Паспорт проекту
Назва проекту

“Українсько-німецький
центр
співробітництва
з
публічного управління (УНЦПУ) в Національній
академії державного управління при Президентові
України”

Донор проекту

Німецьке товариство міжнародного
Федеративна Республіка Німеччина

Виконавець
проекту

Національна академія державного управління при Президентові
України

Основні
партнери

Навчально-наукові заклади, урядові і неурядові організації
Федеративної Республіки Німеччина та їх представництва в Україні

Основні
бенефіціари
проекту

Національна академія державного управління при Президентові
України та її регіональні інститути державного управління;
державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування

Термін
впровадження
проекту
Мета проекту

2016 рік – до теперішнього часу

Цілі проекту

Цілі створення центру:
 сприяти встановленню та розвитку зв’язків з представництвами
німецьких фондів, установ та організацій в Україні та з
навчальними закладами, інституціями та організаціями в
Федеративній Республіці Німеччина;
 встановлювати та розвивати конструктивну співпрацю між
українськими та німецькими експертами сфери публічного
адміністрування;
 здійснювати інформування про сферу публічного адміністрування
Федеративної Республіки Німеччина, про навчальні програми,

співробітництва

(GIZ),

Підвищити ефективність співпраці та координації зусиль
Національної академії, її регіональних інститутів державного
управління та німецьких партнерів в Україні та Федеративній
Республіці Німеччина для розробки та застосування новітніх
технологій та методик у підготовці і підвищенні кваліфікації
управлінських кадрів сфери публічного адміністрування; сприяти
проведенню та супроводу нагальних реформ в Україні шляхом
співробітництва українських і німецьких організацій та експертів
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гранти, науково-комунікативні заходи, що проводяться спільно з
німецькими партнерами;
здійснювати започаткування, розробку спільних українськонімецьких проектних пропозицій та надавати експертноконсультативну допомогу в реалізації відповідних проектів;
здійснювати аналіз та систематизацію кращого німецького досвіду
в сфері публічного адміністрування та надавати допомогу в його
адаптації та запровадженні
Основні напрями діяльності центру:
започаткування та координація розробки, реалізації спільних
українсько-німецьких науково-освітніх проектів та програм у
сфері публічного адміністрування: програми отримання подвійних
дипломів, проекти дистанційної освіти із залученням інноваційних
методів навчання, спільні літні школи з німецькими партнерами
тощо;
здійснення програм академічних обмінів для слухачів і науковопедагогічного складу з питань навчання, стажування, проведення
наукових досліджень тощо;
пошук партнерів у ФРН за сприяння представництв німецьких
фондів та організацій в Україні для двосторонньої співпраці,
реалізації спільних проектів та програм;
інформаційна та організаційна підтримка навчання та підвищення
кваліфікації державних службовців, слухачів та аспірантів
Національної академії в німецьких навчальних закладах,
проходження стажування у провідних наукових установах та
органах влади ФРН, сприяння участі слухачів у німецьких
стипендіальних програмах, в тому числі на підставах взаємності;
організація і проведення конференцій, семінарів, тренінгів,
конкурсів за участі представників українських і німецьких
навчальних закладів-партнерів, органів влади;
запрошення відомих політиків, державних діячів, практиків,
експертів з метою обміну досвідом з публічного адміністрування
та обговорення актуальних питань розвитку суспільства;
сприяння отриманню слухачами, аспірантами та докторантами
Національної академії, її регіональних інститутів національних і
міжнародних грантів на освітні проекти, дослідження та
академічні обміни;
створення та супровід бази даних про співробітництво
Національної академії з німецькими академічними та діловими
партнерами, сприяння у підготовці та просуванні інформації,
надання інформаційних та консультаційних послуг цільовим
групам у залученні німецьких фахівців, організації німецькоукраїнських зустрічей і контактів тощо;
проведення обміну методиками викладання дисциплін за
програмами навчання та підвищення кваліфікації державних
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;
залучення українських та німецьких викладачів до викладання
окремих дисциплін згідно з програмами підготовки та підвищення
кваліфікації;
спільна розробка навчальних посібників, підручників, монографій;
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Керівники/
координатори
проекту

сприяння підготовці та друку наукових статей у фахових та
професійних виданнях українських та німецьких партнерів у сфері
публічного адміністрування;
створення кола експертів, фахівців з публічного адміністрування
для експертного, наукового та консультативного супроводу
реформ, що здійснюються в Україні на її шляху до європейської
інтеграції
слухачі, аспіранти, докторанти, науково-педагогічні працівники
Національної академії;
державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування,
які бажають отримати інформацію, консультацію, методичну
допомогу та експертний супровід у здійсненні співпраці з
німецькими партнерами у сфері публічного адміністрування;
зацікавлені представники бізнесу, неурядових організацій,
студентства, які цікавляться співпрацею з німецькими партнерами
у сфері публічного адміністрування

Від Німецького товариства міжнародного співробітництва
(GIZ), Федеративна Республіка Німеччина:
Дітер ШІМАНКЕ – експерт з децентралізації влади та
адміністративної реформи, старший радник Німецького товариства
міжнародного співробітництва (GIZ).
Від Національної академії:
Світлана ГЛАДКОВА – начальник управління
міжнародних зв’язків Національної академії

забезпечення

Очікувані
результати
проекту

У результаті реалізації проекту державні службовці та посадові
особи місцевого самоврядування, зацікавлені представники бізнесу,
неурядових організацій, студентства, а також наукові, науковопедагогічні працівники, аспіранти, докторанти, слухачі Національної
академії матимуть можливість отримати в “одному вікні” інформацію
та експертно-консультативну допомогу з питань співпраці з
німецькими партнерами, про навчальні програми, гранти, науковокомунікативні заходи, що проводяться спільно з німецькими
партнерами, а також взяти участь у заходах створеного центру
(семінарах, круглих столах, конференціях, тренінгах, в рамках
спільних міжнародних проектів). Центр може стати майданчиком для
координації вивчення та запровадження німецького досвіду при
проведенні та супроводу нагальних реформ в Україні

Додаткова
інформація

09 вересня 2015 року було підписано Протокол про наміри між
Національною академією державного управління при Президентові
України та Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
(GIZ)
GmbH
про
реалізацію
Проекту
2014.2518.01-001
“Консультаційний фонд впровадження реформ”, у рамках якого
створено Українсько-німецький центр співробітництва з публічного
управління (УНЦПУ)
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