ПОТОЧНИЙ ЗВІТ
ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО
УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
У ІІ КВАРТАЛІ 2014 РОКУ
На виконання Указу Президента України від 9 грудня 2011 року №1110
“Питання реформування Національної академії державного управління при
Президентові України”, а також з метою забезпечення реалізації положень
Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки, затвердженої
Указом Президента України від 1 лютого 2012 року № 45, завдань і заходів
Державної цільової програми розвитку державної служби на період
до 2016 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
13 травня 2013 року № 350, та відповідно до “Плану дій Національної
академії

державного

управління

при

Президентові

України

на 2012-2015 роки” упродовж IІ кварталу 2014 року зусилля колективу
НАДУ при Президентові України були спрямовані на проведення заходів
щодо реалізації основних напрямів її діяльності.
І. ПІДГОТОВКА МАГІСТРІВ З ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
1. Для забезпечення переорієнтування змісту навчальних програм на
основі компетентнісного підходу та у відповідності до Національної
рамки кваліфікацій, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України
від 23 листопада 2011 року № 1341 “Про затвердження Національної рамки
кваліфікацій”:
 запроваджено

викладання

факультативної

навчальної

дисципліни

“Прогнозування розвитку територій”, розробленої у рамках канадського
проекту “Розбудова спроможності до економічно обґрунтованого
планування розвитку областей і міст України” (РЕОП) для слухачів
спеціальності “Державне управління”;
 сформовано набір (узагальнений перелік) спеціальних компетенцій
випускників програми підготовки магістрів державного управління
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відповідно до Національної рамки кваліфікації;
 визначено категорії посад працівників органів державної влади
та органів місцевого самоврядування для яких здійснюється підготовка
магістрів за спеціальностями галузі знань 1501 “Державне управління”;
 забезпечено функціонування Порталу міжрегіональної інформаційноосвітньої мережі “Ефективна держава”, спрямованого на змістовне
та інструментальне вдосконалення моделі професійної освіти державних
службовців, посадових осіб місцевого самоврядування на основі
безперервного

навчання,

інноваційних

технологій,

інтерактивних

комплекс

дисциплін

методів підготовки;
 оновлено

навчально-методичний

за спеціальностями “Державне управління”, “Управління суспільним
розвитком», “Публічне адміністрування”, “Державне управління у сфері
національної

безпеки”,

“Державне

управління

у

сфері

освіти”,

“Державне управління у сфері охорони здоров’я”, “Публічна політика
і управління”, “Електронне урядування” в напрямі поглиблення
їх практико-орієнтованого змісту.
2. Для забезпечення оптимального поєднання навчального процесу
з

підготовки

фахівців

фундаментальними

у

та

галузі

знань

прикладними

“Державне

управління”

з

науковими

дослідженнями

з проблем державного управління:
 видано друком наукову доповідь “Місцеве самоврядування в Україні:
сучасний стан та основні напрями модернізації” (за заг. ред.
Ю. В. Ковбасюка);
 підготовлено до друку:
 монографії:

“Теоретико-методологічні

засади

реформування

державної кадрової політики в Україні”; “Реформування державної
кадрової політики в Україні”; “Розвиток організаційно-правового
механізму

управління

системою

державних

закупівель

на

конкурсних засадах”;
 підручники: “Регіональне управління” (за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка,
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В. М. Вакуленка, М. К. Орлатого); “Державна політика” (ред. кол.:
Ю.В. Ковбасюк (голова), К.О. Ващенко (заст. голови) та ін.);
 навчальні

посібники:

“Основи

права

в

управлінні”;

“Право

в державному управлінні”;
 науково-методичні посібники: “Міжнародні економічні відносини”,
“Міжнародні проекти та програми”;
 проведено

науково-комунікативні

заходи:

12 науково-практичних

конференцій, 19 відеоконференцій, 12 семінарів, 18 “круглих столів”,
конгрес, форум, Фестиваль науки, телеміст, “Оксфордські дебати”, вебсемінар, вебінар, тренінги, “Школа європейських студій”, лекція-диспут,
2 відкриті лекції, День Європи та День поезії;
Довідково:
У зазначених заходах взяли участь представники вищих органів державної влади,
неурядових організацій, наукових закладів та науково-дослідницьких установ, вітчизняні
та зарубіжні експерти у сфері державного управління.

3. Для активізації застосування сучасних інтерактивних форм навчання:
 створено з метою інтерактивного навчання слухачів спеціальності
“Електронне урядування” у процесі вивчення дисципліни “Електронна
демократія” веб-сайт www.е-місто.укр;
 впроваджено

тренінги

при

викладанні

дисципліни

“Комунікації

в державному управлінні”;
 посилено практичну орієнтацію освітніх процедур у нормативних
дисциплінах спеціальності “Електронне урядування”, зокрема внесено
відповідні
з
та
та

зміни

викладання
інституційні

до

форматів

дисциплін
основи

організації

навчального

“Теоретико-методологічні,
електронного

інформаційно-технологічна

урядування”,

інфраструктура

процесу

організаційні
“Архітектура
електронного

урядування”;
 вдосконалено організаційне, методичне та технічне забезпечення
підготовки слухачів за заочно-дистанційною формою навчання, зокрема:
забезпечено підготовку комплексу електронних навчально-методичних
матеріалів з усіх дисциплін для магістрів державного управління;
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 започатковано формування бази відеолекцій зарубіжних і вітчизняних
науковців, експертів з питань державного управління та державної
служби;
 проведено практикоорієнтовані навчальні заняття слухачів:
– Інституту державної служби та місцевого самоврядування на базі
Департаменту

освіти

і

науки,

молоді

та

спорту

Київської

міськдержадміністрації, Управління освіти Подільського району
м. Київ, інформаційної агенції УНІАН, лабораторії кафедри
документознавства та інформаційної діяльності КНУКіМ;
– Вищої

школи

державного

управління

у

межах

дисципліни

“Територіальне управління в умовах реформ” на базі Київського
міського центру надання адміністративних послуг, Славутицької
міської ради Київської області;
 проведено в режимі відеоконференцзв’язку за участю представників
державної влади та посадових осіб місцевого самоврядування, науковопедагогічних працівників і слухачів Академії:
– літню школу “Розвиток і забезпечення ефективного функціонування
місцевого самоврядування в Україні” (організаційний супровід
здійснено Дніпропетровським регіональним інститутом державного
управління);
– літню школу “Удосконалення навчального процесу та наукових
досліджень у системі Національної академії державного управління
при Президентові України” з проблематики застосування сучасних
методів навчання та аналітичних підходів у процесі підготовки та
підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування
(організаційний

супровід

здійснено

Харківським

регіональним

інститутом державного управління);
 проведено робочі наради у форматах відеоконференцзв’язку та Skypeконференцій

із

Світовим

банком,

проектом

РЕОП

“Розбудова

спроможності до економічно обґрунтованого планування розвитку
областей і міст України” з метою обговорення питань щодо покращення
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змісту, форм, методів і засобів навчального процесу з підготовки
державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;
4. Для започаткування викладання авторських курсів авторитетними
вітчизняними та іноземними політиками, державними діячами, вченими
та експертами:
 залучено до надання освітніх послуг провідних державних й політичних
діячі у сфері євроінтеграції: Трюхан В. В., український дипломат,
експерт

з

міжнародного

і

європейського

права,

європейської

та євроатлантичної інтеграції; Філіпчук В. О, український дипломат,
експерт з європейської інтеграції;
 проведено

п’ять

тематичних

зустрічей,

дві

лекції

іноземними

та вітчизняними фахівцями;
Довідково:
Тематичні зустрічі із:
 Давідом Стуліком, прес-аташе представництва ЄС в Україні;
 Вульфом Пабстом, політичним радником, експертом з питань муніципальної політики
та самоврядування, експертом-тренером Фонду Фрідріха Наумана за Свободу (ФРН);
 Деніелем Ворнером, заступником директора Женевського центру демократичного
контролю за збройними силами (Швейцарська Конфедерація);
 Войцехом Кутилою, віце-президентом Рахункової палати Республіки Польща, за
участю Пьотра Кульпи, Постійного радника проекту Європейського Союзу з
інституційного розвитку Twinning “Підтримка розвитку державної служби в Україні”,
генерального директора Головного управління санітарної інспекції Республіки Польща;
 Лехом Марчінковскі, головним радником Департаменту стратегічного аналізу
Канцелярії Прем’єр-міністра Республіки Польщі.
Лекції:
 доктора Кшиштофа Сидоркевича, доцента Вармінсько-Мазурського університету на
тему “Політична трансформація у Польщі”;
 професора Гжегожа Колодко, екс-віце-прем’єра і екс-міністра фінансів Республіки
Польща на тему “Чверть століття трансформацій – успіх чи поразка?”.

5. Для зміцнення зв’язків навчального процесу з практикою державного
управління, вдосконалення організації стажування слухачів та викладачів
Академії у відповідних державних органах, провідних навчальних
і наукових центрах України та інших держав:
 організовано закордонне стажування:
– 35 слухачів (Королівство Норвегія, Австрійська Республіка, ФРН);
– 13 слухачів спеціальності “Публічне адміністрування” в органах
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публічної влади країн Європейського Союзу за програмою “Молодь
змінить Україну” міжнародного Благодійного фонду Богдана
Гаврилишина;
– 17 наукових та науково-педагогічних працівників (Республіка
Казахстан, Республіка Білорусь, Чеська Республіка);
– 11 державних службовців (Естонська Республіка, КНР, ПАР);
– 2

докторантів

(Республіка

Польща,

Французька

Республіка,

Королівство Бельгія, Королівство Данія);
– 3

аспірантів

(Французька

Республіка,

Королівство

Бельгія,

Королівство Данія);
 здійснено освітні поїздки науково-педагогічних працівників Академії:
– до Університету Тампере (Фінляндія) у рамках проекту TEMPUS
“Освіта для лідерства, інтелектуального потенціалу та заохочення
таланту” з метою вивчення європейського досвіду щодо розробки
концепції та інформаційного підґрунтя розвитку лідерства;
– за маршрутом Кельн – Париж – Лілль – Брюссель – Антверпен –
Гаага – Амстердам за сприяння неурядової організації “Україна в
Європі” (Французька Республіка) в рамках Міжнародної освітньої
програми підвищення кваліфікації державних службовців у сфері
європейської інтеграції та державного управління;
 здійснено організаційно-методичні заходи та науково-методичний
супровід щодо проходження стажування в органах публічної влади
України слухачів Академії під час літнього періоду, зокрема:
– опрацьовано та узгоджено з кадровими службами центральних,
регіональних та місцевих органів державної влади та органів
місцевого самоврядування питання щодо стажування слухачів;
– підготовлено, видано друком та розміщено на порталі Академії
Методичні рекомендації щодо проходження стажування слухачів;
 опрацьовано

питання

щодо

можливості

подальшого

навчання

за державним замовленням слухачів, що проживають на території АРК
і направлені на навчання органами державної влади та органами
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місцевого самоврядування АРК;
6. З метою посилення вимог до оцінювання і контролю успішності
навчання слухачів, а також роботи викладачів, зокрема з використанням
сучасних моделей навчання:
 розроблено алгоритм модернізації системи рейтингового оцінювання
науково-педагогічних працівників;
 проведено моніторинг якості навчального процесу з магістерських
програм

за

спеціальностями

“Державне

управління”,

“Державне

управління у сфері освіти”, “Публічна політика і управління”, “Місцеве
самоврядування”, “Регіональне управління”, “Електронне урядування”,
“Парламентаризм

та

парламентська

діяльність”,

“Публічне

адміністрування”.
7. З метою чіткого забезпечення навчального процесу з підготовки кадрів
вищого і середнього управлінських рівнів:
 розроблено та оновлено навчально-методичні матеріали дисциплін
магістерських програм галузі знань “Державне управління ”.
ІІ. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ТА
ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб
місцевого самоврядування здійснюється відповідно до основних завдань
діяльності закладу та виконання Плану-графіка навчання державних
службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування та їх
кадрового резерву на 2014 рік (далі – План-графік).
У звітному періоді в НАДУ при Президентові України та її регіональних
інститутах підвищили кваліфікацію 2226 слухачів, за професійними
програмами – 331 слухач; за програмами тематичних постійно діючих та
короткострокових

семінарів

–

1895

слухачів.

Зокрема,

підвищили

кваліфікацію 1234 особи, що становить 133,3 % від запланованої кількості
слухачів (926 осіб). За професійними програмами пройшли навчання 312
7

слухачів,

за

програмами

тематичних

короткострокових

семінарів

–

922 слухача.
Довідково:
За результатами моніторингу кількісного та якісного складу слухачів в Академії
підвищили кваліфікацію: понад 80% слухачів – представники центральних органів
виконавчої влади, близько 10% – керівники структурних підрозділів місцевих органів
виконавчої влади, понад 3% – представники органів місцевого самоврядування.

Регіональними інститутами відповідно до плану-графіка навчання
державних

службовців,

посадових

осіб

місцевого

самоврядування

та їх кадрового резерву упродовж ІІ кварталу 2014 року підвищили
кваліфікацію 992 особи, а саме: за професійними програмами – 19 осіб;
за програмами тематичних постійно діючих семінарів – 232 особи;
за програмами тематичних короткотермінових семінарів – 741 особа.
Таблиця

НАДУ та РІДУ
ІПККК НАДУ
ДРІДУ
ЛРІДУ
ОРІДУ
ХРІДУ
Разом РІДУ
Всього

Професійні
програми

Програми
тематичних
постійно діючих
семінарів

312
9
10
19
331

232
232
232

Програми
тематичних
короткотермінових
семінарів
922
75
125
119
422
741
1663

Разом

1234
307
134
119
432
992
2226

На виконання Указу Президента України “Про Президентський
кадровий резерв “Нова еліта нації” від 05 квітня 2012 року № 246/2012,
провідними фахівцями Академії здійснено оновлення комплексної програми
1-го року професійного розвитку осіб, зарахованих до Президентського
кадрового резерву “Нова еліта нації” а також розроблено комплексну
програму

2-го

року

професійного

розвитку

осіб,

зарахованих

до Президентського кадрового резерву “Нова еліта нації”. Оптимізовано
процедури конкурсного відбору до Президентського кадрового резерву
“Нова еліта нації з урахуванням досвіду оцінювання претендентів”
у 2012-2013 роках та оновлено тестові завдання.
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За звітний період за оновленою професійною програмою, розробленою
на засадах компетентнісного та інших сучасних підходів до підвищення
кваліфікації, пройшли перший етап навчання 94 новопризначені голови
районних державних адміністрацій, а також 52 керівника та викладача
навчальних закладів системи підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації

державних

самоврядування
короткострокових

службовців

підвищили
семінарів.

і

кваліфікацію
Крім

посадових
за

того,

осіб

місцевого

програмами

тематичних

заступники

директорів

з короткотермінового підвищення кваліфікації, директори обласних, міських
центрів

підвищення

кваліфікації

можуть

підвищувати

кваліфікацію

за програмами тематичних короткострокових семінарів впродовж року.
Довідково:
Найбільшу зацікавленість викликали такі теми короткострокових семінарів: “Етичні
засади державної служби. Запобігання та протидія корупції”; “Аналіз політики.
Підготовка аналітичних документів”; “Психологічні основи ефективного управління”;
“Культура та етика діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування”.
З урахуванням потреб слухачів організовувалися виїзні заняття, зокрема з метою
ознайомлення з практичними аспектами надання адміністративних послуг органами
державної влади для учасників семінару “Надання адміністративних послуг та
забезпечення їх якості” проведено виїзне заняття “Надання адміністративних послуг
органами державної влади” в Центрі надання адміністративних послуг Київської міської
державної адміністрації, відбулась тематична зустріч з начальником зазначеного Центру
Н.В. Шамрай та його заступником Н.О. Ткач.
Для учасників короткострокового семінару “Культурна політика в діяльності органів
виконавчої влади та місцевого самоврядування”, який проходив під патронатом віцепрем’єр-міністра України Олександра Сича та у партнерстві з Міністерством культури
України організовано виїзні заняття в Національному художньому музеї України й
Національному культурно-мистецькому та музейному комплексі “Мистецький Арсенал”,
де слухачі зустрілися з заступником генерального директора з науково-просвітницької
роботи Національного музею М.Ю. Скирдою та з директором благодійного фонду
"Мистецький Арсенал" О.П .Вієру. Під час проведення короткострокового семінару
відбулися тематичні зустрічі слухачів із Віце-прем'єр-міністром України О.М. Сичем,
заступником Міністра культури України О.П. Журавчаком, директором Українського
центру культурних досліджень Міністерства культури України О.А. Буценко, незалежним
експертом з питань нарощення потенціалу Українського кризового медіа-центру
О.В. Мельничук, президентом Української бібліотечної асоціації, директором Інституту
післядипломної освіти Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
І.О. Шевченко.
У рамках навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації з метою
здійснення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо впровадження законів, інших
нормативно-правових актів України відбулися круглі столи: “Солідаризм: актуальність
формування ідеологічного концепту”; “Державна політика у сфері протидії корупції в
Україні”; “Права та обов’язки органів державної влади, органів місцевого самоврядування
під час обробки персональних даних громадян”; “Організація державної політики у сфері
державного фінансового контролю”.
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Проведено у рамках підвищення кваліфікації керівників структурних
підрозділів центральних, місцевих органів виконавчої влади низку заходів
щодо

надання

роз’яснень

стосовно

запровадження

Закону

України

від 17 листопада 2011 року № 4050-IV “Про державну службу”.
Довідково:
Проведено тематичні зустрічі, лекції, тренінги, тематичні зустрічі з елементами
тренінгу, лекції з елементами тренінгу, лекції з елементами практичного заняття за
тематикою запровадження Закону України від 17 листопада 2011 року № 4050-IV “Про
державну службу”, зокрема, “Критерії прогнозування професійної придатності
працівників” (Л.В. Скомороха – завідувач відділу підготовки матеріалів про призначення
суддів Секретаріату Вищої ради юстиції, к.ю.н., заслужений юрист України); “Розвиток
управлінської компетентності керівника (державного службовця)” (Т.М. Яблонська –
старший науковий співробітник лабораторії соціальної психології Інституту психології
імені Г.С. Костюка Національної академії педагогічних наук України, к.психол.н.;
Н.М. Дембицька – провідний науковий співробітник лабораторії соціальної психології
Інституту психології імені Г.С. Костюка Національної академії педагогічних наук
України, к.психол.н.); “Актуальні проблеми державного управління та кадрового
забезпечення в Україні” (Р.В. Войтович – завідувач кафедри державної служби та кадрової
політики НАДУ при Президентові України, д.держ.упр., проф.); “Концептуальні засади
українського державотворення” (С.М. Коник – заступник завідувача кафедри державного
управління і менеджменту НАДУ при Президентові України, к.держ.упр., доц.);
“Політична аналітика в державному управлінні”, “Механізми забезпечення виконавської
дисципліни державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування”
(Ю.Г. Кальниш – професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту НАДУ
при Президентові України, д.держ.упр., проф., с.н.с.); “Етика державних службовців:
сучасні виклики” (Т.Е. Василевська – професор кафедри філософії і методології
державного управління НАДУ при Президентові України, д.держ.упр., доц.); “Аналіз
індикаторів професійного розвитку персоналу на державній службі” (С.К. Хаджирадєва –
професор кафедри державного управління та менеджменту НАДУ при Президентові
України, д.держ.упр., проф.); “Державна служба: порівняльний аналіз українського та
зарубіжного досвіду” (К.К. Баранцева – доцент кафедри європейської інтеграції НАДУ
при Президентові України, к.філос.н., доц.); “Морально ціннісний потенціал державного
службовця”, “Професійна самоорганізація державного службовця” (Т.В. Новаченко –
докторант кафедри державної політики та управління політичними процесами НАДУ при
Президентові України, к.пед.н., доц.).

Підготовлено проект Плану-графіка навчання державних службовців та
посадових осіб місцевого самоврядування на 2015 рік на основі узагальненої
інформації,

наданої

міністерствами,

іншими

центральними

органами

виконавчої влади, обласними державними адміністраціями та обласними
радами.
Здійснено заходи щодо проведення літньої школи “Інноваційний
розвиток

системи

підвищення

кваліфікації

державних

службовців
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та посадових осіб місцевого самоврядування” за участю Фонду Ганса
Зайделя.
Розроблено спільно з Нацдержслужбою України проект Типового
положення про дистанційну форму підвищення кваліфікації державних
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в Академії, у тому
числі підвищення кваліфікації керівників та організаторів навчання закладів
системи перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
і посадових осіб місцевого самоврядування.
ІІІ. НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Науково-методична діяльність НАДУ при Президентові України була
спрямована на посилення ролі у координації науково-дослідної роботи
в науковій галузі “Державне управління” та формування теоретикометодологічних засад реалізації державної кадрової політики, зокрема:
1. Активізація роботи в сфері наукового супроводу розвитку
загальнонаціональної системи підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації

державних

службовців

і

посадових

осіб

місцевого

самоврядування, а також щодо участі у науковому супроводі реформ у
різних сферах державного управління:
 забезпечено науково-консультативний супровід експертних опитувань
в Центрах перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ і організацій Кіровоградської обласної державної
адміністрації,

Житомирської

обласної

державної

адміністрації

та обласної ради, Волинському обласному центрі;
 розроблено відповідно до Плану заходів з виконання Угоди про
науково-методичне співробітництво Академії та Національного центру
“Мала академія наук України” при НАН України документацію щодо
відкриття секції “Держава і управління” у структурі наукового
відділення “Філософія та суспільствознавство”;
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2. Підвищення ефективності наукових досліджень із проблем
модернізації

державного

управління,

його

кадрового

забезпечення,

зокрема, через налагодження чіткої системи планування, експертизи,
контролю якості та впровадження результатів таких досліджень,
проведення щорічних всеукраїнських науково-практичних конференцій
з проблем державного управління та місцевого самоврядування:
 організовано та проведено щорічну науково-практичну конференцію
за міжнародною участю “Місцеве самоврядування – основа сталого
розвитку України ”;
Довідково:
Конференцію проведено спільно з Представництвом Фонду Ганса Зайделя в Україні,
Проектом “Місцевий економічний розвиток міст України” (МЕРМ), Проектом
міжнародної технічної допомоги “Розбудова спроможності до економічно обґрунтованого
планування розвитку областей та міст України” (РЕОП), Проектом “Посилення
інституційної спроможності органів місцевого самоврядування в Україні”, Проектом
“Підвищення якості муніципальних послуг” (GIZ).
У роботі конференції взяли участь відомі вітчизняні і зарубіжні науковці та публічні
діячі, зокрема, перший заступник виконавчого директора Асоціації міст України
Олександр Мазурчак, директор Національної школи публічного адміністрування
(Республіка Польща) Ян Паства, доктор з економіки Пітсбургського університету, доктор
університету Вісконсін-Медісон (США) Тимофій Милованов, представники Посольства
Об'єднаного Королівства Великої Британії і Північної Ірландії в Україні та Посольства
Швейцарської Конфедерації в Україні, почесний професор з економіки Чиказького
університету, лауреат Нобелівської премії з економіки 2007 р. Роджер Маєрсон, науковці
провідних вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ України, керівники
центральних та місцевих органів виконавчої влади, міські голови та представники органів
місцевого самоврядування, члени Асоціації міст України та Української асоціації
районних та обласних рад тощо.
Враховуючи важливість проблеми модернізації системи місцевого самоврядування у
сучасних українських реаліях на пленарному засіданні конференції президентом Академії
презентовано, розроблену колективом науковців закладу, наукову доповідь "Місцеве
самоврядування в Україні: сучасний стан та основні напрями модернізації", яка розкриває
сучасні тенденції розвитку та удосконалення системи місцевого самоврядування,
окреслює проблеми та можливі шляхи її реформування.

 затверджено зміни до Положення про Інститут проблем державного
управління

та

місцевого

самоврядування

з

урахуванням

Указу

Президента України від 18 лютого 2014 року № 81/2014 “Про внесення
змін до Положення про Національну академію державного управління
при Президентові України”;
 схвалено стратегічні напрями наукової діяльності Інституту проблем
державного управління та місцевого самоврядування;
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3. Удосконалення системи навчання аспірантів і докторантів,
переорієнтування тематики дисертацій з урахуванням пріоритетів
та стратегії розвитку держави:
 розроблено проект та представлено на розгляд навчально-методичної
ради паспорт спеціальності “державне управління у сфері національної
безпеки;
 удосконалено проекти паспортів спеціальностей галузі науки “Державне
управління” за результатами наукового обговорення на засіданні
керівників експертних груп, зокрема узгоджено назви, об’єкт і напрями
досліджень проектів

паспортів

наукових

спеціальностей

“Теорія

та історія державного управління”, “Механізми, технології та інститути
державного управління”, “Державна служба та служба в органах
місцевого самоврядування”, “Місцеве самоврядування і розвиток
територій”, “Державна політика та управління”, “Державне управління
забезпеченням національної безпеки”;
 оновлено

бази

тематики

дисертаційних

робіт,

які

виконуються

на здобуття наукових ступенів доктора (кандидата) наук з державного
управління в Академії та захищених у цілому в Україні;
 проведено літню школу для аспірантів “Механізми регіонального
розвитку в сучасних умовах”;
IV. КОНСУЛЬТАТИВНО-ДОРАДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Активізовано

консультативно-дорадницьку

діяльність

НАДУ

при

Президентові України шляхом використання її кадрового потенціалу
та наукових досліджень в роботі органів державної влади та органів
місцевого самоврядування, зокрема:
 підготовлено

фахівцями

Львівського

регіонального

інституту

державного управління пакет документів щодо захисту прав корінних
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народів Криму (законопроект, переклад відповідної Декларації ООН
та

рекомендації

щодо

необхідності

ухвалення

Концепції

етнонаціонального розвитку) для Верховної Ради України;
 взято участь в експертизі пакету проектів законів, необхідних для
впровадження

обов’язкового

медичного

страхування

в

Україні

та надано відповідні консультації комітету з питань охорони здоров’я
Верховної

Ради

України

науковцями

Львівського

регіонального

інституту державного управління;
 розроблено аналітичні матеріали з актуальних питань державного
управління і місцевого самоврядування, зокрема: “Реформи місцевого
самоврядування: зарубіжний досвід”; “Розвиток міжмуніципального
співробітництва”,

“Система

моніторингу

та

аудиту

кадрового

потенціалу держави в Україні”; “Пропозиції до Державної цільової
програми

розвитку

до

2022

року”;

до

реалізації

туризму

та

“Методологія

енергоефективних

курортів

України

на

організаційно-проектного
проектів

за

період
підходу

ЕСКО-механізмом

(performance-projects) на об’єктах соціального призначення бюджетної
сфери”;
Довідково:
З метою напрацювання пропозицій щодо вдосконалення окремих аспектів державної
кадрової політики та проведення відповідних консультацій фахівців Академії залучено до:
 складу робочих груп центральних органів державної влади, зокрема до робочої групи
Кабінету Міністрів України з питань реформування місцевого самоврядування, робочої
групи при Комітеті з питань державного будівництва та місцевого самоврядування
Верховної Ради України щодо доопрацювання проектів Законів України ‘Про
співробітництво територіальних громад” та “Про право територіальних громад на
об’єднання”, робочої групи з розробки урядової політики в сфері розвитку
електронного урядування при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України;
 комунікативних заходів органів державної влади та органів місцевого самоврядування,
зокрема, круглого столу “Актуальні питання законодавчого регулювання
співробітництва територіальних громад” у Комітеті з питань державного будівництва
та місцевого самоврядування Верховної Ради України, круглого столу “Актуальні
проблеми публічного управління в Україні” Сумської обласної ради та комунального
закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, робочої
зустрічі при Мінрегіонбуді щодо оцінки стану реалізації політики в сфері електронного
урядування в Україні;

З

метою

активізації

співпраці

та

розширення

взаємовідносин
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із зарубіжними і міжнародними інституціями, зміцнення позитивного іміджу
закладу у світовому освітньому просторі, а також залучення відповідної
технічної та іншої грантової допомоги:
 проведено робочі зустрічі президента й віце-президентів Академії
з міжнародними партнерами щодо обговорення питань співробітництва;
Довідково:
Зустрічі відбулись, зокрема, з такими міжнародними партнерами: Пьотром Кульпою,
постійним радником проекту Європейського Союзу з інституційного розвитку Twinning
“Підтримка розвитку державної служби в Україні”, генеральним директором Головного
управління санітарної інспекції Республіки Польща (м. Варшава, Республіка Польща);
Войцехом Кутилою, віце-президентом Рахункової палати Республіки Польща; Мареком
Халіняком, заступником директора Національної школи публічного адміністрування
(KSAP) (м. Варшава, Республіка Польща); Богданом Кравченком, генеральним
директором Університету Центральної Азії (Киргизька Республіка); представниками
Міжнародної національної школи уряду Академії оборони Великої Британії (NSGI),
Програми Розвитку ООН (ПРООН) в Україні, Програми професійної підготовки при Офісі
зв’язку НАТО в Україні, Координаційного Офісу в Україні Турецького агентства
зі співробітництва та координації (ТІКА), Німецького товариства міжнародного
співробітництва (GIZ, ФРН) тощо.

 підписано Угоди про співробітництво між НАДУ при Президентові
України та Університетом Центральної Азії (Бишкек, Киргизька
Республіка) та Голландським інститутом державного управління;
 підписано Протокол про наміри щодо співробітництва між НАДУ при
Президентові України та Координаційним Офісом в Україні Турецького
агентства зі співробітництва та координації при Раді Міністрів
Республіки Туреччина;
 взято участь президента Академії Ю. Ковбасюка у нараді керівників
інститутів та шкіл державного управління Європейського Союзу
(DISPA), яка відбулась в рамках роботи міжнародної конференції
“Стійкіть як виклик у публічному секторі: внесок шкіл та інститутів
державного управління” (м. Афіни, Грецька Республіка);
 взято участь науково-педагогічних працівників та слухачів Академії
у роботі міжнародних науково-практичних конференцій: 22-ї щорічної
конференції Мережі інститутів і шкіл державного управління країн
Центральної та Східної Європи (NISPAcee) “Уряд проти врядування
в Центральній і Східній Європі” (Угорщина); “Проблемні питання
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грошово-кредитної, банківської та фінансової сфер в центральних
і східних країнах-членах ЄС: як центральним і східним країнам-членам
ЄС подолати економічну кризу сьогодення?” (Румунія); “Government
vs. Governance in Central and Eastern Europe: from Pre-Weberianism
to Neo-Weberianism?” (Угорщина); “Civil dialogue. Forms, mechanisms,
barriers and prospects of development” (Польща) та “У пошуку нових ідей:
менеджмент, економіка й право 2014” (Литва);
 відбувся візит делегації Академії на чолі з директором Одеського
регіонального

інституту

державного

управління

до

Пекінського

адміністративного інституту (КНР);
 здійснено за програмою проекту кафедри Жана Моне “Підвищення
популярності та привабливості європейських студій в Україні”
навчальний візит до Литовського інституту державного управління
та Європейського гуманітарного університету (Литовська Республіка);
 взято участь науково-педагогічних працівників Академії у Літній школі2014 в якості тренерів з доброго врядування, лідерства та етики
на місцевому рівні (м. Задар, Республіка Хорватія) на запрошення
Хорватського інституту місцевого самоврядування у рамках проекту
“Посилення

інституційної

спроможності

органів

місцевого

самоврядування в Україні”;
 направлено

до

організаційного

комітету

щорічної

конференції

Міжнародної асоціації шкіл та інститутів управління (IASIA) “Належне
врядування: становище студентів, науковців і практиків” (м. ПортЕлізабет, Південна Африка) інформаційно-презентаційні та наукові
матеріали;
 узгоджено положення контракту з представниками проекту Світового
банку “Розбудова спроможності з моніторингу і оцінювання проектів
в Україні” щодо проведення тренінгів за визначеною тематикою
проекту;
 досягнуто домовленості з Представництвом Фонду Ганса Зайделя
в Україні (ФРН) щодо надання фінансової підтримки у межах проекту
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“Проведення просвітницької роботи з питань державного управління,
вивчення європейського досвіду у сфері реформування державної
служби та місцевого самоврядування, розбудова громадянського
суспільства в Україні” на видання у 2014 році підручників для слухачів
програми підготовки магістрів державного управління.
З метою забезпечення публічності роботи Академії інформація
про діяльність навчального закладу постійно висвітлюється на її офіційному
веб-сайті і профілях у соціальних мережах Facebook, Twitter, Youtube.
Зокрема на офіційному веб-сайті закладу було розміщено 78 інформаційних
повідомлень про заходи і події, що відбулися упродовж звітного періоду.
Щомісяця упродовж звітного періоду здійснювалось розповсюдження
інформаційного видання “Дайджест Національної академії державного
управління при Президентові України”.
Довідково:
На офіційному веб-сайті Академії постійно забезпечується наповнення інформаційних
вікон “Новини”, “Анонси та оголошення”, “Виступи, інтерв’ю, коментарі президента
Національної академії державного управління при Президентові України”, “ЗМІ про нас’,
“Виступи, інтерв’ю, коментарі науковців Національної академії державного управління
при Президентові України”, “Доступ до публічної інформації” тощо;

Колектив Академії продовжуватиме роботу щодо вдосконалення
загальнонаціональної системи підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації

державних

службовців.

Проблемно-орієнтований

аналіз

діяльності буде представлений у наступних інформаційних аналітичних
матеріалах.
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