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Національна академія державного управління при Президентові
України
2015 – 2020 рр.
Налагодження співпраці між Національною академією та Фондом,
спрямованої на розвиток просвітницької роботи, вивчення світового
досвіду в сфері державного управління, належного врядування,
розвиток освітніх програм та їх методичного забезпечення,
виконання науково-дослідницьких проектів, формування та
розвиток молодих управлінців – лідерів, здатних ефективно
працювати на розбудову України

1. Освітня діяльність:
Основні напрями1.
1.1. Сприяння розробці і впровадженню навчальних програм з
(компоненти)
подвійних дипломів у співпраці з міжнародними партнерами,
проекту
навчальних курсів, модулів для слухачів Національної академії на
основі інноваційних освітніх технологій (у тому числі в
дистанційному форматі), зокрема, у сферах розробки та
впровадження державної політики, електронного врядування,
належного врядування тощо.
1.2. Організація спільних науково-комунікативних заходів
(“круглих столів”, тренінгів, семінарів, короткотермінових курсів,
відеоконференцій) з питань державного управління, належного
врядування та місцевого самоврядування, сприяння розбудові
громадянського суспільства.
2. Науково-дослідницька діяльність:
2.1. Сприяння розробці та реалізації спільних науководослідницьких, науково-практичних, освітніх проектів з питань
державного управління і місцевого самоврядування, належного
врядування, підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації
державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування,
формуванню молодих лідерів України.
2.2. Сприяння участі у реалізації багатосторонніх науководослідницьких, науково-практичних, освітніх проектів.
3. Видавнича діяльність, інформаційне забезпечення:
3.1. Підтримка у здійсненні видання підручників, навчальних
посібників, монографій та інших навчально-методичних та наукових
публікацій.
3.2.

Підтримка
1

у

здійсненні

публікацій

в

наукових

періодичних виданнях із залученням кращих зразків зарубіжного
досвіду, в т.ч. в електронному форматі.
3.3. Залучення експертів до здійснення рецензування за
наявності взаємного інтересу наукових і навчально-методичних
розробок
з
питань
державного
управління,
місцевого
самоврядування та державної служби.
3.4. Поширення інформації про діяльність партнерів в
науковому, управлінському та громадянському просторі.
4. Академічний обмін:
4.1. Організація навчання, стажування, навчальних візитів
слухачів/студентів, аспірантів, докторантів та науково-педагогічних
працівників Національної академії на базі Національної академії та
навчальних закладів партнерів (за домовленістю) з метою обміну
досвідом роботи, залучення відомих науковців та експертів до
викладання лекцій, презентацій та участі в наукових дослідженнях,
проведенні практичних занять, консультативної та експертної
роботи в державних установах і організаціях.
4.2. Проведення спільних заходів навчального, наукового,
просвітницького та соціокультурного характеру.
5. Міжнародне співробітництво:
5.1. Сприяння встановленню та поглибленню зв’язків, обміну
досвідом у вивченні світових стандартів роботи органів державної
влади, підтримці процесів інституційних реформ у різних сферах
державного управління, розбудові державно-приватного партнерства
та співпраці з інститутами громадянського суспільства.
5.2. Надання допомоги в розширенні міжнародних зв’язків,
налагодженні співпраці з іншими навчальними закладами та
науково-дослідницькими організаціями.
Цільова аудиторія
проекту

Керівники/
координатори
проекту

 слухачі Національної академії та її регіональних інститутів;
 державні службовці та посадові особи органів місцевого
самоврядування, що проходитимуть навчання в Інституті
підвищення кваліфікації Національної академії;
 науково-педагогічний
та
адміністративний
персонал
Національної академії
Від Благодійної організації “Благодійний фонд Богдана
Гаврилишина”:
Богдан ГАВРИЛИШИН –
президент Благодійної організації
“Благодійний фонд Богдана Гаврилишина”.
Від Національної академії:
РОМАНЮК Сергій Андрійович – директор Інституту “Вища школа
державного управління” Національної академії, керівник проекту;
ГЛАДКОВА Світлана Миколаївна – начальник управління
забезпечення міжнародних зв’язків Національної академії,
координатор проекту.

Очікувані
результати

Сприяння становленню людей нового покоління – професійних,
патріотичних, етичних українців, які турбуються про суспільне
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проекту

благо й активні у громадському і політичному житті суспільства,
вміють співпрацювати з іншими та утворять критичну масу людей,
які здійснять трансформацію України

Додаткова
інформація

23 квітня 2015 року підписано Меморандум про взаєморозуміння
між Національною академією державного управління при
Президентові України та Благодійною організацією “Благодійний
фонд Богдана Гаврилишина”.
У 2014 році за підтримки Благодійного фонду Богдана Гаврилишина
у рамках програми “Молодь змінить Україну” пройшли стажування
за кордоном 12 слухачів Національної академії:
 18 – 26 травня Королівство Норвегія (м. Осло) – 5 слухачів
Інституту
“Вища
школа
державного
управління”
Національної академії;
 25 травня – 01 червня Австрійська Республіка (м. Відень) –
3 слухачів Інституту “Вища школа державного управління”
Національної академії;
 1 – 7 червня Федеративна Республіка Німеччина (м. Берлін) –
4 слухачів Інституту “Вища школа державного управління”
Національної академії.
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