є такі характеристики 19:
 Комунікативні навички: вміння переконувати та модерувати
обговорення

5

 Знання теми (ґрунтовне розуміння питань тренінгу)

4,9

 Досвід проведення тренінгів

4,9

 Досвід розробки презентацій/тренінгів

4,7

 Комунікативні навички: вміння слухати

4,7

 Досвід викладання по темі тренінгу

4,6

 Почуття гумору

4,42

 Терпимість

4,4

 Здатність працювати в умовах стресу

4,3

 Досвід викладання для державних службовців

4

Крім того, як зазначили тренери, важливими є вміння виявити потреби учасників
та трансформувати зміст тренінгу до їх відповідності; не просто досвід
викладання теми, а кількість проведених тренінгів саме із зазначеної теми,
досконале знання теми; особистісна зрілість тренера, активність, високий рівень
самоорганізації, креативність, принциповість у принципових речах, але гнучкість
у другорядному, бажання удосконалюватися.

19

Оцінки характеристик в діапазоні від 1 до 5, де 5 – дуже важлива; 4 – скоріше важлива,
ніж ні; 3 – важко сказати; 2 – скоріше не важлива, ніж важлива; 1 – зовсім неважлива.
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Організаційне та інформаційне забезпечення Програми : оцінка
слухачами та тренерами
Слухачі переважно були задоволені організацією та
інформаційної підтримкою реалізації Програми. Вони
оцінювали організацію після кожного тренінгу та
наприкінці Програми.

 «Організатори –
справжні
помічники у
навчанні»

На думку усіх опитаних інформаційна підтримка
Дані анкетування
Програми, яка надавалася Школою, була належною (68% – відповідь «так», 32%
– «скоріше так, ніж ні») .
За словами слухачів, «приємно спілкуватися з організаторами, інформацію
надавали вчасно та в повному обсязі», «своєчасно інформували про дату, час,
місце, тематику тренінгів». Слухачі бажали «триматися високих стандартів, що
були на початку Програми».
На етапі відкриття Програми Школа розповсюдила серед слухачів основну
інформацію про Програму, включаючи графіки проведення тренінгів. Слухачі
підкреслювали, що це має важливе значення, оскільки слухачі могли відповідно
планувати свою діяльність, і особливо це було важливо для тих, хто працює на
місцевому рівні для оформлення відряджень, а також за необхідності
відвідування навчання з іншими групами.
Напередодні кожного тренінгу працівники Школи обдзвонювали учасників та
нагадували про наступні тренінги. У деяких органах, відслідковуючи роздані
графіки, також кадрові служби нагадували працівникам своїх відомств про заходи
в рамках Програми.
Водночас, слухачі рекомендували також розповсюдити інформацію про слухачів
Програми (імена, посади, контакти), при чому варто було б це робити, як і
планувалося, на початку Програми.
Серед рекомендацій, висловлених слухачами, також є використання електронних
ресурсів («запропонував би он-лайн роботу для слухачів і тренерів через веб-сайт
програми»). В рамках Програми планувалося розміщення відповідних матеріалів
на сторінці Програми, яку слухачі могли би використовувати також для
спілкування між собою та тренерами, однак з технічних причин Школа не мала
можливості це зробити.
Для слухачів важливо, аби заходи проводилися у доступному місці, куди зручно
доїжджати. Слухачі наголошували, що дуже важливо обирати для тренінгів
належні приміщення, які дозволяють спілкуватися учасникам (за відгуками
слухачів, «коли в маленькій аудиторії розміщено біля 40 осіб, то коефіцієнт
корисної дії не зважаючи на старання фахівців буде наближатися до нуля»).
Учасники переважно були задоволені сформованими групами, в анкетах з
оцінювання Програми, слухачі відзначали, що при формування груп важливо
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«брати до уваги фахову специфіку, професійні особливості учасників»,
враховувати досвід, посади, «різнобарвний склад груп, який має складатися з
різних учасників».
Слухачі рекомендували більше тренінгів проводити «на виїзді». Як правило, дуже
добре сприймаються та відвідуються слухачами виїзні тренінги, які дозволяють
учасникам ближче познайомитися один з одним, неформально спілкуватися з
тренерами, експертами, організаторами Програми. На таких тренінгах бажано
розглядати ключові теми Програми, які потребують концентрації слухачів,
всебічного обговорення різних аспектів. Водночас, за наявності ресурсів, можна
проводити перші тренінги на виїзді

***
У процесі роботи та після завершення Програми організаційне забезпечення
також обговорювалося і з тренерами, що брали участь у Програмі. Вони
відзначали «атмосферу команди, яка була долучена до підготовки», «дуже
творчий, креативний процес підготовки до тренінгу».
Тренери високо оцінили роботу фахівців Проекту, зазначивши, що вони є
«професіоналами, що володіють тематикою, а також розуміють, куди має проект
привести», що вони були дуже відданими Програмі, повністю залученими,
надавали величезну допомогу, організаційно і психологічно підтримували
тренерів («Ми відчували відповідальність, в той же час розуміли, що нас
підтримують друзі»), «енергія і оперативність, професійність і серце, віддане
Програмі».
Тренери також переважно високо оцінили організаційну підтримку Програми, яка
надавалася Школою, особливо на початку її впровадження: «розуміння, гарна
організація, допомога як тренерам, так і учасникам. Розуміючи, як непросто було
збирати усіх людей і опікуватись ними, з огляду на статус і зайнятість, – було
пророблено колосальну працю», «постійний супровід, будь-яка дрібниця мала
увагу».
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V. ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

Результати проведення Програми розвитку лідерства 2011 підтвердили
доцільність та ефективність реалізації такої ініціативи в майбутньому з метою
вдосконалення лідерських навичок керівників на державній службі в контексті
модернізації державного управління.
Досвід пілотування Програми засвідчив, що теми, які розглядаються в рамках
Програми, відповідають потребам керівників вищого рівня на державній службі
та сприяють вдосконаленню управління людськими ресурсами на державній
службі та формують необхідні навички керівників для успішної діяльності як
сьогодні, так і враховуючи перспективи реалізації адміністративної реформи та
адаптації державної служби до європейських стандартів і найкращих практик
належного врядування. Програма дозволяє розвинути ключові компетенції
лідерства для керівників на державній службі в Україні: ефективну комунікацію,
управління людськими ресурсами, орієнтацію на результат та аналітичне
мислення. Навчання цим навичкам охоплює більшість потреб керівників вищої
ланки на державній службі в Україні з точки зору виконуваних ними функцій.
Програма носить рамковий характер та зорієнтована на загальні потреби
спільноти вищого корпусу в цілому в контексті впровадження реформ.
Загалом, пілотування Програми розвитку лідерства 2011 пройшло успішно і
підтвердило правильність даних та рекомендацій, сформульованих на основі
вивчення потреб. Програма розвитку лідерства 2011 була реалізована відповідно
до очікувань як слухачів (у деяких випадках, перевищила очікування), так і
організаторів. Рекомендації щодо Програми, визначені на стадії вивчення потреб,
були підтверджені.
Слухачі задоволені тим, що мали можливість взяти участь у навчання в рамках
Програми. Вони високо оцінюють Програму, відзначаючи актуальність тем, які
розглядаються у ній, їх важливість, корисність для особистого розвитку та
ефективної діяльності керівників на державній службі в Україні.
Програма, на думку слухачів, вдало збалансовує теорію та практику, що
уможливлює не тільки отримання нових знань або її систематизацію, але й
впливає на їх переконання та діяльність. За свідченням багатьох слухачів вони
вже застосовують отримані знання та навички на практиці.
Як підкреслили слухачі, Програма дозволяє по-новому подивитися на себе та на
державну службу, відкриває нові можливості для самореалізації та покращення
діяльності керівників-лідерів. Програма дозволяє змінити уявлення про лідерство
відповідно до сучасних підходів на державних службах демократичних країн та
стандартів належного врядування.
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Серед важливих факторів, які впливають на якість Програми, слід враховувати
такі:
 орієнтацію на потреби слухачів, причому, враховуючи виклики у
майбутньому; при цьому важливу роль має вивчення потреб як до розробки
програми, так і налагодження постійного зворотнього зв‘язку зі слухачами
протягом Програми; використання міжнародного досвіду з адаптацією до
реалій в Україні;
 інтерактивна методика викладання, яка дозволяє учасникам висловлювати
свою точку зору, активно обмінюватися досвідом, відпрацьовувати
навички у рольових іграх та інших практичних вправах; при цьому, слід
враховувати, що для проведення тренінгів потрібні спеціальні приміщення
– достатньо просторі для нелекційного розташування стільців, робіт у
групах та інших практичних занять;
 надзвичайно важливе значення має атмосфера «захищеності»,
доброзичливості, яка сприяє вільним дискусіям та навчанню; це накладає
особливі вимоги до тренерів та експертів, а також бажано не мати
зовнішніх спостерігачів під час тренінгів (за винятком тих, хто
супроводжує реалізацію Програми); така атмосфера також залежить від
складу груп, в яких не повинні бути одночасно керівники та їх підлеглі;
 фахова підготовка тренерів/ експертів – не просто лекторів, а фахівців, які
обізнані у темі, мають відповідний практичний досвід, здатні захопити
учасників своїми ідеями, в які самі вірять; особистісні характеристики
тренера, «їхня харизма», почуття гумору, ціннісні орієнтації відповідно до
ідеалів лідерства мають принципове значення. Тренери повинні бути
готовими працювати з досвідченими керівниками, які багато років
працюють на державній службі і мають свою точку зору; мають поважати
точку зору слухачів, але вміти відстоювати ключові ідеї тренінгу та
Програми;
 важливою є роль експерта, який супроводжує розробку та реалізацію
Програми, допомагаючи як тренерам, так і слухачам, експерт має
можливість здійснювати моніторинг Програми та вносити відповідні
корективи, а також підтримувати комунікацію і зворотній зв'язок зі
слухачами, працюючи своєрідним другим тренером, наголошуючи на
важливих зв‘язках між ключовими темами, тренінгами Програми,
роз‘яснюючи різні питання, надаючи додаткові приклади з досвіду інших
країн та діяльності в Україні; на думку слухачів, особливо важливою є роль
експерта якщо тренером є людина, яка не обізнана зі специфікою роботи на
державній службі в Україні; (слід зазначити, що на етапі планування
Програми така роль і навантаження на експерта не передбачалися, однак в
процесі підготовки необхідність його діяльності стала очевидною). На
думку слухачів, бажано було би і у наступних Програмах мати такого
експерта, який міг би фахово супроводжувати усю Програму;
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 логіка побудови Програми: необхідно, аби слухачі усвідомлювали зв'язок
між різними тренінгами Програми та її головну мету, тому важливе
значення мають перші заходи в рамках Програми, які мають відповідним
чином зорієнтувати майбутніх слухачів на практичний характер тренінгів
та очікувану активність кожного слухача та їх взаємодію. Як це і відбулося
в рамках Програми 2011, перший тренінг має зацікавлювати слухачів
такою мірою, аби учасники не лише були задоволені самим тренінгом і
темами, які на ньому розглядалися, але й бачили їх практичну користь та
мали бажання приходити на наступні тренінги у Програмі; у свою чергу
останній тренінг програми має підсумовувати увесь курс та спонукати
слухачів до подальшого розвитку;
 крім тренінгів важливо проводити індивідуальні консультації, а також
організовувати додаткові заходи за участі усіх слухачів Програми з
обговорення актуальних тем державного управління, в тому числі із
залученням досвідчених вітчизняних та зарубіжних фахівців для виступів,
які би слугували поглибленню знань по основним темам Програми; слід
враховувати і те, що кава-паузи та обідні перерви також сприяють
неформальному спілкуванню учасників;
Програма розвитку лідерства має враховувати нагальну потребу обміну досвідом
та розвитку мережі керівників першої – другої категорії посад. Крім того, що
обмін досвідом є найкращим джерелом навчання для дорослих, він є запорукою
скоординованої діяльності та спільної командної роботи під час реалізації
реформ. Тому, надзвичайно важливо крім тренінгів, які повинні передбачати
можливості для інтерактивного спілкування, проводити й інші заходи з обміну
досвідом. Це можуть бути заходи різного формату: семінари, інформаційні сесії,
круглі столи з обговорення актуальних тем, зустрічі із запрошеними гостями як
українськими, так і закордонними – фахівцями у сфері державного управління,
колишніми державними службовцями вищого корпусу, керівниками на державній
службі інших країн тощо. Слід приділяти увагу проведенню спільних заходів для
слухачів Школи, що проходять навчання, та тих, хто пройшов таке навчання у
попередні роки. У цьому висловили і свою зацікавленість слухачі Програми цього
року. Може бути доречно запрошувати на певні заходи не лише слухачів поточної
Програми, але й інших державних службовців І-ІІ категорії посад, особливо тих,
хто хотів би пройти таке навчання у наступному році. Варто підтримувати ідею
щодо можливість розвитку мережі для жінок-керівників з числа вищого корпусу
державної служби.

 при формуванні груп слухачів варто включати фахівців різних відомств
приблизно одного функціонального рівня, що дозволяє обговорювати різні
точки зору, обмінюватися досвідом, виходячи за межі вузької спеціалізації;
оптимально групи можуть бути у складі 12-15 осіб (20 – це максимальна
кількість). Слід забезпечувати можливості гнучкої участі слухачів,
дозволяючи в разі потреби, відвідувати тренінги разом з іншими групами.
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За результатами реалізації Програми розвитку лідерства можна стверджувати, що
її основний зміст не потребує внесення змін/коректив.
Тренінги в рамках Програми розвитку лідерства повинні бути спрямовані на вивчення
сучасних тенденцій та принципів у сфері державного управління та кращого
міжнародного досвіду/практик, а також повинні передбачати виконання практичних
вправ та використання прикладів пов‘язаних із державним управлінням.

Водночас, слухачі висловили зацікавленість у більш детальному розгляді в
рамках Програми деяких тем, для чого необхідно додавати до існуючих тренінгів
дні та/ або проводити додаткові тренінги. Так, для більш поглибленого вивчення
питань та практичних завдань більше часу можна приділити для опрацювання
таких тем, як: організаційна культура, розробка бачення, оцінка державних
програм, вироблення показників роботи ЦОВВ. Також, варто збільшити кількість
практичних завдань щодо ефективних публічних виступів (акцент не лише на
комунікації зі ЗМІ, а й на модеруванні обговорень, спілкуванні зі складними
працівниками) організації переговорного процесу, ведення складних переговорів
(«Важка розмова або як сказати «ні» і зберегти відносини»), управління
конфліктами, ризиками, емоціями та стресом, етики поведінки, управління часом.
І хоча в рамках Програми не було окремого тренінгу з питань ґендерної рівності,
ця тема періодично обговорювалися слухачами. Під час розробки приділялася
увага ґендерно збалансованій подачі інформації. У подальшому можна
рекомендувати збільшити обговорення ґендерної політики в управлінні
людськими ресурсами (як на рівні теорії, так і практичних вправ).
Як зазначалося вище, враховуючи те, що до тренерів в рамках Програми повинні
висуватися особливі вимоги як з точки зору володіння предметом, так і вміння
налагоджувати інтерактивну роботу, а також з точки зору особистісних
характеристик, тому було би помилкою вважати, що достатньо взяти тренінгові
матеріали і можна вважати тренерів готовими до роботи. Хоча Програма в
основному розроблена та існує низка тренерів, які здатні реалізовувати Програму,
для передачі досвіду та подальшого її впровадження доцільно провести Школу
тренерів, до якої би відбиралися потенційні тренери на конкурсній основі та за
участі тренерів/ експертів Програми розвитку лідерства 2011 проходили навчання
протягом певного періоду.
Досвід показує, що тренерами можуть бути і фахівці, які не мають досвіду
роботи з державними службовцями, але в цьому випадку потрібна серйозна
орієнтаційна робота з тренерами та експертне супроводження протягом тренінгу;
до того ж сприйняття навчального матеріалу покращується, якщо розглядаються
приклади зі сфери державного управління.
Успішність Програми не в останню чергу зумовлена якісною підготовкою до
реалізації Програми, зокрема, злагодженою роботою фахівців Проекту та Школи,
особливо на етапі вивчення потреб, а також тренерів. Важливими є узгодження
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ціннісних орієнтирів, ключових моментів кожного тренінгу, взаємопідтримка та
чіткий розподіл ролей.
Не менш важливе значення має інформаційне та організаційне супроводження
Програми. Як і в рамках Програми 2011 бажано на початку програми надавати
слухачам загальну інформацію про Програму, а також графік тренінгів, а також
попереджати про порядок можливої участі в тренінгах разом з іншими групами
(оскільки це важливо для підготовки та планування учасників).
Не існує єдиної точки зору щодо графіку навчання, при цьому важливо, аби
перерви між заняттями були не дуже великими.
Залишається відкритим питання щодо того, як можна забезпечити фактичну
участь слухачів у Програмі. До слухачів Програми у першу чергу мають бути
включені ті службовці, які насправді хотіли би навчатися. Тому, потребує
вдосконалення процедура відбору слухачів.
Хоча більшість слухачів вважає, що таку Програму розвитку лідерства варто
зробити обов’язковою, але все одно висловлюють застереження, що це може не
дати належного ефекту, оскільки не гарантує участі службовців, які зацікавлені у
навчанні.
Існує думка, що для посилення зацікавленості слухачів в участі у Програмі, в її
рамках для найбільш активних успішних учасників може пропонуватися
навчальний візит до однієї з розвинених країн, наприклад країн ЄС. Немає даних,
які би підтвердили мотиваційну роль такої поїздки, водночас, у разі належної
підготовки програми такого візиту він міг би слугувати поглибленню знань
слухачів у царині розвитку лідерства.
Так чи інакше, більшість слухачів потребують узгодження своєї участі з
керівництвом, причому не лише на етапі включення до Програми, але і
напередодні усіх тренінгів. У зв‘язку з цим, належна увага має приділятися
координаційній діяльності майбутніх організаторів подібних програм,
підтримання контактів з кадровими службами та пошуку можливостей
сприяння участі слухачів у навчанні. Так, наприклад, в інших країнах є досвід,
коли відповідні керівники відомств відповідають за забезпечення належних умов
для постійного навчання та розвитку їхній працівників і в тому числі несуть
відповідальність за те, що їхні працівники не змогли прийти на навчання.
Особливо впливовим є механізм, коли відомства самі платять з відповідної
бюджетної статті, за участь їх службовців у навчанні.
Як правило, дуже добре сприймаються та відвідуються виїзні тренінги, які
дозволяють учасникам ближче познайомитися один з одним, неформально
спілкуватися з тренерами, експертами, організаторами Програми. На таких
тренінгах бажано розглядати ключові теми Програми, які потребують
концентрації слухачів, всебічного обговорення різних аспектів. Водночас, за
наявності ресурсів, доцільно було би проводити також перші тренінги на виїзді.
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Після реалізації Програми варто докладати зусиль для підтримки неформального
спілкування слухачів, розвитку їх мережі, яка слугувала би майданчиком для
обміну досвідом, взаємопідтримки керівників-лідерів та сприяння найкращим
практикам на державній службі.
Вивчення потреб, проведене на етапі підготовки до розробки Програми, було
комплексним, рамковим і визначило загальні ключові потреби керівників на
державній службі, і зокрема, навчальні потреби керівників вищого рівня. При
підготовці до наступних Програм розвитку лідерства для керівників вищого рівня
можна проводити сфокусовані вивчення функціональних та особистих
навчальних потреб майбутніх учасників. По-можливості, вивчення навчальних
потреб має відбуватися за участі майбутніх тренерів програми, що може надати
важливу інформацію про потреби/стан обізнаності слухачів на момент початку
програми (аби можна було порівняти з даними наприкінці програми), а також для
врахування при формуванні груп та визначення додаткових інтересів учасників.
Це може бути зроблене завдяки використанню анкетування, яке проводилося в
рамках Програми розвитку лідерства 2011 на початку кожного тренінгу. З іншого
боку, проведення анкетування слухачів з тематики кожного тренінгу заздалегідь
(1-2 тижні) дозволить адаптувати тренінг відповідно до потреб/рівня
підготовки/пріоритетів кожної групи слухачів.
Важливо і у подальшому проводити оцінювання Програми на різних рівнях: після
кожного тренінгу, в процесі впровадження та наприкінці Програми. В ідеалі, було
би добре вивчати ефект/вплив Програми через півроку-рік після її завершення.
На думку і слухачів, і тренерів, таку Програму розвитку лідерства варто було би
проводити для керівників усіх рівнів, особливо для керівників вищого рівня на
державній службі, а також зробити подібну програму для керівників відомств, у
тому числі тих, хто займає політичні посади.
Необхідно сприяти розвитку корпоративного лідерства – лідерства усіх
керівників на державній службі – на основі єдиних підходів та забезпечуючи рівні
можливості. Важливо приділяти увагу навчанню та розвитку не лише керівників
вищого рівня, але й середнього та базового рівнів. Посилення рівня їх
професійної компетентності, розвиток компетенцій, важливих для усіх керівників
(щодо управління людськими ресурсами, ефективної комунікації, орієнтації на
результат та аналітичного мислення) є важливим фактором ефективного
управління людськими ресурсами, оскільки це сприятиме створенню умов для
кар‘єрного розвитку та успішної діяльності керівників у подальшому, в тому
числі, в разі призначення на більш високі посади. Оскільки розвиток лідерства
висуває вимоги до керівників усіх рівнів, то серед наступних кроків доцільно
рекомендувати запровадження Програм розвитку лідерства і для середньої ланки
керівників. Для адаптації рамкової Програми варто провести відповідне вивчення
потреб цієї спільноти керівників, в тому числі на місцевому рівні, та пілотування.

41

Розвиток лідерства є стратегічною діяльністю, спрямованою на вдосконалення
ефективності діяльності керівників на державній службі та органів влади в
цілому. Така діяльність потребує постійної підтримки на всіх рівнях, і в тому
числі відповідних ресурсів для забезпечення сталості процесів. Необхідно
створити умови для розвитку лідерства та забезпечити можливості для керівників
брати участь у таких програмах, як була Програма розвитку лідерства 2011.
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ДОДАТОК 1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТРЕНІНГОВУ СКЛАДОВУ ПРОГРАМИ
Назви тренінгів

Кількість
тренінгів

Період
проведення

Дати проведення

 Ефективні публічні
виступи та спілкування
зі ЗМІ20

5

Квітень –
травень 2011

19-20.04; 27-28.04;
12-13.05; 24-25.05;
26-27.05.2011

 Мистецтво ведення
переговорів

5

Травень –
липень 2011

31.05 – 1.06; 7-8.06; 1516.06; 21-22.06;
30.06 – 1.07.2011

 Лідерство в команді21

3

Липень 2011

 Мистецтво управління
змінами

5

Вересень –
жовтень 2011

5-6. 07; 12-13.07;
19-20 .07.2011
8-9.09; 15-16.09;
22-23.09; 4-5.09;
6-7.10.2011

 Стратегічне управління з
орієнтацією на
досягнення очікуваних
результатів діяльності
 Особистий розвиток
лідера

222

Жовтень 2011

2

Листопад
2011

20-21.10;
25–26.10.2011

10-11.11.2011
15-16.11.2011

Тренінги «Ефективні публічні виступи та спілкування зі ЗМІ» та «Мистецтво
ведення переговорів» проходили на базі Школи вищого корпусу державної
служби (Київ, вул. Прорізна 15).
Тренінг «Лідерство в команді» проходив на території бази відпочинку «Пуща
лісова» в с. Мощун Київської області.
Тренінги «Мистецтво управління змінами», «Стратегічне управління з
орієнтацією на досягнення очікуваних результатів діяльності» та «Особистий
розвиток лідера» проходили в приміщенні Національної Академії державного
управління при Президентові України (Київ, вул. Пугачова 12/2).

20

Після тренінгу було проведено низку індивідуальних консультацій для слухачів, причому, деякі слухачі
відвідували консультації кілька разів.
21

Фінансову підтримку для реалізації одного з тренінгів частково надав проект «Технічна підтримка
реформ державного сектору. Фаза ІІ» (DANIDA II).
22

Протягом квітня-липня 2011 року Програму було проведено у відповідності з планом-графіком,
погодженим резолюцією першого заступника Міністра Кабінету Міністрів України від 21 березня 2011
року. У зв‘язку з реорганізацією Головного управління державної служби в Національне агентство з
питань державної служби (згідно з Указом Президента № 18.07.2011 № 769/2011) у вересні 2011 р. було
прийнято рішення про прискорення реалізації всіх тренінгових програм Школи, їх завершення до 16
листопада 2011 р та об‘єднання груп слухачів з п‘яти до двох.
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ДОДАТОК 2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТРЕНЕРІВ, ЗАЛУЧЕНИХ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ
ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ЛІДЕРСТВА 2011

Тренери Програми розвитку лідерства 2011:


Барань Єлизавета, тренінг «Мистецтво ведення переговорів»



Виноградова Вікторія, тренінг «Особистий розвиток лідера»



Власова Анна, тренінг «Лідерство в команді» та «Мистецтво управління
змінами»



Гусейнова Регіна, тренінг «Ефективні публічні виступи та співпраця зі
ЗМІ»



Єрьоменко Галина, тренінг «Мистецтво ведення переговорів»



Ібрагімова Іванна, тренінг «Лідерство в команді» та «Мистецтво
управління змінами»



Купрій Володимир, тренінг «Стратегічне управління з орієнтацією на
досягнення очікуваних результатів діяльності»



Сурай Інна, тренінг «Особистий розвиток лідера»



Федорів Тетяна, тренінг «Ефективні публічні виступи та співпраця зі
ЗМІ»



Шепель Ольга, тренінг «Мистецтво ведення переговорів»

***
Єлизавета Барань,
Тренер з переговорного процесу
Єлизавета Барань має значний досвід експерта та тренера з
переговорного процесу, який вона здобула, працюючи разом з
провідними експертами Гарвардського переговорного проекту
над вирішенням конфліктних ситуацій в Іраку, де керувала
національним проектом з врегулювання конфліктів у складі
―Корпусу милосердя‖ (Mercy Corps) – міжнародної неурядової
організації. В рамках вищезазначеного проекту протягом 2008-2009 рр.
Єлизавета проводила тренінги та допомагала застосовувати нові знання та
навички більш ніж сімдесяти іракським політикам, чиновникам вищого рангу,
релігійним лідерам та шейхам.
За більш ніж тринадцять років професійної діяльності Єлизавета Барань здобула
досвід роботи у сфері міжнародної технічної допомоги, неурядовому секторі та на
державній службі в Україні. Працювала в Агентстві США з міжнародного
розвитку, неурядовій організації «Український освітній центр реформ»,
провідному аналітичному центрі «Міжнародний центр перспективних
досліджень»; координувала проекти технічної допомоги, направлені на
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реформування державної служби України. Має ступінь магістра бізнес
адміністрування. Вільно володіє англійською та угорською мовами.
Наразі Єлизавета Барань проводить тренінги з переговорного процесу та
комунікації для державних службовців, представників недержавних організацій
та бізнесу, зокрема, викладає в Києво-Могилянській Бізнес Школі.
У вільний час Єлизавета любить кататися на гірських лижах, вишивати та
подорожувати.

Вікторія Виноградова,
Тренер з особистого розвитку, психолог
Вікторія Виноградова – кандидат педагогічних наук
(Національний
педагогічний
університет
ім.
М.П.Драгоманова), доцент та завідуюча кафедри психології
і педагогіки Академії муніципального управління.
Має багаторічний досвід викладання/проведення тренінгів,
надання психологічних консультацій та наукової діяльності;
є автором понад 50 наукових статей з педагогіки та психології.
Розробила близько10 тренінгових програм для державних службовців, посадових
осіб місцевого самоврядування на теми управління персоналом, розвитку
емоційного інтелекту та лідерських якостей, управління конфліктними
ситуаціями, розвитку креативності тощо. Проводить лекції і тренінги для
учасників щорічного всеукраїнського конкурсу «Найкращий державний
службовець», а також виступає експертом під час конкурсних завдань.
У вільний час Вікторія любить танцювати аргентинське танго.

Анна Власова,
Тренер з управління людськими ресурсами
Анна Власова – кандидат економічних наук; доцент;
магістр бізнес-освіти Університету економіки і
права Екс-ан-Прованс – Марсель, Франція
(University of Economics and Law, d‘Aix-Marseille,
France). Має диплом з менеджменту Європейської
Фундації з Розвитку Менеджменту (efmd).
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Брала участь у спільних дослідженнях з управління людськими ресурсами з
Лондонською Бізнес-Школою [LBS] і у навчальних проектах під егідою
Світового Банку та Фонду Держмайна України.
Анна Власова стажувалась з питань менеджменту і управління людськими
ресурсами у провідних компаніях Канади, Франції, Данії.
Понад 15 років проводить програми професійного розвитку для менеджерів з
управління людськими ресурсами і програми управлінського розвитку для
власників та ТОП-менеджерів. Анна Власова є консультантом більш ніж 60
компаній у різних сферах бізнесу.
У вільний час Анна любить подорожувати, займатись волейболом та порцеляною.

Регіна Гусейнова,
Тренер з ефективних публічних виступів та
роботи зі ЗМІ
Регіна Гусейнова має 16-тирічний досвід роботи на
телебаченні, де обіймала посади від асистента
режисера до головного режисера 2-х каналів, а
також телеведучої. Має досвід формування команди
нових телевізійних проектів, створення телевізійних
форматів програм та ребрендінгу телеканалів. Як тренер з майстерності
телеведучого підготувала увесь стартовий склад (15 осіб) телеведучих двох
центральних українських телеканалів.
В якості викладача та тренера, має досвід розробки курсів з медіа права та
правової взаємодії органів державної влади зі ЗМІ. Останні 2 роки проводить
групові та індивідуальні тренінги з публічного та телевізійного спілкування для
державних службовців, політиків та інших публічних осіб. З 2010 року є
тренером з майстерності публічного і телевізійного виступу в КиєвоМогилянській Бізнес Школі.
Регіна Гусейнова отримала диплом режисера телебачення в Київському інституті
театрального мистецтва ім. Карпенка-Карого, здобула другу вищу освіту в
Академії Адвокатури України та має ліцензію адвоката. Наразі працює над
дисертацією "Реалізація конституційного права на свободу слова (на прикладі
електронних ЗМІ)".
Хобі Регіни – вивчення родоводу і відстеження родинних зв‘язків по світу.
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Галина Єрьоменко,
Тренер з медіації
Галина Єрьоменко є медіатором, акредитованим в
CEDR (Великобританія). У 2010 році стала
переможцем від України у конкурсі на право
стажування по медіації у JAMS Foundation (США). У
2010 році фільм про медіацію, підготовлений під її
керівництвом став номінантом міжнародного
конкурсу CEDR-Awards (Великобританія). Має
практичний досвід проведення переговорів у якості медіатора у сфері
комерційних, організаційних, сімейних спорів і конфліктів. Є співавтором
проекту Закону України «Про медіацію» та членом міжнародної мережі тренерів
з медіації.
Галина має 9 річний досвід роботи на посаді Віце-Президента Міжнародного
Інституту Бізнесу, де відповідала за співпрацю з Фондом Державного Майна
України, ДКЦПФР, Антимонопольного Комітету, Міністерства Економіки та ін.
Була керівником програми підвищення кваліфікації співробітників ФДМУ в
рамках проекту співпраці з Світовим Банком України. У якості тренера
проводила тренінги з підготовки медіаторів у Казахстані.
З 2008 року – Керівник Українського центру медіації при Києво-Могилянській
бізнес-школі, створеного спільно з Міжнародною Фінансовою Корпорацією
(Група Світового Банку). Також працює старшим науковим співробітником
Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України.
У вільний час Галина любить кататися лижах, подорожувати та проводити час на
природі.

Іванна Ібрагімова,
Експерт з питань
ресурсами, тренер

управління

людськими

Іванна Ібрагімова
– експерт
українськоканадського
проекту ―Реформа
управління
персоналом на державній службі в Україні‖, в
рамках якого Іванна брала активну участь у
розробленні Профілів компетенцій лідерства,
проведенні вивчення потреб у навчанні та
розвитку керівників вищого корпусу, розробленні та експертному супроводженні
реалізації Програми розвитку лідерства 2011. Крім того, Іванна працювала над
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розробленням нової процедури оцінювання результатів службової діяльності
державних службовців, методологій оцінювання кандидатів під час добору та
вивчення потреб державних службовців у навчанні; надавала рекомендації до
низки нормативних актів з питань управління людськими ресурсами на державній
службі.
Іванна має значний досвід управлінської діяльності, у тому числі на державній
службі в Україні та в міжнародних проектах у сфері вдосконалення державного
управління і місцевого самоврядування. Більше 11 років викладала для
державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та
представників громадських організацій, поводила тренінги для тренерів; читала
лекції та проводила тренінги з питань управління проектами, ефективної
комунікації, розроблення та оцінювання проектів, забезпечення відкритості та
прозорості влади, консультування під час прийняття рішень, аналізу політики, а
також оцінювання під час добору та вивчення потреб у навчанні. З цих питань
працювала незалежним консультантом в країнах Східної Європи та Середньої
Азії.
Іванна Ібрагімова – кандидат філософських наук, магістр державного управління;
брала участь у навчальних візитах закордоном, у тому числі у Чеській Республіці,
Словаччині, Північній Ірландії; стипендіат Програми досліджень для науковців
Фулбрайт (США), стипендіат Літньої школи Північно-Європейського
університету (Угорщина) та стажувалася з питань аналізу політики в Канаді.
Автор багатьох публікацій, в тому числі співавтор посібників з управління
персоналом для тренерів.
У вільний час Іванна любить подорожувати та фотографувати, а також
сподівається, що матиме час для того, аби згадати як грати на фортепіано та
вивчити французьку мову.

Володимир Купрій,
Тренер зі стратегічного планування та аналізу
політики
Володимир Купрій – кандидат наук з державного
управління
(Національна
академія
державного
управління при Президентові України), стажувався в
Університеті Північного Лондону за програмою
«Державне управління та державна політика в
Об‘єднаному Королівстві» та у Піма Комьюніті Коледж
(США).
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Має багаторічний досвід роботи в державному та громадському секторі,
діяльності в якості міжнародного консультанта, з 2008 року викладає в
Національній академії державного управління при Президентові України на
кафедрі державної політики та управління політичними процесами.
Близько 10 років розробляє та проводить тренінги для державних службовців,
посадових осіб місцевого самоврядування та представників громадських
організацій на теми стратегічного управління та планування, аналізу політики,
оцінки політик та програм, проектного менеджменту тощо.
Володимир Купрій є членом кількох громадських рад при центральних органах
виконавчої влади.
У вільний час Володимир любить читати історичні книжки та політичні мемуари,
колекціонує чашки.

Інна Сурай,
Тренер з управління людськими
розвитку службової кар'єри

ресурсами

та

Інна Сурай – кандидат наук з державного управління
(Національна академія державного управління при
Президентові України), докторант кафедри управління
суспільним розвитком та доцент кафедри державного
управління та менеджменту НАДУ, стажувалася в
Університеті Північного Лондона (Великобританія), де отримала диплом магістра
публчіного управління.
З 2002 року викладає в Національній академії державного управління при
Президентові України такі курси як ―Кадрова політика і державна служба‖,
―Службова кар‗єра‖, ―Управління персоналом органів державної влади і
місцевого самоврядування‖ та ін.
Інна Сурай має атестат тренера та тренера для тренерів з „Управління людськими
ресурсами‖, в рамках програми ENA (Франція) та KSAP (Польща) «Підтримка
розвитку та вдосконалення системи підготовки державних службовців в Україні»,
а також сертифікат літньої школи для тренерів навчальних модулів з підвищення
кваліфікації ―Абетка врядування‖ Баварської школи управління (Федеративна
Республіка Німеччина).
У вільний час Інна любить відпочивати на природі.
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Тетяна Федорів,
Тренер з ефективних публічних виступів та роботи зі
ЗМІ
Тетяна Федорів має більш 12-річний досвід роботи на
телебаченні та радіо. Зокрема, на телебаченні протягом 10
років обіймала посади спеціального кореспондента,
випускового редактора та заступника головного редактора
програми новин одного з провідних телевізійних каналів
України, працювала головним редактором та стартовим
менеджером новостворених телеканалів. Тетяна має 3-річний досвід роботи в
Національній радіокомпанії України на посадах ведучої радіопрограм та
головного редактора програм.
В рамках тренерської та викладацької діяльності, Тетяна Федорів має досвід
підготовки телевізійних репортерів і редакторів, є фахівцем з теорії комунікації. З
2008 року працює у сфері розвитку комунікативних здібностей дорослих, в тому
числі, державних службовців. З 2010 року є тренером з майстерності публічного і
телевізійного виступу в Києво-Могилянській Бізнес Школі.
Тетяна Федорів – автор понад 30-ти наукових публікацій у фахових збірках,
методичного посібника ―Соціокультурна компетентність державного службовця‖,
співавтор підручника ―Управління соціогуманітарною сферою‖. Розробник
навчальних курсів парламентської комунікації та організаційної комунікації,
курсів курсів ―Керівник в державних інституціях‖, ―Комунікація у державному
управлінні‖. Проходила навчання на базі британської служби новин (ВВС) в
Лондоні,
закінчила
аспірантуру Інституту журналістики
Київського
Національного університету ім. Т.Шевченка, де захистила кандидатську
дисертацію ―Телевізійні новини у політичній комунікації України: специфіка
жанру, технологія виробництва, взаємодія з аудиторією―. Наразі працює над
докторською дисертацію на тему: ―Управління репутацією органів державної
влади‖.
У вільний час Тетяна любить подорожувати Україною та Європою автомобілем.

Ольга Шепель,
Тренер з медіації
Ольга Шепель працювала у міжнародних компаніях у якості
топ-менеджера та бізнес-консультанта. Сфера спеціалізації –
менеджмент, управління людськими ресурсами. Випускниця
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програми «Переговори за Гарвардською моделлю». Ольга є медіатором,
акредитованим в CEDR (Великобританія). Має практичний досвід проведення
переговорів у якості медіатора у сфері комерційних, організаційних, сімейних
спорів і конфліктів. Ольга Шепель є членом міжнародної мережі тренерів з
медіації (CEDR, Великобританія).
З 2008 року – Заступник Керівника Українського центру медіації при КиєвоМогилянській бізнес-школі, створеного спільно з Міжнародною Фінансовою
Корпорацією (Група Світового Банку). У якості тренера проводила тренінги з
підготовки медіаторів, а також тренерів з медіації у Казахстані.
У вільний час Ольга любить кататися на гірських лижах, займатись туризмом та
їздити верхи.

***
Андрій Веселовський –
комунікативному заході:

запрошений

спікер

на

з 1978 – член Спілки журналістів України. Працював
перекладачем французької мови в Алжирі, 2-м
секретарем, 1-м секретарем, радником відділу
інформації МЗС України, радником-посланником
Посольства України в Канаді, начальником Управління
політичного аналізу та планування, членом колегії МЗС
України.
Протягом
5
років
займав
посаду
Надзвичайного і Повноважного Посла України в Арабській Республіці Єгипет,
протягом 2 років за сумісництвом працював Надзвичайним і Повноважним
Послом України в Республіці Кенія, а також протягом 4 років – Надзвичайним і
Повноважним Послом України в Республіці Судан. З 2005 року – заступник
Міністра закордонних справ України. У 2008-2010 роках – Постійний
Представник України в ЄС. Автор більш як 100 статей, декількох брошур.
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ДОДАТОК 3. ДАНІ З ОЦІНЮВАННЯ СЛУХАЧАМИ ТРЕНІНГІВ В РАМКАХ ПРОГРАМИ

За даними анкетування після кожного тренінгу учасники, як правило, високо оцінювали кожен тренінг, його
актуальність, корисність. Усі оцінки переважно коливалися в межах двох вищих балів і наближалися до
максимальних.
Таблиця 1. Оцінка учасниками тренінгів після їх проведення (анкетування наприкінці кожного тренінгу) – середні оцінки
Відповідність Актуальність
Корисність
Можливість
Оцінка
Оцінка рівня
Організація
Назва тренінгу

 Тренінг «Ефективні
публічні виступи та
спілкування зі ЗМІ»
 Тренінг «Мистецтво
ведення переговорів»
 Тренінг «Лідерство в
команді»
 Тренінг «Мистецтво
управління змінами»
 Тренінг «Стратегічне
управління з орієнтацією на
досягнення очікуваних
результатів діяльності»
 Тренінг «Особистий
розвиток лідера»
Середня оцінка

очікуванням
слухачів

тем тренінгу
(5 бальна
шкала)

тренінгу
(5 бальна
шкала)

застосування
знань на
практиці
(5 бальна шкала)

активності
слухачівучасників
тренінгу

тренерів

тренінгів
(5 бальна
шкала)

4,8

4,8

4,8

4,8

4,2

4,9

4,9

4,7

4,8

4,8

4,5

5

5

4,8

4,7

4,7

4,6

5

4,9

4,8

5

5

4,4

5

4,2

4,6

4,5

4,5

4,3

4,8

3,9

4,8

4,8

4,8

4,3

4,9

4,5

4,8

4,8

4,8

4,4

4,9

4,6

(з 5 балів)

4,8
(з 5 балів)

4,8
(з 5 балів)

9
(з 10 балів)

8
(з 10 балів)

8
(з 10 балів)

-
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Таблиця 2. Оцінювання слухачами впливу тренінгів (анкетування наприкінці кожного тренінгу)
Чи вдалося завдяки участі у тренінгу

Назва тренінгу

поглибити знання

побачити додаткові підходи/
можливості, які можна
використати

Так

Скоріше «так», ніж
«ні»

Так

Скоріше «так», ніж
«ні»

 Тренінг «Мистецтво ведення
переговорів»

70%

26%

74%

36%

 Тренінг «Лідерство в команді»

78%

22%

75%

25%

 Тренінг «Мистецтво управління
змінами»

80%

20%

100%

-

 Тренінг «Стратегічне управління з
орієнтацією на досягнення
очікуваних результатів діяльності»

60%

35%

50%

50%

 Тренінг «Особистий розвиток лідера»

70%

30%

81%

19%

Високі позитивні оцінки слухачів не змінилися і після проходження усієї Програми, коли учасники мали можливість порівняти
тренінги між собою і мали загальне бачення Програми.
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Таблиця 3. Оцінювання учасниками тренінгів після завершення усієї Програми (дані анкетування, середні показники)
Актуальність23

Корисність24

Задоволення
тренінговими
матеріалами25

Рекомендація включати
у Програму у
майбутньому26

Рекомендували би
відвідати своїм колегам27

 Ефективні публічні виступи та
спілкування зі ЗМІ

4,6

4,6

4,6

4

3,9

 Мистецтво ведення переговорів

4,6

4,5

4,4

4

3,9

 Лідерство в команді

4,5

4,4

4,4

4,2

4,5

 Мистецтво управління змінами

4,6

4,5

4,6

4,2

4,6

 Стратегічне управління з
орієнтацією на досягнення
очікуваних результатів діяльності

4,4

4,6

4,7

4,4

4,2

 Особистий розвиток лідера

4,8

4,8

4,7

4,4

4,1

4,6

4,6

4,5

4,2

4,2

Назви тренінгів

Середня оцінка

23

Оцінювання актуальності тренінгів для керівників вищого корпусу на державній службі за 5 бальною шкалою: 5 – дуже актуальний; 4 – скоріше актуальний, ніж ні; 3важко сказати; 2 – скоріше не актуальний, ніж актуальний; 1 – не актуальний.
24

Оцінювання корисними тренінгів для професійного розвитку учасників Програми за 5 бальною шкалою: 5 – дуже корисний; 4 – скоріше корисний, ніж ні; 3 – важко сказати;
2 – скоріше не корисний, ніж корисний; 1 – зовсім некорисний.
25

Оцінювання задоволеності тренінговими матеріалами за 5 бальною шкалою:5 – цілком задоволений; 4 – скоріше задоволений, ніж ні; 3- важко сказати, задоволений, чи ні; 2
– скоріше не задоволений, ніж задоволений; 1 – зовсім незадоволений.
26

Відповіді на запитання «Чи рекомендували б включити до тренінгової програми для державних службовців І – ІІ категорій посад в майбутньому» за шкалою: 5 – включити
без змін; 4 – включити, доопрацювавши практичну частину; 3 – включити, доопрацювавши теоретичну частину; 2 – включити, але суттєво доопрацювати програму/зміст
тренінгу; 1 – не включати, 0 – важко сказати).
27

Відповіді на запитання «Який тренінг рекомендували б відвідати своїм колегам» за шкалою: 5 – так, обов’язково; 1 – ні; 0- важко сказати.
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При обговоренні у учасників найяскравіші спогади про тренінг «Ефективні публічні виступи», який був першим і вразив
слухачів незвичайною методикою, а також про виїзний тренінг «Лідерство в команді», де були цікаві вправи та можливості
для неформального спілкування між учасниками груп, а також останній тренінг «Особистий розвиток лідера», який носив
заключний, підсумовуючий характер, роз‘яснював ті аспекти, які порушувалися на попередніх тренінгах та мотивував
слухачів на подальший розвиток. Кілька учасників закінчили свої анкети словами «Так тримати» та висловили побажання
«продовжувати навчання», «продовжити тренінги за іншими напрямами та темами».
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