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Паспорт проекту
Назва проекту

Сприяння реформі державного управління та співпраця у сфері
навчання державних службовців в Україні

Донор

Федеральне міністерство економічної співпраці (ФРН)

Виконавець проекту

Німецьке товариство з міжнародного співробітництва
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

Партнери проекту





Національна академія державного управління при Президентові
України та її регіональні інститути;
Вища школа управління та права, м. Берлін (ФРН);
Академія наукового підвищення кваліфікації при Педагогічному
інституті м. Гейдельберг (ФРН)

Терміни
впровадження
проекту
Мета проекту

2006 – до т.ч.

Основні напрями
(компоненти)
проекту



Спільна розробка та впровадження навчальних програм, підвищення
кваліфікації науково-педагогічного складу Національної академії через
залучення кращого німецького досвіду








Керівники/
координатори
проекту

(НТМС)/

Розробка магістерської навчальної програми з публічного
адміністрування та супровід її впровадження.
Підготовка начальних матеріалів, публікацій.
Підвищення кваліфікації викладачів з методики викладання,
дидактики вищої школи.
Обмін навчальними візитами.
Розробка та впровадження бази даних з питань адміністративної
реформи в Україні.
Проведення навчальних семінарів та тренінгів за участю
запрошених фахівців з Німеччини.
Спільна організація координаційних нарад міжнародних партнерів

Марина БІЛИНСЬКА – віце-президент Національної академії;
Петро КРАЙНІК – заступник начальника управління – начальник
відділу координації міжнародних програм управління забезпечення
міжнародних зв’язків Національної академії;
Лариса ГАЄВСЬКА – заступник начальника управління – начальник
відділу менеджменту знань управління з навчальної роботи
Національної академії

Очікувані
результати проекту






Додаткова
інформація

Розроблена та впроваджена магістерська навчальна програма з
публічного адміністрування.
Підготовлена та поширена в органах влади публікація з реформи
публічного управління в Україні.
Проведено цикл навчальних семінарів та тренінгів за участю
запрошених фахівців з Німеччини.
Розроблено та впроваджено базу даних з питань адміністративної
реформи в Україні.

У лютому 2007 року підписана угода між Національною академією
та GTZ про надання Національній академії підтримки при модернізації
магістерської навчальної програми з публічного адміністрування.
Протягом 2006 – 2009 рр. спільно з Вищою школою управління та
права, м. Берлін (FHVR) здійснювалася розробка магістерської
програми з публічного адміністрування (МПА) в контексті реалізації
реформи державного управління, яка фінансувалася Урядом Німеччини.
У рамках проекту відбувалися науково-практичні семінари та тренінги
для представників Національної академії та її регіональних інститутів з
напрямів “Інструменти регіонального розвитку та управління”,
“Інструменти європейської співпраці”, “Інструменти демократичного
розвитку”, організовувалися навчальні візити до Німеччини викладачів,
працівників Національної академії. У результаті спільних зусиль була
розроблена нова програма підготовки МПА відповідно до вимог
європейських стандартів. У вересні 2007 р. відбувся перший набір
слухачів на навчання. На програму набираються слухачі, які володіють
англійською мовою.
За підтримки Німецького товариства технічного співробітництва
(GTZ) у 2009 р. в Національній академії був реалізований проект
«Реформа публічного управління в Україні: виклики, стратегії,
майбутнє» спільно з зовнішніми залученими експертами. У рамках
проекту були проведені науково-практичні семінари для працівників
Академії та ЦОВВ та підготовлена колективна монографія з реформи
публічного управління з однойменною назвою, яка випущена
видавництвом К.І.С. і розіслана на 1600 адрес в усі регіони України
(центральні та місцеві органи влади, бібліотеки, вищі навчальні заклади
та наукові інститути). Книга була презентована у Посольстві
Федеративної Республіки Німеччина на міжнародному заході GTZ.
У 2011 – 2012 роках відбулося проведення циклу тренінгів
підвищення кваліфікації викладачів з дидактики вищої школи. Проект
був виконаний спільно з Академією наукового підвищення кваліфікації
при Педагогічному інституті м. Гейдельберг (ФРН) за фінансової
підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ).

