Паспорт проекту
Назва проекту

“Співпраця
Національної
академії
державного
управління при Президентові України та Університету
Центральної Азії Киргизької Республіки з питань
проведення
наукових
досліджень
та
обміну
науковцями”

Партнер проекту
Виконавець
проекту

Університет Центральної Азії Киргизької Республіки
Національна академія державного управління при Президентові
України

Основні
бенефіціари
проекту

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

Терміни
впровадження
проекту
Мета проекту

2014 рік – до т. ч.

Основні напрями
(компоненти)
проекту

1. Освітня діяльність:
1.1. Розробка та виконання на договірних засадах освітньопрофесійних програм підготовки, перепідготовки і професійних
програм підвищення кваліфікації кадрів для органів державної
влади.
1.2. Розробка і впровадження спільних навчальних програм для
слухачів/студентів обох закладів на основі інноваційних новітніх
технологій (у тому числі в дистанційному форматі).
1.3. Організація спільних комунікативних заходів (круглих столів,
тренінгів, семінарів, короткотермінових курсів, відео конференцій) з
підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб
місцевого самоврядування.
1.4. Сприяння у розробці освітніх стандартів підготовки фахівців у
сфері державного управління на основі компетентнісного підходу.
1.5. Сприяння у підготовці кадрів вищої кваліфікації: здійснення

Розвиток просвітницької роботи в обох державах, вивчення
світового досвіду в сфері підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого
самоврядування, розвиток освітніх програм та їх методичного
забезпечення, виконання науково-дослідницьких проектів
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спільного наукового керівництва магістрантами та аспірантами,
наукового консультування докторантів на основі кооперації і прямих
зв’язків.
2. Науково-дослідницька діяльність:
2.1. Розробка та реалізація спільних науково-дослідницьких,
науково-практичних, освітніх проектів (у тому числі за грантової
підтримки міжнародних організацій та програм) з питань
державного управління і місцевого самоврядування, підготовки,
перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців та
посадових осіб місцевого самоврядування.
2.2. Спільна участь у реалізації багатосторонніх науководослідницьких, науково-практичних, освітніх проектів.
2.3. Обмін планами і результатами науково-дослідної роботи,
методичними розробками, науковими публікаціями, літературою, у
тому числі на електронних носіях.
3. Видавнича діяльність, інформаційне забезпечення:
3.1. Спільне видання підручників, навчальних посібників,
монографій та інших навчально-методичних та наукових публікацій.
3.2. Здійснення взаємних публікацій в наукових періодичних
виданнях, в тому числі в електронному форматі.
3.3. Здійснення двостороннього рецензування за наявності взаємного
інтересу наукових і навчально-методичних розробок з державного
управління, місцевого самоврядування та державної служби.
3.4. Обмін текстами законодавчих актів, інструкцій та документів,
що становлять взаємний інтерес.
3.5. Обмін інформацією з питань правового та соціального захисту
державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування.
3.6. Поширення інформації про діяльність обох інституцій серед
структурних підрозділів закладів, інших партнерів.
4. Академічний обмін:
4.1. Організація навчання, стажування, навчальних візитів
слухачів/студентів, аспірантів, докторантів та науково-педагогічних
працівників закладів на базі навчальних закладів.
4.2. Візити керівників, працівників, професорсько-викладацького
складу закладів з метою обміну досвідом, викладання лекцій,
презентацій та участі у наукових дослідженнях, проведенні
практичних занять, консультативної та експертної роботи в
державних установах і організаціях України та Киргизької
Республіки.
4.3. Проведення спільних заходів навчального, наукового та
соціокультурного характеру.
5. Міжнародне співробітництво:
5.1. Сприяння поглибленню зв’язків, співпраці, обміну досвідом у
вивчені світових стандартів роботи державних службовців та
посадових осіб місцевого самоврядування, підтримці процесів
інституційних реформ у різних сферах державного управління.
5.2. Співробітництво в рамках міжрегіональних професійних і
дослідницьких асоціацій, мереж, об’єднань фахівців у сфері
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державного управління.
5.3. Сприяння встановленню і розвитку прямих партнерських
зв’язків між працівниками підрозділів, вченими і фахівцями
закладів.
5.4. Надання допомоги в розширенні міжнародних зв’язків закладів,
налагоджені співпраці з іншими навчальними закладами та науководослідницькими організаціями.
Цільова аудиторія  слухачі Національної академії та її регіональних інститутів;
проекту
 державні службовці та посадові особи органів місцевого
самоврядування, що проходитимуть навчання в Інституті
підвищення кваліфікації Національної академії;
 науково-педагогічний
та
адміністративний
персонал
Національної академії;
 державні службовці центральних органів виконавчої влади,
обласних/районних державних адміністрацій; посадові особи
місцевого самоврядування.
Керівники/
координатори
проекту

Від Університету Центральної Азії Киргизької Республіки:
Богдан КРАВЧЕНКО – генеральний директор Університету
Центральної Азії Киргизької Республіки.
Від Національної академії:
Світлана ГЛАДКОВА – начальник управління
міжнародних зв’язків Національної академії.

забезпечення

Очікувані
результати
проекту

 поглиблення та розвиток співробітництва між Університетом
Центральної Азії Киргизької Республіки та Національною
академією;
 вивчення світового досвіду в сфері підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб
місцевого самоврядування;
 виконання науково-дослідницьких проектів

Додаткова
інформація

17 квітня 2014 року підписано Угоду про співробітництво між
Національною академією державного управління при Президентові
України та Університетом Центральної Азії (Киргизька Республіка).
16 листопада – 16 грудня 2013 року О.М.Сафронова, докторант
кафедри управління національним господарством та економічної
політики Національної академії, взяла участь в науково-дослідному
проекті “Торгівельні відносини між Україною та країнами
Центральної Азії: сучасний стан та перспективи розвитку” в
Університеті Центральної Азії (м. Бішкек, Киргизька Республіка).
15 жовтня – 15 листопада 2014 року М.А.Латинін, завідувач кафедри
економічної політики та менеджменту Харківського регіонального
інституту державного управління, взяв участь у науково-дослідному
проекті “Стратегічне прогнозування і планування розвитку регіонів
та територій”
в Університеті Центральної Азії (м. Бішкек,
Киргизька Республіка).
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01 – 29 листопада 2014 року І.О.Дегтярьова, професор кафедри
регіонального управління, місцевого самоврядування та управління
містом Національної академії, пройшла стажування в Університеті
Центральної Азії (м. Бішкек, Киргизька Республіка), за результатами
якого
опублікувала
статтю
“Подходы
и
инструменты
стимулирования экономического развития регионов государства в
условиях усиления внешних воздействий и неопределенности” у
видавництві Університету.
03 – 07 квітня 2015 року – участь О.І.Кілієвича, доцента кафедри
управління національним господарством та економічної політки
Національної академії, у круглому столі “Термінологія політики
(державної) російською мовою”, консультування з термінології та
розбудови спроможності з аналізу політики в регіоні.
Червень 2015 року – участь О.І.Кілієвича, доцента кафедри
управління національним господарством та економічної політки
Національної академії, у науково-дослідному проекті “Розробка
науково-методичного забезпечення модулів у сфері аналізу
державної політики для державних службовців” Університету
Центральної Азії (м. Бішкек, Киргизька Республіка).
28 вересня – 10 жовтня 2015 року проведення занять та консультацій
О.І.Кілієвичем, доцентом кафедри управління національним
господарством та економічної політки Національної академії, за
програмою “Сертифікація за аналізом державної політики”
післядипломної освіти державних службовців в державах
Центральної Азії.
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