РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМИ
РОЗВИТКУ ЛІДЕРСТВА
2011
2 березня 2012 року

Школа вищого корпусу державної
служби
 Створення та розвиток професійного вищого корпусу державної
служби є ключовим пріоритетом діяльності Школи вищого
корпусу державної служби (створена у жовтні 2008 року)
 Попередні Програми Школи:

•

«Ефективна комунікація в державному секторі» 2010-2011 (за
підтримки Посольства США в Україні)

• регіональні тренінгові програми для керівників місцевих
органів виконавчої влади 2010-2011 (за підтримки ПРООН,
DANIDA)
• короткострокова тренінгова Програму управлінського розвитку
(за сприяння проекту ПРООН «Підтримка реформи державної
служби в Україні» та за фінансової підтримки Уряду Ірландії,
вересень-грудень 2009 )
 Програма розвитку лідерства 2010 (за підтримки проекту
ПРООН)
school.gov.ua
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Схема
спрямованості роботи Школи вищого корпусу державної служби
на результат у 2012 році

МІСІЯ

Сприяння
державним
службовцям
вищого корпусу
державної
служби у
плануванні
кар’єри

РЕАЛІЗАЦІЯ МІСІЇ ТА
ДОСЯГНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТУ

Через засоби Школи:







Організаційні
Методичні
Правові
Інформаційні
Наукові

Лютий – грудень 2012 року

ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Розробка та
презентація проекту
(макету)
Функціонування
системи планування
кар’єри державних
службовців вищого
корпусу державної
служби

Створення системи моніторингу та впровадження
кращих практик та професійних компетенцій у
сфері професійного розвитку державних службовців

Створення методично-консультативного on-line
ресурсу з питань професійного розвитку
державних службовців
Розробка системи оцінки результативності
підвищення кваліфікації державіних службовців

Методично-ресурсне супроводження
та інформаційно-аналітична
підтримка професійного розвитку
державних службовців

Розробка методичних рекомендацій з питань
професійного розвитку державних службовців

Розробка методики оцінки професійних знань та
навичок державних службовців

Розробка моделей профілей компетенцій в розвиток
ЗУ "Про державну службу "

Система супроводження
кар'єрного зростання
державних службовців

Участь у розробленні відповідних нормативноправових актів з питань професійного розвитку
державної служби і служби в органах місцевого
самоврядування

Запровадження сучасних інноваційних та
інтерактивних форм навчального процесу щодо
розвитку державної служби у тому числі за підтримки
міжнародної технічної допомоги (тренингова
складова)

Створення збалансованої системи показників
результативності професійного розвитку державних
службовців

Участь у роботі з особами зарахованими до
Президентського кадрового резерву «Нова еліта
нації»

Забезпечення проведення організації
Всеукраїнського Конкурсу «Кращий державний
службовець».

Забезпечення проведення організації
Всеукраїнської спартакіади державних
службовців.

Організаційний супровід
професійного розвитку державних
службовців

Забезпечення реалізації підготовки, перепідготовки
та підвищення кваліфікації фахівців у сфері
європейської інтеграції та євроатлантичного
співробітництва

Головні напрямки діяльності методично-ресурсного центру

Створення єдиного електронного
каталогу методичних матеріалів з
питань професійного розвитку
державних службовців

Винесення на інтерактивне
обговорення проектів нормативноправових актів
Навчання державних службовців
сучасним формам взаємодії з
громадськістю через використання
інформаційних технологій

Системний моніторинг кращих
практик та світового досвіду з питань
професійного розвитку державних
службовців
Сучасні методи збору, обробки
та аналізу інформації, що
можуть застосовуватися
державними органами влади

Методичне
забезпечення

Відпрацювання демонстраційних зразків програмноапаратних рішень у сфері
електронного урядування
Організація навчання державних
службовців практичному
використанню інновацій у
державному управлінні
Впровадження інноваційних проектів
з питань професійного розвитку
державних службовців.

Інноваційні
проекти

Internet –
комунікація

Бази даних
та аналітика

Оn-line консультування
державних службовців з
актуальних питань державного
управління

Ведення електронної бази
даних статистичних
показників, розробка
автоматизованих аналітичних
шаблонів
Аналіз законопроектів та інших
нормативних актів
Отримання та використання у
навчальному процесі доступу до
світових наукових баз даних
Ведення реєстраційних баз даних
державних службовців

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ЛІДЕРСТВА 2011
Програма розвитку лідерства 2011 розроблена:
Школою вищого корпусу державної служби у співпраці
з проектом «Реформа управління персоналом на
державній службі в Україні»
(фінансується Канадським Агентством міжнародного

розвитку та впроваджується
міжнародної освіти)

Канадським

бюро

за експертної підтримки Школи державної служби
Канади

school.gov.ua
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ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ЛІДЕРСТВА 2011
 Вперше на основі масштабного вивчення потреб у
навчанні:
 відповідно до профілів компетенцій лідерства

 на основі використання методу оцінювання «360
градусів» (розгляд потреб з різних точок зору:
колег, керівників і підлеглих)
 Практично-орієнтований характер навчання в
рамках Програми (тренінги та комунікативні заходи)
 Єдина Програма з чітким зв’язком між тренінгами

school.gov.ua
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ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ЛІДЕРСТВА 2011

Визначення
загальної
стратегії –
рамкові основи
(Профілі
компетенцій
лідерства)

Визначення
потреб у
навчанні та
розвитку

Програма
розвитку
лідерства
 (тренінги та
заходи з обміну
досвідом)

school.gov.ua
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ВИВЧЕННЯ ПОТРЕБ
 Співпраця Школи та Проекту “Реформа
персоналом на державній службі в Україні”

управління

 Визначення необхідних компетенцій [2009]
– анкетування (55 ЦОВВ, 545 анкет, в тому числі 176
представників вищого корпусу)
– 4 фокус-групи (13 ЦОВВ, 33 особи)



Аналіз та визначення потреб у навчанні та розвитку [2010]
– 2 серії фокус-групи (66 осіб з 38 органів влади)
– дві серії напів-структурованих інтерв'ю (з
заступниками керівників 15 відомств)
– анкетування активних слухачів Програми
лідерства 2010
school.gov.ua
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розвитку
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ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ЛІДЕРСТВА 2011
Навчання в рамках Програми розвитку лідерства:
 є рамковим та зорієнтованим на загальні потреби
спільноти керівників, зокрема вищого корпусу
 відповідає міжнародній практиці
 Спрямована на підвищення рівня професійної
компетентності на основі розвитку компетенцій
лідерства, спільних для керівників усіх рівнів –
спроможності до управління з орієнтацією на
результат, управління людськими ресурсами,
ефективної комунікації та
аналітичного/стратегічного мислення,
school.gov.ua
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ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ЛІДЕРСТВА 2012
Навчання в рамках Програми розвитку лідерства 2012:
 зорієнтоване на модернізацію пілотної Програми
розвитку лідерства 2011 з врахуванням нового
законодавства про державну службу в Україні
 Кожен модуль Програми буде викладатися в світлі
нових порядків на виконання Закону України «Про
державну службу»
До кінця березня 2012 р. планується експертна
підтримка Проекту в напрямку модернізації зазначеної
програми
school.gov.ua
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КОМПЕТЕНЦІЇ ЛІДЕРСТВА

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ЛІДЕРСТВА 2011
 Установча конференція
• Тренінг «Ефективні публічні виступи та спілкування зі
ЗМІ»
• Тренінг «Мистецтво ведення переговорів»

• Комунікативний захід «Мистецтво ведення міжнародних
переговорів: уроки та рекомендації на майбутнє»
• Тренінг «Лідерство в команді»

• Тренінг «Мистецтво управління змінами»
• Тренінг «Стратегічне управління з орієнтацією на
досягнення очікуваних результатів діяльності»
• Тренінг «Особистий розвиток лідера»
 Комунікативний захід: оцінювання Програми
school.gov.ua
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ТРЕНЕРИ ПРОГРАМИ
 Відбір на конкурсній основі (оголошення на сайті
Школи та Проекту, а також інших інтернет ресурсах)
 Комісія за участі фахівців Школи та Проекту

 Структуровані інтерв’ю для усіх учасників конкурсу
по кожному тренінгу
 на основі наперед визначених поведінкових та
ситуаційних запитань; запитання задавалися
однакові для всіх та в однаковій послідовності

school.gov.ua
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ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ЛІДЕРСТВА 2011
 149 заявок на участь у Програмі (з їх числа сформовано 5
груп); більше 40 осіб через звільнення та реорганізації
не брали участі у ПРограмі
 Програма розвитку лідерства: адміністративна реформа
2011
 101 особа (жінок ― 26%, чоловіків ― 74%)
 середній вік ― 40-44 років.

 Програма розвитку лідерства для новопризначених
керівників вищого корпусу
 48 осіб (жінок ― 19%, чоловіків ― 81%)


середній вік ― 46 років.
school.gov.ua
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СЛУХАЧІ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ЛІДЕРСТВА 2011
 У 22 тренінгах взяло участь понад 100 осіб
 з них 29% — жінки
 64% слухачів Програми розвитку лідерства взяли
участь не менш як у половині тренінгів Програми
 з них 34% — жінки
 Слухачі Програми в середньому мають стаж
державної служби — 9/10 років

school.gov.ua
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СЛУХАЧІ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ЛІДЕРСТВА 2011
• 65% слухачів ― працює на рівні центральних органів
виконавчої влади (10% ― у міністерствах та 55 % ― у
комітетах та інших ЦОВВ),
• 11% ― державні службовці Адміністрації Президента
України, Апарату Верховної Ради України та Секретаріату
Кабінету Міністрів України
• 9% ― державні службовці судових органів, працівників
апаратів судів (Конституційного суду, Верховного суду
України, Вищого адміністративного суду, Вищого
господарського суду)
• 5% ― місцевих органів влади
• 10% ― інших державних органів, таких, як Національний
інститут стратегічних досліджень, Уповноваженого з
прав людини, Рахункової палати, Вищої ради юстиції.
school.gov.ua
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СЛУХАЧІ ПРОГРАМИ ПРО ОРГАНІЗАЦІЙНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ
 На думку слухачів, які взяли участь в анкетуванні з
оцінювання Програми, інформаційна підтримка
Програми, яка надавалася Школою, була належною
 (68% - відповідь «так»; 32% - «скоріше так, ніж ні») .
 На думку слухачів, важливо:
• на початку Програми надавати основну інформацію про
Програму, включаючи графіки проведення тренінгів
• чітко інформувати про місце та час проведення заходів,
завчасно повідомляти про будь-які зміни
• розповсюджувати списки та контакти учасників
• підтримувати зв’язок зі слухачами на постійній основі
(особливо на передодні заходів)
• використовувати електронні ресурси для розміщення
інформації
• забезпечувати належні умови для проведення тренінгів
(зокрема, просторе освітлене приміщення) тощо.
school.gov.ua

18

Дякуємо за увагу!

Школа вищого корпусу державної служби
Національне агенство з питань державної служби
України
www.school.gov.ua
www.nads.gov.ua

school.gov.ua
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