Паспорт проекту
Назва проекту

Реалізація Програми Україна-НАТО з професійного
розвитку цивільного персоналу сектору безпеки і
оборони України

Донор

Офіс зв’язку НАТО в Україні

Виконавець проекту

Національна академія державного управління при
Президентові України

Бенефіціари (цільова
група) проекту
Термін впровадження
проекту
Мета проекту

Державні службовці та посадові особи місцевого
самоврядування
Січень 2014 року – до т.ч.

Основні напрями проекту

Керівники/координатори
проекту

Підвищення рівня обізнаності державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування щодо
зовнішньо, безпекової та оборонної політики країни,
зокрема безпекових викликів та загроз у регіональному
та трансатлантичному вимірах, а також їх
ознайомлення з роботою спеціальних безпекових
служб та агенцій
1. Проведення спільних комунікативних заходів
(круглих столів, науково-практичних конференцій,
симпозіумів, тематичних зустрічей, виїзних занять,
майстер-класів тощо) з питань міжнародної та
національної безпеки і оборони.
2. Організація офіційних та ознайомчих візитів для
участі в заходах, пов’язаних з питаннями міжнародної
та національної безпеки і оборони.
3. Розробка та впровадження спільних освітніх
програм та навчальних курсів з питань безпекової та
оборонної політики України, їх реалізація в
Національній академії з залученням експертів і
викладачів з держав-членів НАТО та держав-партнерів
Альянсу.
4. Участь у підготовці тренерів з питань європейської
інтеграції та євроатлантичного співробітництва
Від Програми професійної підготовки при Офісі
зв’язку НАТО в Україні:
КЕЛДЕР Керсті – керівник програми професійної
підготовки при Офісі зв’язку НАТО в Україні
Від Національної академії державного управління
при Президентові України:
1. ГОШОВСЬКА Валентина Андріївна – директор
Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів
Національної академії, керівник.
2. ГЛАДКОВА Світлана Миколаївна – начальник
управління забезпечення міжнародних зв’язків
Національної академії, координатор

Очікувані результати
проекту

Впровадження Програми забезпечить підвищення
рівня
професійної
компетентності
державних
службовців
та
посадових
осіб
місцевого
самоврядування з питань безпекової та оборонної
політики
України,
міжнародного
спілкування,
розуміння та розв’язання проблем глобальної безпеки,
покращить розуміння актуальних питань у сфері
оборони й внутрішньої безпеки, дозволить ефективно
виконувати організаційно-розпорядчу, експертноаналітичну та консультативно-дорадчу роботу,
пов’язану з розробкою та реалізацією політики
національної безпеки в різних сферах життєдіяльності
суспільства та держави

