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“…І кожен фініш - це,
по суті, старт!”
Л.Костенко

Ця публікація була підготовлена за підтримки Європейського
Союзу та його держав-членів Данії, Естонії, Німеччини, Польщі
та Швеції. Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю її
авторів та не може жодним чином сприйматися як такий, що
відображає погляди Програми «U-LEAD з Європою»,
Європейського Союзу та його держав-членів Данії, Естонії,
Німеччини, Польщі та Швеції.
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Шановні одержувачі!
Шановні читачі!
Багаторічний досвід моєї роботи керівником дає мені підстави
стверджувати, що успішна робота будь-якої інституції неможлива без
наявності чіткого реального планування.
Тому щиро дякую проекту U-LEAD, якому належить ідея створення
Стратегії нашого навчального закладу і який підтримував всі 7 начальних
модулів цього проекту.
Мої особисті побоювання та упередження відносно створення цього
доленосного для нашого закладу документа зникли з перших хвилин роботи
цілком професійної експертної групи, яка окрім персоналу Центру, була
представлена науковцями-викладачами, представниками місцевого
самоврядування та державної служби, громадськими діячами, моїми
колегами — директорами інших регіональних ЦППК. Особливо хочу
подякувати куратору проекту — пані Ю. Сороці ( U-LEAD), нашим
партнерам з Малопольської школи публічної адміністрації Краківського
економічного університету Республіки Польща: пану К. Глюцу, пану Я.
Боберу, пану Я. Березі, нашому професійному перекладачу пані Л. Олексієнко,
іншім нашим партнерам і друзям.
Щиро дякую вам, шановні організатори та учасники всієї нашої річної
програми
за ваш креатив, відповідальність, ґрунтовні аналізи,
оригінальні, влучні пропозиції та доповнення, за ваші сміливі висновки і
пропозиції, та в цілому за професійну плідну роботу. Вклад кожного з вас в
створення нашої спільної Стратегії є неоціненим. Зважуючи кожний тезис,
кожне слово ми послідовно просувались до кінцевої мети нашої роботи —
створення цілісної амбітної Стратегії розвитку нашого навчального
закладу, як регіонального лідера в своїй сфері. Перечитуючи готовий
продукт нашої спільної роботи, я згадала відомий постулат про те що
“Кожен фініш- це, по суті, старт!”. Тому, я щиро сподіваюсь на те, що
реалізація Стратегії ніколи на завершиться. На певному етапі вона має
дати поштовх і старт новим горизонтам і новим планам в розвитку всієї
системи публічної служби нашого регіону.

Тетяна ПАШИНІНА
Директор Центру
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ВСТУП

Реформи публічного управління України, а також процес асоціації з ЄС ставлять перед
центрами підвищення кваліфікації (ЦППК), зокрема і перед Центром перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Вінницької області (Вінницький
ЦППК), необхідність переосмислення способу ведення діяльності для найбільш повного
включення в підтримку змін, які відбуваються. Збереження та розвиток існуючих функцій ЦППК,
пов'язаних із навчанням та підвищенням компетентностей працівників, вимагають як більшої
респонсивності на потреби управління (адміністрації), так і розширення сфер діяльності та
надання нової якості цій діяльності.
Основним визначником для окреслення викликів, які стоять перед Вінницьким ЦППК,
є створення публічної цінності, що реалізується – у своєму класичному розумінні – шляхом:
• збільшення кількості та якості результатів діяльності у співвідношенні до використаних
ресурсів;
• покращення вміння ідентифікувати та задовольняти очікування та потреби клієнтів
• покращення принципів, правил та умов ведення діяльності;
• збільшення тривкості та вміння реагувати на зміни та нові ідеї і впровадження їх
в життя.
Першим амбітним кроком у цьому напрямку, визначеним керівництвом Вінницького ЦППК,
є розробка стратегії, яка позиціонує Центр на карті змін як суттєвого учасника, що підтримує
реформи, які впроваджуються. Нижчевикладений документ є результатом таких намірів.
Для роботи над стратегією було обрано партипаційну модель за участі широкого кола
зацікавлених сторін, запрошених для спільного створення документа. З методологічної сторони
були використані досвід та методи, що є відповідними для стратегічного планування
у публічному секторі, які були реалізовані в наступній послідовності:
• стратегічна діагностика,
• визначення місії та бачення Центру,
• визначення ключових проблем (із використанням підходу, що визначає чотири
перспективи діяльності організації, а саме: перспективи клієнта, фінансів, розвитку
і навчання та перспективи внутрішніх процесів),
• визначення стратегічних цілей та дій, що дають можливість їх досягнути, у вигляді
програм та завдань (стратегічні плани),
• аналіз ризиків для реалізації намірів стратегії,
• розробка карти стратегії, яка дає можливість ефективної операціоналізації намірів
стратегічного характеру.
Рамками для формулювання положень стратегії були юридичні документи та офіційні
документи, які визначають діяльність ЦППК:
• Конституція України
• Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII
• Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 7.06.2001 № 2493ІІІ
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Указ Президента України «Про систему підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації державних службовців» від 30.05.1995 № 398/95
Указ Президента України «Про Стратегію сталого розвитку «Україна - 2020» від
12.01.2015 року № 5/2015
Постанова Кабінету Міністрів України «Про центри перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ і організацій» від 16.12.2004 № 1681
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про систему
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
і посадових осіб місцевого самоврядування» від 07.07.2010 № 564
Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції реформування
системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних
адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого
самоврядування та депутатів місцевих рад» від 01.12.2017 № 974-р
Статут Центру перепідготовки та підвищений кваліфікації працівників органів державної
влади, органів місцевої самоврядування, державних підприємств, установ і організацій
Вінницької області затверджений рішенням голови Вінницької обласної державної
адміністрації від 17.10.2005 № 444

У роботі над стратегією брали участь представники широкого кола зацікавлених сторін – від
працівників та керівництва Вінницького центру, викладачів, громадських організацій,
представників органів державної влади до отримувачів послуг центру. На увагу заслуговує
також включення до роботи директорів аналогічних центрів з Херсонської та Кіровоградської
областей. Повний склад учасників процесу – в алфавітному порядку – представлений нижче.
Учасники роботи над стратегією:
• Бичок Анатолій Іванович, Літинський селищний голова Вінницької області, викладач
Центру
• Білорусов Сергій Георгійович, директор Херсонського обласного центру перепідготовки
та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, кандидат технічних
наук
• Войтенко Сергій Михайлович, заступник директора Центру
• Герасимюк Костянтин Харитонович, начальник Міжрегіонального управління
Національного агентства України з питань державної служби у Вінницькій,
Житомирській та Хмельницьких областях, кандидат наук з державного управління,
викладач Центру
• Голодюк Василь Дмитрович, Строїнецький сільський голова Тиврівського району
Вінницької області, викладач Центру
• Гомілко Людмила Станіславівна, головний бухгалтер Центру
• Зелінський Сергій Едуардович, директор Центу перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ та організацій Кіровоградської області, кандидат
технічних наук
• Киенко-Романюк Леся Анатоліївна, доцент кафедри управління та адміністрування
Вінницької академії непереривної освіти, кандидат педагогічних наук, викладач Центру
• Кондратюк Олена Семенівна, методист навчально-методичного відділу Центру
• Мудрак Олександр Васильович, завідувач кафедри екології, природничих та
математичних
наук
Вінницької
академії
непереривної
освіти,
доктор
сільськогосподарських наук, професор, викладач Центру
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Неприцький Олександр Анатолійович, доцент кафедри всесвітньої історії Вінницького
державного педагогічного університету ім.. М. Коцюбинського, кандидат історичних
наук, викладач Центру
• Пашиніна Тетяна Семенівна, директор Центру підвищення кваліфікації державних
службовців, кандидат історичних наук
• Ходакова Світлана Анатоліївна, голова громадської організації «Інститут місцевої
демократії «Відкрите суспільство», тренер, викладач Центру
• Храпова Ольга Олександрівна, методист навчально-організаційного відділу Центру
• Чернякова Алла Володимирівна, керівник навчально-організаційного відділу Центру
З боку U-LEAD роботі допомагала Юлія Сорока (U-LEAD, експерт). Як на етапі стратегічних
семінарів, та і перекладів та мовної редакції, підтримку в роботі надавала Лариса
Владиславівна Олексієнко, (перекладач проекту).
Модераторами роботи над стратегією Вінницького ЦППК були експерти Малопольської школи
публічного адміністрування Краківського економічного університету: канд. наук Ярослав Бобер
та Ян Береза, що відповідали також за розробку документа стратегії.
•
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РЕЗЮМЕ

Положення стратегії Вінницького ЦППК були визначені широкою командою зацікавлених
сторін у результаті аналізу та дискусії під час семінарів зі стратегічного планування, які
відбувались з 3 по 7 вересня 2018 року.
Передумови для розробки стратегії були визначені наступним чином:
• активне включення ЦППК до змін публічного управління України, що виникає з реформ
та процесу асоціації з ЄС;
• виявлення потреб власного вдосконалення та збільшення потенціалу ЦППК;
• використання міжнародного досвіду;
• підготовка ЦППК до функціонування в умовах конкурентного середовища.
Керуючись принципами стратегії – зокрема тим, що структура стратегії повинна опиратись на
обмежену кількість концепцій та ідей для забезпечення її відповідної дієвості – було визначено,
згідно із ухваленим баченням Вінницького ЦППК, чотири стратегічні цілі, представлені на схемі
нижче.

Стратегічна ціль 1.

Надання
широкого спектру
високоякісних
послуг, що
відповідають
потребам клієнтів
Стратегічна ціль 4.
Ініціювання перед
керівними органами
лобіювання
законодавчих змін
щодо вдосконалення
нормативно-правової
бази діяльності ЦППК в
ринкових умовах

БАЧЕННЯ:

Вінницький ЦППК освітньоінноваційний,
методичноконсалтинговий
регіональний лідер
вдосконалення
системи публічного
управління

Стратегічна ціль 2.

Створення
належних умов для
вдосконалення
організації, що
постійно навчається
та розвивається

Стратегічна ціль 3.

Розвиток
матеріальнотехнічної бази та
технологічного
забезпечення
Центру
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Для цих сформульованих чотирьох цілей було окреслено разом 15 програм та 39 завдань. Для
прийнятих цілей був проведений аналіз ризиків, який визначив їх суттєвість та можливість їх
мінімізації або уникнення. Як головні ризики слід вказати наступні:
• конкуренція;
• нестабільність політичної та економічної ситуації в країні;
• формальні та правові обмеження;
• обмежена доступність коштів на розвиток ЦППК та навчання персоналу і викладачів;
• відсутність власного приміщення.
Результат проекту наступний: розроблена карта стратегії, яка враховує чотири перспективи для
функціонування та розвитку Вінницького ЦППК (клієнта, фінансову, розвитку і навчання та
внутрішніх процесів), а також рекомендації, що стосуються операціоналізації, імплементації та
оцінки стратегії Центру.
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СТРАТЕГІЧНА ДІАГНОСТИКА

Першим кроком, що був зроблений на шляху отримання об'єктивної та найбільш
детальної оцінки діяльності Центру, був аналіз його потенціалу, сфери діяльності та взаємодії із
зовнішнім оточенням, із врахуванням різнопланового підходу, який передбачає:
- внутрішній аналіз, в рамках якого проводилась оцінка таких факторів як: людські ресурси,
фінансові, інформаційні, технологічні та культурні ресурси, а також послуги, які надаються,
питання маркетингу діяльності, успіхи (у випадку сильних сторін) та поразки (для слабих
сторін);
- аналіз зовнішнього оточення, під час якого обговорювались такі аспекти: політичні та правові
умови, економічні, технологічні чинники, аналіз потреб та можливостей клієнтів (суб'єктів та
осіб, які користуються послугами ЦППК), також було проведено ідентифікацію союзників (щодо
їх можливостей) та потенційних супротивників (для аналізу аспекту загроз). Підставою для
аналізу були як формальні документи, що визначають діяльність ЦПП, так і офіційні документи
(зокрема нормативні акти), а також знання та досвід зацікавлених сторін Центру, що брали
участь у стратегічних семінарах.
Результати проведеної таким чином стратегічної діагностики викладено в таблицях 1-5.
Вони були одночасно базою для проведення стратегічного аналізу SWOT (результати якого
розміщено в таблицях 5-8).
Слід підкреслити, що аналіз SWOT був проведений та погоджений в рамках чотирьох
перспектив діяльності та результатів, яких досягнув Центр:
- перспективи клієнта;
- фінансової перспективи;
- перспективи навчання та розвитку;
- перспективи внутрішніх процесів.
Завдяки застосуванню такого підходу вдалось отримати цілісний погляд на Вінницький ЦППК, із
збереженням відповідного рівня особливостей проблем, які аналізувались.
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ВНУТРІШНІЙ АНАЛІЗ

Таблиця 1 Внутрішній аналіз - сильні сторони організації
Сильна сторона
Центру
Наявність досвідченого та
кваліфікованого персоналу, співпраця
з міжнародними фондами. Гнучкість,
активна співпраця з громадськими
організаціями.
Стабільність, фінансування з
місцевого бюджету, підтримка
місцевої влади.
Залучення коштів міжнародної
технічної допомоги. Оперативність
фінансування. Зручне розташування у
центрі міста.
Забезпечення сучасними
технологіями.
Взаємозв'язок навчання з практикою.

Компонент

Ресурси людські (аналіз
інтелектуального
капіталу)

Ресурси економічні
(фінансування,
матеріальна база)

Ресурси інформаційні,
технології

Короткий опис
Можливість залучення викладачів на
договірній основі (фахівців-практиків,
науковців)

Оптимальна транспортна розв’язка,
приміщення відповідає нормам
організації навчання. Достатня
матеріально-технічна база, (обладнані
навчальні аудиторії — 3, комп'ютерний
центр, бібліотека з достатнім профільним
бібліотечним фондом (понад 35 тис.
примирників).
Наявність комп’ютерного класу,
інтерактивних дошок.
Налагоджене видавництво навчальнометодичних посібників, інформаційнодовідкових матеріалів, співпраця з масмедіа.

Спосіб
використання
Проведення тренінгів, семінарів та інших
навчальних інтерактивних занять. Залучення
професіоналів з числа викладачів та лідерів
громадських організацій до створення
стратегії Центру. Робота вченої ради Центру,
як дорадчого органу навчального закладу.
Системне проведення навчання з питань
електронного урядування. Доступність
послуг та наявність рівних можливостей для
публічних службовців та інших категорій до
освітніх послуг, що надає Центр.
Забезпечення доступу слухачів до
використання наявних ТЗН
Налагодження системної роботи щодо
впровадження е-урядування.
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Сильна сторона
Центру
Центр працює за планом та здатний
реагувати на зміни і діяти на
випередження. Залучення
високопрофесійних викладачів та
наявність персоналу закладу,
готового до змін
Висока корпоративна культура
персоналу. Збереження традицій
історії розвитку Центру. Рівний доступ
до якісної освіти. Дотримання
гендерного компоненту.

Підвищення професійного розвитку
кадрів в галузі публічного управління
та адміністрування, формування та
розвиток професійних
компетентностей.
Емблема Центру, сайт Центру. Школа
лідерства. Співпраця із соцмережами.
Успішна реалізація ряду
міжнародних проектів. Наявність
комп’ютерного класу. Підготовка
кадрового резерву з числа молоді
(робота ШКР). Організація роботи
курсів англійської мови.

Компонент

Короткий опис

Послуги (пропозиція,
аналіз життєвого циклу
послуги)

Командно-лідерський дух, здатність до
взаємозаміни. Підписано меморандум
про співпрацю з ЦРМС та обласною
Асоціацією місцевого самоврядування.
Співпраця з НАЦ та НАДУ при
Президентові України
Підтримання висококультурного рівня у
наданні освітніх послуг, дотримання
етичних принципів.
Створення умов для навчання людей із
особливими потребами. Врахування
культурних особливостей різних етнічних
груп тощо. Надання інклюзивних освітніх
послуг.
Унікальність та конкурентоспроможність
Своєчасна відмова від надання послуг,
життєвий цикл яких досяг завершення,
навчання користуванню ПК та
впровадження нових освітніх програм

Маркетинг

Висвітлення роботи Центру в соціальних
мережах, ЗМІ.

Ресурси компетенційні

Ресурси культурні

Успіхи

Безпосередня участь у реформах
місцевого самоврядування та державної
служби: причетність до створення ОТГ,
укладено 24 договори ММС
(міжмуніципальна співпраця),
реалізовано 23 місцевих ініціативи в
територіальних громадах області.

Спосіб
використання
Координація роботи стейкхолдерів щодо
реформування місцевого самоврядування в
процесі децентралізації, об'єднаних
територіальних громад.
Центр облаштований пандусом. Промоушен
Центру як гендернопаритетної організації.
Здатність швидкого реагування на зміни в
суспільстві. Здатність у перспективі набути
статусу міжрегіонального.

Залучення нових категорій цільової аудиторії.
Розширення сфери послуг для населення,
видавнича, консалтингова діяльність,
надання інформаційних послуг тощо.
Можливість заробляти позабюджетні кошти.
Збільшення кількості громадян
поінформованих про діяльність Центру,
отримувачів освітніх послуг.
Реклама закладу. Міжнародні грантові
пропозиції, проекти. Забезпечення органів
влади професійними кадрами нової
генерації.

- 12 -

Таблиця 2 Внутрішній аналіз - слабкі сторони організації
Слабка сторона
Центру

Компонент

Відсутність юриста, психолога, маркетолога,
системного адміністратора

Ресурси людські (аналіз
інтелектуального
капіталу)

Неприбуткова організація.
Недостатній соціальний пакет для
персоналу Центру.
Низький рівень заробітної плати персоналу.
Слабке та нестабільне фінансування
відряджень слухачів.
Відсутність готелю, власного
автотранспорту, їдальні, медичного пункту.
Невідповідність матеріально-технічного
забезпечення санітарно-гігієнічним та
екологічним нормам і стандартам

Короткий опис
Часта зміна нормативно-правової
документації, зміна законодавчої бази у
зв’язку з адаптацією законодавства до
стандартів ЄС.
Психологічне розвантаження, зняття
стресу в колективі, викладацького
складу.
Обслуговування комп'ютерної техніки,
локальної мережі, веб-сайту,
покращення комунікації в соцмережах.
Відсутність аналізу та вивчення ринку
освітніх послуг.
Відсутність можливості здавати
приміщення в суборенду.
Обмеження заробляти додаткові кошти.

Спосіб
використання
Розширити штат працівників або залучити
на договірній основі

Ініціювати зміни в законодавстві які
стосуються фінансового забезпечення
Центру

Ресурси економічні
(фінансування,
матеріальна база)
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Слабка сторона
Центру
Недостатня матеріально-технічна база.
Відсутність дистанційного навчання.
Тимчасова відсутність сайту Центру.
Відсутність електронної бібліотеки.
Відсутність електронної нормативноправової бази.
Відсутність стратегії збалансованого
розвитку Центру.
Відсутність моніторингу і оцінки якості
надання освітніх послуг.
Слабка мотивація персоналу та викладачів
до підвищення власного професійного
рівня.
Відсутнє регулярне підвищення кваліфікації
персоналу та викладачів.
Відсутність системної співпраці з
міжнародними організаціями.
Відсутність інноваційно-інвестиційних
програм.
Відсутність обліку бібліотечного фонду
відсутній на електронних носіях.
Відсутність повного спектру освітніх послуг
які може надавати Центр;
Обмежена кількість виїзних навчальних
семінарів;
Недостатність уваги до навчання
працівників апаратів органів місцевого
самоврядування територіальних громад які
не увійшли в децентралізаційний процес

Компонент

Ресурси інформаційні,
технології

Короткий опис
Впровадження новітніх інформаційнокомунікативних технологій в роботі
Центру

Регулярно оновлювати:
програмне забезпечення, технічні засоби
навчання.
Підвищення кваліфікації по роботі з
новими технічними засобами.

Формування чітких напрямів розвитку
Центру.
Покращення конкурентоспроможності
на ринку освітніх послуг.

Сформувати стратегію збалансованого
розвитку Центру.
Запровадити систему моніторингу і
оцінки якості надання освітніх послуг.
Розробити інноваційно-інвестиційні
програми.

Великий бібліотечний фонд який
знаходиться на паперових носіях

Впровадження бібліотечного каталогу в
електронному вигляді
Впровадження дистанційного навчання,
надання дослідницьких і консалтингових
послуг.
Збільшення кількості виїзних навчальних
семінарів. Залучення до навчання
працівників апаратів органів місцевого
самоврядування територіальних громад
які не увійшли в децентралізаційний
процес

Ресурси компетенційні

Ресурси культурні

Послуги (пропозиція,
аналіз життєвого циклу
послуги)

Спосіб
використання
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Слабка сторона
Центру
Відсутність достатньої реклами Центру.
Слабкий моніторинг потреб споживачів
послуг

Комп'ютерний клас втратив свою
актуальність

Компонент

Короткий опис

Спосіб
використання
Популяризація Центру в мережі Інтернет,
створення нового сайту. Забезпечення
доступності веб-сайту для людей із
обмеженими фізичними можливостями.
Забезпечення системного моніторингу
потреб надання споживачів послуг
Впровадити нові навчальні програми, які
будуть використовувати комп'ютерний
клас

Маркетинг

Поразки

ЗОВНІШНІЙ АНАЛІЗ

Таблиця 3 Зовнішній аналіз – можливості (позитивне фактори)
Можливості
Реформа децентралізації
Реформа вищої освіти
Реформа системи професійного
навчання державних службовців
Реформа державної служби
Договір про асоціацію України в ЄС
Бюджети ОТГ
Залучення коштів міжнародних
неурядових організацій

Компонент
(сили та тенденції)

Політичні фактори

Економічні фактори

Короткий опис
Збільшення кількості магістрів з публічного
управління.
Зобов'язано державних службовців один раз на
три роки підвищувати кваліфікацію.
Заплановано 1% заробітної плати державних
службовців використовувати на підвищення
кваліфікації. Вивчення однієї з мов ЄС.
Збільшення кількості договорів з ОТГ та
органами місцевого самоврядування.
Збільшення фінансової гнучкості

Спосіб
використання
Надання нових освітніх послуг новим
категоріям слухачів.
Збільшення кількості категорій слухачів.
Формування нових навчальних програм.
Залучення додаткових фінансових
ресурсів.
Залучення додаткових фінансових
ресурсів.
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Можливості
Розвиток інформаційнокомунікативних технологій (еурядування)
Збільшення кількості інформаційних
продуктів
Реформа децентралізації
Реформа вищої освіти
Реформа системи професійного
навчання державних службовців
Реформа державної служби
Договір про асоціацію України в ЄС
Покращення якості надання освітніх
послуг
Розширення спектру послуг
НАДУ
Міжнародні організації
Аналогічні Центри підвищення
кваліфікації д/с.
Органи місцевого самоврядування
(ОТГ)
Працівники Центру
Викладачі Центру
Неурядові громадські організації

Таблиця 4

Компонент
(сили та тенденції)

Короткий опис

Спосіб
використання

Впровадження нових інформаційнокомунікативних технологій

Впровадження нових форм навчання
(дистанційного навчання),
впровадження сучасних засобів
навчання. Покращення рівня якості
освітніх послуг.
Збільшення доступу до інформації.

Співпраця та взаємозв'язок між освітніми
закладами

Додаткове методичне, інформаційне
забезпечення.
Покращення якості викладання,
залучення висококваліфікованих
викладачів практиків. Покращення
взаємозв'язку з іншими надавачами
освітніх послуг .

Технологічні фактори

Законодавство
(юридичні фактори)

Очікування та
можливості клієнтів

Союзники
(шкала співпраці)

Зовнішній аналіз – загрози (негативні фактори)
Можливості

Компонент
(сили та тенденції)

Короткий опис

Спосіб
використання
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Можливості
Залежність від політичних змін. Політична
нестабільність
Реформа освіти
Реформування системи професійного
навчання публічних службовців в частині
переходу до роботи в конкурентному
середовищі.
Загроза втрати приміщення, бібліотеки.
Можливе зменшення штату працівників.
Збільшення конкуренції
Інфляція
Зміна цінової політики
Розвиток електронного урядування
Розвиток інформаційно-комунікативних
технологій
Ріст вартості технологічних продуктів
Відсутність Закону про післядипломну
освіту
Немає чіткого законодавчого
врегулювання оплати праці персоналу
Центру.
Потреба органів місцевого
самоврядування отриманні нових знань,
навичок для вирішення викликів
сьогодення
форм навчання публічних службовців
Перспектива відкриття курсів підвищення
кваліфікації та інших відповідними
спеціалізаціями університетів, НГО,
міжнародними інституціями, асоціаціями
органів місцевого самоврядування.

Компонент
(сили та тенденції)

Політичні фактори

Економічні
фактори

Технологічні
фактори
Законодавство
(юридичні
фактори)
Очікування та
можливості
клієнтів
Конкуренти
(шкала
конкуренції)

Короткий опис

Спосіб
використання
Дотримуватись політичного нейтралітету
Постійний пошук та залучення кращого потенціалу
професіоналів до викладання в Центрі.
Забезпечення прикладного характеру та зв'язків з
практикою у навчальному процесі
Створення електронної бібліотеки у форматі системи
ІРБІС.
Покращення якості роботи
Розширення надання платних послуг
Залучення коштів міжнародної технічної допомоги
Запровадження дистанційних курсів навчання.

Надати пропозиції до проекту Закону про ПО та ініціювати
законодавчі зміни щодо оплати праці персоналу Центру.

Постійний консалтинговий супровід органів місцевого
самоврядування
Координація діяльності, укладення договорів про
співпрацю.
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СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ

Перспектива клієнта - SWOT аналіз

внутрішній
Сильні (Strenghts)
•

•
•

•
•
•

•

•

•

•

Наявність досвідченого та кваліфікованого персоналу,
співпраця з міжнародними фондами. Гнучкість,
активна співпраця з громадськими організаціями.
Стабільність, фінансування з місцевого бюджету,
підтримка місцевої влади.
Залучення коштів міжнародної технічної допомоги.
Оперативність фінансування. Зручне розташування у
центрі міста.
Забезпечення сучасними технологіями.
Взаємозв'язок навчання з практикою.
Центр працює за планом та здатний реагувати на
зміни і діяти на випередження. Залучення
високопрофесійних викладачів та наявність
персоналу закладу, готового до змін
Висока корпоративна культура персоналу.
Збереження традицій історії розвитку Центру. Рівний
доступ до якісної освіти. Дотримання гендерного
компоненту.
Підвищення професійного розвитку кадрів в галузі
публічного управління та адміністрування,
формування та розвиток професійних
компетентностей
Емблема Центру, сайт Центру. Школа лідерства.
Співпраця із соцмережами.
Успішна реалізація ряду міжнародних проектів.
Наявність комп’ютерного класу. Підготовка кадрового
резерву з числа молоді (робота ШКР). Організація
роботи курсів англійської мови.

Слабкі (Weaknesses)
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Відсутність юриста
Відсутність готелю, власного
автотранспорту, їдальні.
Невідповідність матеріально-технічного
забезпечення санітарно-гігієнічним та
екологічним нормам і стандартам
Недостатня матеріально-технічна база.
Відсутність дистанційного навчання.
Тимчасова відсутність сайту Центру.
Відсутність електронної бібліотеки.
Відсутність повного спектру освітніх
послуг які може надавати Центр;
Обмежена кількість виїзних навчальних
семінарів;
Слабке навчання працівників апаратів
органів місцевого самоврядування
територіальних громад, які не увійшли
до складу ОТГ.

негативний

позитивний

Таблиця 5
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Можливості (Opportunities)
• Проведення тренінгів, семінарів та інших
навчальних інтерактивних занять.
Залучення професіоналів з числа
викладачів та лідерів громадських
організацій до розвитку громад.
• Системне проведення навчання з питань
електронного урядування. Доступність
послуг та наявність рівних можливостей
для публічних службовців та інших
категорій до освітніх послуг, що надає
Центр. Забезпечення доступу слухачів до
використання наявних ІКТ
• Налагодження системної роботи щодо
супроводу е-урядування. Доступ до
електронних версій напрацювань центру.
• Координація роботи стейкхолдерів щодо
реформування місцевого
самоврядування в процесі
децентралізації об'єднаних
територіальних громад.
• Можливість навчання в Центрі людей на
візках.
• Приємні емоції від спілкування із
персоналом центру.
• Отримання конслатингових послуг

Загрози (Threats)
•

Не буде якісних послуг, клієнт піде до
іншої організації.

зовнішній
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Фінансова перспектива - SWOT аналіз

внутрішній
Слабкі (Weaknesses)

•
•
•

Стабільне фінансування з місцевого
бюджету;
Оперативність фінансування;
Зростання бюджетного фінансування з
врахуванням росту інфляції;
Моніторинг використання бюджетних
коштів та власних коштів.

Можливості (Opportunities)
• Залучення коштів міжнародної технічної
допомоги, неурядових організацій;
• Збільшення кількості договорів з ОТГ та
органами місцевого самоврядування;
• Розширення надання платних послуг.

негативний

•

Центр не прибуткова організація;
Слабке та не стабільне фінансування
відряджень слухачів;
• Відсутність готелю, власного
автотранспорту, їдальні;
• Зміни в законодавстві які стосуються
фінансового забезпечення Центру;
• Майно та приміщення Центру
знаходиться у власності управління
спільної комунальної власності області;
• Головним розпорядником коштів є
департамент освіти і науки ОДА.
Загрози (Threats)
• Втрата приміщення, бібліотеки;
• Можливе зменшення штату працівників;
• Збільшення конкуренції;
• Інфляція;
• Зміна цінової політики;
• Нестабільна політична ситуація.
•
•

Сильні (Strenghts)

позитивний

Таблиця 6

зовнішній
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Перспектива внутрішніх процесів - SWOT аналіз

внутрішній
Слабкі (Weaknesses)
•
•

Сильні (Strenghts)
•
•
•
•
•

Конкурентоспроможність Центру;
Перспективи вдосконалення керівництва
та планування розвитку персоналу;
Готовність до змін та спроможність до
освітніх інновацій;
Висока корпоративна культура
персоналу;
Успішна реалізація ряду міжнародних
проектів. Наявність комп’ютерного класу.

Можливості (Opportunities)
• Законодавчі зміни (реформи);
• Розвиток е-урядування;
• Можливості співпраці з неурядовими
громадськими організаціями та
міжнародними установами.

•
•
•
•

Неприбутковість діяльності;
Слабка мотивація персоналу та
викладачів до підвищення власного
професійного рівня;
Відсутність стратегії збалансованого
розвитку Центру;
Відсутність моніторингу і оцінки якості
надання освітніх послуг;
Несистемне підвищення кваліфікації
персоналу та викладачів;
Відсутність системного моніторинг
потреб споживачів послуг.

негативний

позитивний

Таблиця 7

Загрози (Threats)
•
•
•
•

Проблеми господарського забезпечення;
Проблеми штатної структури;
Законодавча «казуїстика»
(невідповідність);
Активізація конкурентного середовища.

зовнішній
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Перспектива розвитку та навчання - SWOT аналіз

Сильні (Strenghts)
•
•
•
•

внутрішній
Слабкі (Weaknesses)
•

Колектив однодумців готових до змін;
«Легкі на підйом»;
Організаційна та індивідуальна участь у
тренінгах для підвищення компетенцій;
Значна кількість працівників мають
великий досвід роботи в системі.

Можливості (Opportunities)
• Збільшення спектру послуг для реалізації
держзамовлення та за кошти органів
місцевого самоврядування та
громадських організацій;
• Залучення міжнародної технічної
допомоги;
• Забезпечення підтримки та залучення
працівників зі сторони (з боку)
керівництва;
• Саморозвиток та самонавчання.

•
•
•

Центр не має бюджетних коштів на
розвиток;
Відсутня стала система мотиваційної
підтримки персоналу;
Спорадична міжнародна технічна
допомога;
Брак працівників, яким можна передати
досвід.

Загрози (Threats)
•
•
•
•

Збільшення кількості конкурентів на
ринку надання освітніх послуг;
Одне пріоритетне джерело фінансування
(облрада);
Відсутність сталого планування розвитку
людських ресурсів;
Політична та економічна нестабільність.

негативний

позитивний

Таблиця 8

зовнішній
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МІСІЯ ТА БАЧЕННЯ

Проведена стратегічна діагностика дозволила методом
мозкового штурму
сформулювати місію та бачення Вінницького ЦППК.
Місія визначає головну ціль діяльності Центру, відповідаючи на питання: чому ЦППК
веде саме таку діяльність.
Бачення успіху – це Вінницький ЦППК очима (чи очікуваннями) зацікавлених сторін в
перспективі найближчих кількох років. Містить інформацію, яким має бути Центр у
майбутньому, щоб ефективно реалізовувати свою місію.
МІСІЯ

Розвиток публічних службовців регіону в галузі публічного управління та
адміністрування, спрямований на підвищення рівня їх професійних компетентностей
задля формування демократично-правової держави.

БАЧЕННЯ

Вінницький ЦППК - освітньо-інноваційний, методично-консалтинговий регіональний
лідер удосконалення системи публічного управління

Під час обговорення (та розвитку чергових версій формулювання ключових для
стратегічного планування дефініцій було сформулювано також девіз стратегії
(рекламний слоган), який передає її послання оточенню:
Вінницький ЦППК - регіональний лідер вдосконалення публічного управління
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СТРАТЕГІЧНІ ПИТАННЯ

Із врахуванням сформульованої місії та бачення ЦППК, а також на підставі результатів
стратегічного аналізу, сформовано та прийнято – в рамах чотирьох перспектив, використаних в
аналізі SWOT – ключові стратегічні проблеми, які є викликами для розвитку Центру:
ПЕРСПЕКТИВА КЛІЄНТА

Пк1 Недостатнє охоплення усіх категорій клієнтів.
Пк2 Нестабільне фінансування відряджень потенційних отримувачів послуг.
Пк3 Недостатня відповідність матеріально-технічного забезпечення сучасним стандартам.
Пк4 Недостатня кількість інноваційно-освітніх технологій.
Пк5 Обмежений спектр послуг.

ФІНАНСОВА ПЕРСПЕКТИВА

Фп1 Вузький спектр джерел фінансування;
Фп2 Неможливість розпоряджатися власно-заробленими коштами;
Фп3 Відсутність статті в кошторисі на представницькі витрати
Фп4 Відсутність власного приміщення;
Фп5 Відсутність власного гуртожитку;
Фп6 Низький рівень заробітної плати працівників та викладачів Центру.

ПЕРСПЕКТИВА ВНУТРІШНІХ ПРОЦЕСІВ

Пвп1 Недосконалість існуючої законодавчої бази для діяльності Центру в ринкових умовах.
Пвп2 Недостатній рівень вивчення потреб клієнтів Центру.
Пвп3 Невідповідність структури та штатного розпису Центру сучасним вимогам та викликам
сьогодення.
Пвп4 Недостатня мотивація працівників та викладачів Центру.

ПЕРСПЕКТИВА РОЗВИТКУ ТА НАВЧАННЯ

Прн1 Відсутність бюджетної свободи.
Прн2 Вузький спектр надання послуг клієнтам
Прн3 Недосконалість системи підвищення кваліфікації персоналу та викладачів Центру.
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ГРУПИ СТРАТЕГІЧНИХ ПИТАНЬ

Аналіз таким чином сформульованих стратегічних викликів дозволив ідентифікувати три сфери
внутрішнього характеру (що залежать або в суттєвій мірі залежать від Центру), до яких
зараховано:
- сферу послуг, які надаються;
- сферу внутрішньої організації – зокрема ключовий аспект працівників та їх розвитку, а також
залучення до реалізації стратегії;
- сферу матеріального та технологічного забезпечення.
Доповненням до вищезазначених викликів є сфера системних рішень, що визначає можливості
діяльно ЦППК
ПОСЛУГИ - СФЕРА, СКЛАД
Прн2 Вузький спектр надання послуг клієнтам.
Пк5 Обмежений спектр послуг.
Пвп2 Недостатній рівень вивчення потреб клієнтів Центру.
Пвп2 Недостатній рівень вивчення потреб клієнтів Центру.
Пк1 Недостатнє охоплення усіх категорій клієнтів.
Фп1 Вузький спектр джерел фінансування.
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРАЦІВНИКИ (РОЗВИТОК ТА МОТИВАЦІЯ)
Пвп3 Невідповідність структури та штатного розпису Центру сучасним вимогам та викликам
сьогодення.
Фп2 Неможливість розпоряджатися власними коштами.
Фп6 Низький рівень заробітної плати працівників та викладачів Центру.
Пвп4 Недостатня мотивація працівників та викладачів Центру.
Прн3 Недосконалість системи підвищення кваліфікації персоналу та викладачів Центру.
МАТЕРІАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЧНА БАЗА
Пк3 Недостатня відповідність матеріально-технічного забезпечення сучасним стандартам.
Пк4 Недостатня кількість інноваційно-освітніх технологій.
Фп4 Відсутність власного приміщення.
Фп5 Відсутність власного гуртожитку.
СИСТЕМНІ АСПЕКТИ
Прн1 Відсутність бюджетної свободи.
Фп3 Відсутність статті в кошторисі на представницькі витрати.
Пк2 Нестабільне фінансування відряджень потенційних отримувачів послуг.
Пвп1 Недосконалість існуючої законодавчої бази для діяльності Центру в ринкових умовах.
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СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ

На підставі ухвалених під час попередньої роботи положень сформульовано чотири
стратегічні цілі на 2018-2025. Їх більш широке
значення представлено у вигляді
сформульованих стратегічних програм та завдань в рамках цих програм і міститься в наступній
частині документа.

Стратегічна ціль 1.

Надання широкого спектру високоякісних послуг, що відповідають
потребам клієнтів.

Стратегічна ціль 2.

Створення належних умов для вдосконалення організації, що постійно
навчається та розвивається.

Стратегічна ціль 3.

Розвиток матеріально-технічної бази та технологічного забезпечення
Центру.

Стратегічна ціль 4.

Ініціювання перед керівними органами лобіювання законодавчих змін
щодо вдосконалення нормативно-правової бази діяльності ЦППК в
ринкових умовах.
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СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН

ПРОГРАМИ ТА ЗАВДАННЯ

Стратегічна ціль 1.
Надання широкого спектру високоякісних послуг, що відповідають потребам клієнтів.

1.1 Впровадження системи вивчення потреб клієнтів.
1.2 Розробка методичного комплексу для різних видів послуг.
1.3 Вдосконалення матеріально-технічного забезпечення та формування системи
фахового спрямування .
1.4 Забезпечення маркетингово-інформаційної діяльності.
1.5 Використання та розвиток системи вдосконалення і забезпечення якості послуг.
1.6 Пошук джерел фінансування.

Завдання:
1.1.1 Розробити індикатори оцінки потреб клієнтів.
1.1.2 Провести анкетування цільової аудиторії.
1.1.3 Здійснити аналіз отриманих даних.
1.2.1 Згідно результатів проведеного аналізу створити тематичні плани.
1.2.2 Під кожну послугу розробити методологію та інструментарій
1.2.3 Під кожну програму розробити навчально-методичні матеріали.
1.3.1 Вдосконалити веб-сайт та інформацію в соціальних мережах.
1.3.2 Розробити рекламну продукцію (візитки, флаєра) і поширити їх серед потенційних клієнтів.
1.3.3 Налагодити або покращити систему співпрацю зі ЗМІ.
1.3.4 Системно інформувати стейкхолдерів та клієнтів щодо інноваційних програм і продуктів,
кращих практик клієнтів Центру.
1.3.5 Створити базу потенційних клієнтів.
1.4.1 Вести в практику систему вдосконалення якості послуг (систему бенчмаркінгу).
1.4.1 Проводити вхідне і вихідне тестування клієнтів
1.5.1 Провести маркетингове дослідження ринку.
1.5.2 Визначити актуальні потреби клієнтів.
1.5.3 Залучити нових клієнтів згідно актуальних потреб.
1.5.4 Приймати участь в проектах та грантах.
1.6.1 Залучення коштів міжнародної технічної допомоги.
1.6.2 Розширення сфери видів платних послуг.
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Стратегічна ціль 2.
Створення належних умов для вдосконалення організації, що постійно навчається та
розвивається.
2.1 Оптимізація структури та штатного розпису відповідно до сучасних вимог.
2.2 Вдосконалення системи мотивації персоналу та викладачів.
2.3 Вдосконалення системи професійного розвитку персоналу та викладачів.
2.4 Створення бренду центру як регіонального лідера змін у сучасній системі публічного
управління.
Завдання
2.1.1. Створити сприятливі мотиваційні умови для залучення фахівців до штату Центру (юриста,
маркетолога, психолога, системного адміністратора).
2.1.2 Вийти з пропозицією до ОДА та Обласної Ради щодо зміни структури Центру з метою:
а) оптимізації: б) підвищення заробітної плати; в) преміювання; г) видавнича діяльність; д)
надання представницьких витрат.
2.2.1 Направлення коштів отриманих з додаткових джерел на підвищення мотивації працівників
і викладачів.
2.3.1 Програма розвитку компетентностей.
2.3.2 Створити імідж- карти викладачів і працівників на веб-сайті Центру.
2.3.3 Залучення до міжнародних програм (проектів) в якості експертів слухачів.
2.3.4 Можливість брати участь в міжнародних конференціях, круглих столах за ініціативою
Центру.
2.4.1 Залучення в якості експерта щодо вдосконалення нормативно-правової бази.
2.4.2 Можливість обміну міжнародним досвідом.

Стратегічна ціль 3.
Розвиток матеріально-технічної бази та технологічного забезпечення Центру.
3.1 Системне оновлення матеріально-технічної бази Центру.
3.2 Постійне впровадження та застосування інноваційних технологій в роботу Центру.
3.3 Забезпечення слухачів Центру доступними умовами проживання.
Завдання:
3.1.1. Створення онлайн інструменту обліку, наявної матеріально-технічної бази та
забезпечення її власної профілактики.
3.1.2. Створення технологічної карти вчасної зміни апаратних засобів та програмного
забезпечення.
3.1.3. Планування та забезпечення власного приміщення центру та утримання його відповідно
до існуючих стандартів.
3.2.1. Моніторинг та визначення можливостей сучасних освітніх та інформаційних технологій.
3.2.2. Адаптація обраних технологій до процесів діяльності Центру.
3.3.1. Вивчення можливостей щодо придбання та використання власного гуртожитку Центру.
3.3.2. Пошук та використання нових ринкових пропозицій для проживання слухачів Центру.
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Стратегічна ціль 4.
Ініціювання перед керівними органами лобіювання законодавчих змін щодо
вдосконалення нормативно-правової бази діяльності ЦППК в ринкових умовах.
4.1 Пошук оптимальної моделі взаємодії між регіональними ЦППК щодо ініціювання
законодавчих змін.
4.2 Використання можливостей ЗМІ, міжнародних інституцій, проектів, соціальних мереж та
стейтхолдерів з метою популяризації можливостей Центру.
Завдання:
4.1.1. Розроблення в установленому порядку відповідних нормативно-правових актів, планів і
заходів спрямованих на вдосконалення нормативно-правової бази діяльності ЦППК.
4.1.2. Приймати участь в організації та проведенні науково-комунікативних заходів щодо
пошуку оптимальної моделі взаємодії між регіональними ЦППК.
4.1.3. Сприяти та надавати пропозиції щодо розширення співробітництва між ЦППК.
4.2.1 Визначення, аналіз та оцінка критичних зовнішніх точок впливу на роботу ЦППК в
рамках діючого законодавства.
4.2.2 Розроблення перспективного плану щодо залучення ЗМІ, міжнародних інституцій,
проектів, соціальних мереж та стейкхолдерів з метою популяризації. можливостей Центру.
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РИЗИКИ

Умовою успіху стратегії та досягнення визначених в ній цілей є передбачення та
уникнення або максимальне обмеження впливу ризиків, які можуть виникнути в діяльності
Центру. Під час проведення стратегічного аналізу були виявлені слабкі сторони та загрози, які
існують зараз та можуть виникнути в майбутньому, з точки зору чотирьох перспектив. Під час
оцінки внутрішніх умов та оточення Центру, враховувались погляди з перспективи клієнта,
фінансової, розвитку та навчання та внутрішніх процесів. Діагностування слабких сторін та
загроз в ході стратегічного аналізу дозволило визначити найбільші ризики, які можуть
загрожувати досягненню визначених чотирьох стратегічних цілей.
Аналіз ризиків було проведено із використанням матриці, яка дозволяє ідентифікувати
ймовірність виникнення ризику та його вплив на досягнення запланованих результатів.
Оцінка впливу
(ефекту)

РІВЕНЬ РИЗИКУ
(вплив x ймовірність)
POZIOM ISTOTNOŚCI RYZYKA
(wpływ x prawdopodobieństwo)

Висока
(3)

Помірний
3

Значний
6

Значний
9

Середній
(2)

Помірний
2

Помірний
4

Значний
6

Низький
(1)

Невеликий
1

Помірний
2

Помірний
3

Низький
(1)

Середній
(2)

Висока
(3)

Оцінка
ймовірності

Для цілі, сформульованої як надання широкого спектру високоякісних послуг, що
відповідають потребам клієнтів, ризиками із високою ймовірністю виникнення є передумови,
що виникають через діяльності у сфері, в якій існує все більша конкуренція, формально-правові
обмеження та нестабільність економічної та політичної ситуації. Для цілі, сформульованої як
створення належних умов для вдосконалення організації, що навчається, найбільшим ризиком
є можливість втрати приміщень, якими користується Центр, але яке не є власністю Центру. Цю
саму проблему вказано як ризик, що загрожує реалізації третьої стратегічної цілі: розвиток
матеріально-технічної бази та технологічного забезпечення. Окрім цього, для набуття Центром
статусу організації, яка навчається, ризиком є відсутність правового регулювання для
післядипломної освіти персоналу та викладачів закладу. Для досягнення успіхів центром
бар'єром та ризиком можуть стати також передумови, пов'язані із обмеженими можливостями
закладу виділяти на потреби працівників та співпрацівників окремі кошти, призначених на
підвищення кваліфікації та комптентностей, які є необхідними для організації, що постійно
навчається.
На підставі результатів проведеного аналізу потенціальних ризиків для досягнення цілей
стратегії можна визначити головні ризики, серед яких:
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•
•
•
•
•

конкуренція;
нестабільність політичної та економічної ситуації в країні;
формальні та правові обмеження;
доступність коштів на розвиток ЦППК та навчання персоналу;
відсутність власного приміщення.

Належне діагностування ризиків та визначення ймовірності їх виникнення допоможе Центру в
операціоналізації стратегії – зокрема у визначенні послідовності дій та використанні ресурсів, а
також у вживанні заходів, що попереджують, мінімізують вплив ризиків на стабільність роботи
та розвитку Центру (їх попередня ідентифікація міститься в додатку 3).
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КАРТА СТРАТЕГІЇ
Бачення: Вінницький ЦППК - освітньо-інноваційний, методичноконсалтинговий регіональний лідер удосконалення системи публічного
управління
Ціль 1

Ціль 2

Надання широкого
спектру
високоякісних послуг,
що відповідають
потребам клієнтів

Ціль 3

Створення належних
умов для вдосконалення
організації, що, постійно
навчається та
розвивається

Ціль 4

Розвиток
матеріально-технічної
бази та
технологічного
забезпечення Центру

Ініціювання перед керівними
органами лобіювання законодавчих
змін щодо вдосконалення
нормативно-правової бази
діяльності ЦППК в ринкових умовах

Покращення результатів для клієнтів
ЦППК
1.Перспектива
клієнта

1.2 Розробка методичного
комплексу для різних видів
послуг

2. Фінансова
перспектива

1.5 Використання та розвиток
системи вдосконалення і
забезпечення якості послуг

2.2 Вдосконалення системи
мотивації персоналу та
викладачів

3.3 Забезпечення слухачів Центру
доступними умовами проживання

3.1 Системне оновлення
матеріально-технічної бази
Центру

1. 6 Пошук джерел фінансування

2.4 Створення бренду центру як
регіонального лідера змін у
сучасній системі публічного
управління
1.4 Забезпечення маркетинговоінформаційної діяльності

3. Перспектива
внутрішніх
процесів

1.3 Вдосконалення матеріальнотехнічного забезпечення та
формування системи фахового
спрямування

3.2 Постійне впровадження та
застосування інноваційних
технологій в роботу Центру

4.2 Використання можливостей
ЗМІ, міжнародних інституцій,
проектів, соціальних мереж та
стейтхолдерів з метою
популяризації можливостей
Центру

2.1 Оптимізація структури та
штатного розпису відповідно до
сучасних вимог

4. Перспектива
розвитку та
навчання

4.1 Пошук оптимальної моделі
взаємодії між регіональними ЦППК
щодо ініціювання законодавчих змін

1.1 Впровадження системи
вивчення потреб клієнтів

2.3 Вдосконалення системи
професійного розвитку
персоналу та викладачів
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ДОДАТКОВО

ДОДАТОК 1

ОПЕРАЦІЙНІСТЬ СТРАТЕГІЇ

Даний документ окреслює стратегічне бачення та, одночасно, визначає завдання,
виконання яких є необхідним для забезпечення досягнення встановлених стратегічних цілей.
Ефективна імплементація стратегії Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних
підприємств, установ та організацій Вінницької області (далі Вінницького ЦППК) вимагає:
1) встановлення належної інституційної структури для реалізації стратегії - на основі
організаційної структури Центру;
2) уточнення завдань стратегії, тобто їх опис, що включає принаймні:
• етапи / кроки процесу виконання завдання,
• відповідні їм ефекти (якщо можливо, виражені в числових вимірниках),
• час виконання / розклад,
• витрати та джерела фінансування,
• визначення важливості для стратегії та можливостей реалізації - включаючи участь
необхідних зовнішніх партнерів та їхню роль (якщо таке передбачається);
3) встановлення пріоритетів для завдань стратегії з урахуванням принаймні таких
аспектів, як:
• актуальність для досягнення бажаної візії ЦППК (розвитку ЦППК),
• рівень організаційно-технічної підготовки,
• можливість фінансування;
4) розробка графіків реалізації в рамках цілей і програм (визначення послідовності
реалізації стратегії з урахуванням результатів визначення пріоритетів);
Послідовна реалізація цих 4 кроків дозволить почати імплементацію стратегії.

ДОДАТОК 2

ОЦІНКА СТРАТЕГІЇ

Період часу, визначений під час підготовки Стратегії розвитку Центру (2018-2025) в
умовах правових, економічних та соціальних змін в Україні, ставить перед виконавцями
завдань, що визначені в цьому документі, важливий виклик, яким є постійний моніторинг
досягнення поставлених цілей.
Серед виявлених проблем, з якими стикається Центр сьогодні, і тих, які можуть
виникнути протягом семирічного періоду імплементації стратегії, було визначено багато питань,
що виникли в результаті впливу навколишнього оточення на якість роботи Центру.

- 33 -

Нестабільне фінансове забезпечення, відсутність власних приміщень і законотворчі
процеси, які регулюють чи будуть регулювати сферу послуг, що надаються центром,
спричиняють необхідність здійснення оцінки стратегії не менше одного разу на рік. У разі
значних змін умов діяльності, може також бути необхідним оперативне коригування діяльність
Центру і, як наслідок, внесення відповідних змін до положень цього документу.
Щорічна оцінка повинна бути результатом роботи керівної групи Центру, за наявності
організаційних можливостей розширеного шляхом залучення представників працівників
Центру, клієнтів ЦППК та представників установ, сфера діяльності яких впливає на ринок послуг,
що надаються Центром.
Щорічна оцінка повинна включати оцінку виконання завдань і бюджету за попередній
рік. Водночас, оцінка ступеня реалізації стратегії повинен бути основою для формулювання
плану діяльності Центру на наступний рік і відображатись у проекті бюджету.
Передбачається також здійснення фундаментальної оцінки актуальності поставлених
цілей, програм і виявлення ризиків після проходження половини періоду реалізації стратегії.
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ДОДАТОК 3

АНАЛІЗ РИЗИКІВ

Стратегічна ціль 1. Надання широкого спектру високоякісних послуг, що відповідають
потребам клієнта.
а) Конкуренція (9 балів)
Ризик: високий
Вплив: високий
Вирішення: Підвищення якості та розширення сфери послуг, які надаються.
б) Законодавчі обмеження. (4 б.)
Ризик: середній
Вплив: середній
Вирішення: Ініціювання інформаційної діяльності про необхідність змін в законодавстві
в) Нестабільність політичної та економічної ситуації в країні (6 б.)
Ризик: середній
Вплив: високий
Вирішення: Створення позитивного іміджу мережі центрів підвищення кваліфікації кадрів та
зазначення необхідності їх розвитку.
г) Кадрове забезпечення (1 б.)
Ризик: низький
Вплив: низький
Вирішення: Підтримка привабливості Центру як роботодавця.
д) Апатія клієнтів та відсутність мотивації для подальшого вдосконалення (4 б.)
Ризик: середній
Вплив: середній
Вирішення: Просування (рекламування, поширення інформації) добрих практик та успіхів
установ, працівники яких користувались послугами Центру.
Стратегічна ціль 2. Створення належних умов для вдосконалення організації, що навчається.
а) Загроза втрати приміщення (9 б.)
Ризик: високий
Вплив: високий
Вирішення: Розширення та досягнення стабільності матеріальної бази.
б) Зменшення штату працівників (2 б.)
Ризик: низький
Вплив: середній
Вирішення: Розширення послуг, збільшення додаткових доходів.
в) Відсутність закону про післядипломну освіту (6 б.)
Ризик: середній
Вплив: високий
Вирішення: Лобіювання внесення змін до законодавчої бази.
г) Відсутність коштів для навчання персоналу та викладачів (4 б.)
Ризик: середній
Вплив: середній
Вирішення: Збільшення доходів з послуг, які надаються на ринкових умовах, та призначення
частини прибутку на підвищення кваліфікації персоналу та викладачів.
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Стратегічна ціль 3. Розвиток матеріально-технічної бази та технологічного забезпечення
Центру.
а) Зменшення фінансування засновником (6 б.)
Ризик: високий
Вплив: середній
Вирішення: Надання якісних сучасних послуг
б) Ріст конкуренції, зменшення фінансових надходжень (6 б.)
Ризик: середній
Вплив: високий
Вирішення: Постійний пошук нових фінансових надходжень
в) Відсутність власного приміщення (9 б.)
Ризик: високий
Вплив: високий
Вирішення: Лобіювання в Обласній Раді питання щодо довгострокової оренди приміщення.
г) Політична і законодавча нестабільність (4 б.)
Ризик: середній
Вплив: середній
Вирішення: Відстоювання та лобіювання власних інтересів.
д) Відсутність законодавчих актів щодо можливості фінансування капітального ремонту
приміщення (1 б.)
Ризик: низький
Вплив: низький
Вирішення: Ініціювання законодавчих змін.
Стратегічна ціль 4. Ініціювання перед керівним органом лобіювання законодавчих змін щодо
вдосконалення нормативно-правової бази діяльності ЦППК в ринкових умовах
А) Залежність від змін керівництва в області (3б.).
Ризик: низький
Вплив: середній.
Вирішення: Ініціювання законодавчих змін щодо збереження мережі центрів.
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