
РІШЕННЯ  

Вченої ради Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна з 

питання: «Про затвердження програм підвищення кваліфікації  

державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій,  

їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого 

самоврядування, депутатів місцевих рад»  

від 20 березня 2023 року, протокол № 6 

  

Заслухавши інформацію проректора з науково-педагогічної роботи Валерія 

БАБІЧЕВА, щодо затвердження програм підвищення кваліфікації державних 

службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та 

заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, 

на підставі підпункту 39 пункту 13.2 Статуту Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна, Вчена рада ухвалила: 

1. Затвердити редакцію загальної професійної (сертифікатної) програми 

підвищення кваліфікації «Запобігання корупції та забезпечення доброчесності на 

публічній службі» (шифр ЗП/2023/001) для перших заступників голів та 

заступників голів райдержадміністрацій, державних службовців, посадових осіб 

місцевого самоврядування. 

2. Затвердити редакції загальних короткострокових програм підвищення 

кваліфікації: 

– «Стратегічне управління та планування в публічному управлінні» 

(шифр ЗК/2023/001) для державних службовців, які займають посади державної 

служби категорій «Б» та «В», посадових осіб місцевого самоврядування 

(четвертої-сьомої категорії посад); 

– «Управління персоналом в органах державної влади» (шифр 

ЗК/2023/002) для державних службовців, які займають посади державної служби 

категорій «Б» та «В»; 

– «Державна політика у сфері розвитку місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади» (шифр ЗК/2023/003) для державних 

службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» та «В», 

посадових осіб місцевого самоврядування (четвертої-сьомої категорії посад), 

депутатів місцевих рад; 

– «Адміністративні процедури у сфері публічного управління» (шифр 

ЗК/2023/004) для державних службовців, які займають посади державної служби 

категорій «Б» та «В», посадових осіб місцевого самоврядування (четвертої-

сьомої категорії посад); 

– «Стратегічні комунікації в органах публічної влади» (шифр 

ЗК/2023/005) для державних службовців, які займають посади державної служби 

категорій «Б» та «В», посадових осіб місцевого самоврядування (четвертої-

сьомої категорії посад), депутатів місцевих рад; 



–  «Державна політика України щодо набуття членства в ЄС та НАТО» 

(шифр ЗК/2023/006) для державних службовців, які займають посади 

державної служби категорій «Б» та «В», посадових осіб місцевого 

самоврядування (четвертої-сьомої категорії посад), депутатів місцевих 

рад; 

– «Наближення законодавства України до права Європейського Союзу» 

(шифр ЗК/2023/007) для державних службовців, які займають посади державної 

служби категорій «Б» та «В», посадових осіб місцевого самоврядування 

(четвертої-сьомої категорії посад), депутатів місцевих рад; 

– «Управління державними інвестиціями» (шифр ЗК/2023/008) для 

державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» та 

«В», посадових осіб місцевого самоврядування (четвертої-сьомої категорії 

посад); 

– «Впровадження стандартів захисту персональних даних. Доступ до 

публічної інформації. Публікація відкритих даних» (шифр ЗК/2023/009) для 

державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» та 

«В», посадових осіб місцевого самоврядування (четвертої-сьомої категорії 

посад). 

3. Підготувати та надати необхідні документи для погодження до 

Національного агентства України з питань державної служби. 

 

Відповідальний:  проректор з науково-педагогічної роботи Анатолій БАБІЧЕВ 

Термін виконання до: 31.03.2023 р. 

 

 

 

Голова Вченої ради      Тетяна КАГАНОВСЬКА 

 

 

Учений секретар      Олена ФРІДМАН   

 


