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Шановні колеги! 

У цьому випуску ми пропонуємо до вашої уваги інформацію про 

короткотермінові міжнародні програми Національного інституту 

публічної служби (Institut National du Service Public) 

Французької Республіки. 

Запрошуємо вас подавати документи на тематичні програми,  

щоб долучитися до кращих французьких практик у галузі публічного  

та європейського управління. 

Бажаємо успіхів і натхнення!  

 

 

  

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби 

Група міжнародного співробітництва 
 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК  
 

mailto:ipacs.international@gmail.com


Інформаційний вісник № 4 (10)                        20 квітня 2022 року 2 

 

Короткотермінові міжнародні програми професійного 

розвитку Національного інституту публічної служби 

Французької Республіки - 2022 
 

Національний інститут публічної служби (Institut National du Service Public - 

INSP) є головним закладом Франції з набору, підготовки, підвищення кваліфікації 

вищих посадових осіб і керівних кадрів країни, що був створений 1 січня 2022 року 

на базі знаменитої École Nationale d'Administration (ENA) Франції. INSP здійснює 

свою діяльність під патронатом Прем'єр-міністра Французької Республіки. 

У 2022 році INSP організовує 17 короткотермінових міжнародних програм 

професійного розвитку тривалістю від 1 до 2 тижнів, кожна з яких дозволяє 

поглибити знання та розвинути навички щодо врядування та трансформацій у сфері 

національної державної та європейської діяльності. 

Ці програми розроблені INSP спільно з Міністерством Європи та закордонних 

справ Франції і заохочують до обміну національними практиками. Вони проводяться 

у формі  конференцій,  семінарів,  круглих столів, тематичних досліджень,  

моделювання  ситуацій та навчальних візитів. Як інструмент для безперервного 

професійного навчання, цей новий каталог програм має на меті набуття, розвиток 

та зміцнення навичок в основних сферах: державна політика, бюджет, державні 

інновації, управління людськими ресурсами, менеджмент, боротьба з 

корупцією, управління кризою, місцевий розвиток та європейські справи. 

Заняття проводяться французькою або англійською мовами. Програми 

зорієнтовані на посадових осіб іноземних органів влади, керівників державних 

компаній або представників неурядових організацій, які бажають підвищити свою 

кваліфікацію в певній сфері. 

INSP пропонує 11 міжнародних короткотермінових програм французькою 

мовою з квітня до листопада 2022 року: 

 Лідер у кризовій ситуації 

 Охорона довкілля 

 Контроль та аудит державних витрат 

 Європейський Союз та його економічні партнери 

 Управління змінами та колективний інтелект 

 Організація роботи парламенту 

 Вироблення, управління та оцінювання державної політики 

 Управління адміністрацією та її реформування 

 Траєкторія європейської норми: від зародження до судового розгляду 

 Європейське та міжнародне антикризове управління 
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Більше інформації про франкомовні міжнародні програми INSP – за 

посиланням https://insp.gouv.fr/programmes-internationaux-courts-pic-2022-

programmes-en-francais#id-1398  

INSP пропонує 6 міжнародних короткотермінових програм англійською 

мовою з червня до листопада 2022 року: 

 Управління людськими ресурсами в державному секторі 

 Організація роботи парламенту 

 Управління та розвиток міста 

 Переговори всередині та з Європейським Союзом: європейська 

економічна дипломатія 

 Антикризове управління на європейському та міжнародному рівнях 

 Боротьба з корупцією 

Більше інформації про англомовні програми INSP – за посиланням 

https://insp.gouv.fr/international-short-programmes-pic-2022-programmes-english  

 

Основні переваги участі в міжнародних програмах професійного розвитку: 

 

 Курси проводять професіонали-практики та найкращі експерти у своїй 

галузі; 

 Тісна співпраця з Французьким агентством розвитку (AFD), 

Міжнародною організацією франкофонії (OIF), а також Французьким 

інститутом, Національними зборами Франції та Сенатом Франції; 

 Порівняльний та міжвідомчий підхід; 

 Інноваційні методи навчання, гібридне навчання, використання 

специфічних платформ; 

 Програми поєднують лекції, тематичні дослідження та практичні 

вправи. 

  

Вимоги до вступу 

Кандидати повинні мати стаж роботи не менше трьох років, диплом магістра 

або еквівалентний диплом, що підтверджує щонайменше чотири роки вищої освіти, 

та добре володіти мовою, якою проводиться навчання. 

 

Деталі реєстрації 

Заявки необхідно подавати онлайн на веб-сайті INSP. 

Документи в паперовій або відсканованій версії разом із додатками також 

мають бути подані до Відділу культури та співробітництва Посольства Франції в 

Україні та погоджені ним. Відділ подбає про передачу ваших документів до INSP. 

Необхідно суворо дотримуватись встановлених термінів. Неповні досьє не 

розглядатимуться. Кінцевий термін надсилання заяв – 60 днів до початку очного 

навчання та 30 днів до початку онлайн-тренінгу. INSP залишає за собою право 

скасувати будь-який тренінг, який не зібрав достатньо заявок до кінцевого терміну. 

https://insp.gouv.fr/programmes-internationaux-courts-pic-2022-programmes-en-francais#id-1398
https://insp.gouv.fr/programmes-internationaux-courts-pic-2022-programmes-en-francais#id-1398
https://insp.gouv.fr/international-short-programmes-pic-2022-programmes-english
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Гранти на навчання 

Подати заявку на отримання стипендії від Уряду Франції, що покриває плату 

за навчання та перебування в країні, можна до Посольства Франції в Україні. 

Апліканти також можуть подати заявку на отримання гранту від національної 

чи міжнародної установи, державної чи приватної, або від своєї організації. 

 

З детальною інформацією про вимоги до вступу, подання аплікаційної 

форми, фінансові умови тощо ви можете ознайомитись за посиланням -

https://insp.gouv.fr/pic-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://insp.gouv.fr/pic-2022
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До уваги зацікавлених осіб! 

 

Щоб підписатися на електронну версію Інформаційного 

вісника, надішліть заявку на нашу електронну адресу 

ipacs.international@gmail.com та додайте коротку 

інформацію про себе: ім’я, прізвище, статус в КНУ імені 

Тараса Шевченка (студент, аспірант,  докторант, науково-

педагогічний працівник, інший фахівець),  

Ваша електронна адреса. 

 

Більше інформації про заходи міжнародного характеру 

Ви зможете дізнатися на сайті Навчально-наукового 

інституту публічного управління та державної служби 

КНУ імені Тараса Шевченка у рубриці  

"Міжнародне співробітництво" 

www.ipacs.knu.ua 

або на сторінці Групи міжнародного співробітництва  

ННІ ПУДС в мережі Фейсбук 

https://www.facebook.com/pacs.knu.international  

 

НАШІ  КОНТАКТИ: 

Група міжнародного співробітництва 

Навчально-наукового інституту публічного 

управління та державної служби  

Київського національного університету  

імені Тараса Шевченка 

вул. Академіка Ромоданова, 12/2, к. 207 

м. Київ, 04050 

тел./факс (044) 431-48-77 

E-mail: ipacs.international@gmail.com 
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