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Управлінці нового покоління

У Національній академії державного управління при Президенті України в цьому році розпочинають
навчання майже 2 тисячі слухачів
Днями у Національній академії державного управління при Президенті України відбулися урочисті збори з
нагоди початку нового навчального року. Заняття розпочнуть понад 700 слухачів у Києві та більше 1100
осіб у регіональних відділеннях.

Як наголосив президент НАДУ, доктор наук з державного управління, професор, заслужений економіст України Юрій Ковбасюк, у Національній академії та її
регіональних інститутах у Дніпропетровську, Львові, Харкові та Одесі готують високопрофесійних фахівців у галузі державного управління, які здатні осучаснити
діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Новий навчальний рік для цього закладу ознаменувався утворенням трьох нових
навчально-наукових Інститутів: Інституту вищих керівних кадрів, Інституту “Вища школа державного управління” та Інституту державної служби та місцевого
самоврядування.

“Академію визначено головним вищим навчальним закладом України в системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у галузі знань
“державне управління”, — це прописано в законі, і ми можемо констатувати, що наш заклад є провідним для виховання нової когорти управлінців найвищого
державного рівня, готових до вирішення тих завдань, які виникають нині перед державою, — розповів “Хрещатику” Юрій Ковбасюк. — Академія співпрацює із
багатьма провідними світовими вишами з підготовки кадрів за спеціальністю “Державне управління”. Наразі ведеться робота щодо отримання нашими слухачами
одразу двох дипломів —
НАДУ та провідних світових вишів”.

Серед цьогорічних слухачів заочної форми навчання є заступники міністрів, голови міських рад та понад 20 голів РДА, які підвищуватимуть свою кваліфікацію у
сфері державного управління. До вищої школи державного управління у 2012 році вперше зараховано 50 слухачів, для яких навчальні дисципліни викладатимуть
англійською мовою. Підготовку молодих фахівців здійснюватимуть за спеціальностями: “Демократичне врядування”, “Європейська співпраця” та “Регіональний
розвиток”. За словами Юрія Ковабасюка, серед слухачів — випускники провідних вітчизняних і закордонних вишів, співробітники міжнародних організацій та фондів.
Крім того, НАДУ бере активну участь у програмі Президентського кадрового резерву “Нова еліта нації”.

Цікаво, що випускниками академії є 42 народних депутати України, відомі політики, керівники центральних органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування. Серед них — міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк, міністр культури України Михайло Кулиняк, перший
заступник голови КМДА Олександр Мазурчак
Наталка СУХОРОНЧАК “Хрещатик”

