Паспорт проекту
Назва проекту

Проведення
просвітницької
роботи
з
питань
державного управління, вивчення європейського
досвіду у сфері реформування державної служби та
місцевого самоврядування, розбудова громадянського
суспільства в Україні

Донор проекту

Представництво Фонду Ганса Зайделя в Україні

Виконавець
проекту

Національна академія державного управління при Президентові
України спільно з Представництвом Фонду Ганса Зайделя в Україні

Партнери проекту 





Федеральне Міністерство внутрішніх справ Німеччини;
Академія Спілки німецьких службовців (ФРН);
Баварська школа управління (ФРН);
Баварська академія адміністративного менеджменту (ФРН);
інші установи, які періодично долучалися до співпраці

Терміни
впровадження
проекту

1995 – по т.ч.

Мета проекту

Залучення європейського досвіду з метою удосконалення
професійного навчання та наукових досліджень у галузі державного
управління та місцевого самоврядування та сприяння розбудові
громадянського суспільства в Україні
 Удосконалення системи підготовки, перепідготовки і
підвищення кваліфікації державних службовців та посадових
осіб місцевого самоврядування.
 Міжнародне співробітництво з професійного навчання та
наукових досліджень у галузі державного управління та
місцевого самоврядування.
 Залучення міжнародного досвіду при проведенні
фундаментальних та прикладних наукових досліджень з
проблем державного управління, місцевого самоврядування

Основні напрями
(компоненти)
проекту

Керівники/
координатори
проекту

Від Представництва Фонду Ганса Зайделя в Україні:
Олена МАКСИМОВА – заступник директора / координатор проектів
Представництва Фонду Ганса Зайделя в Україні.
Від Національної академії
Президентові України:

державного

управління

при

Олена ЛАГРЕНН – провідний фахівець відділу забезпечення
міжнародних зв’язків управління комунікативними зв’язками
Національної академії
Очікувані
результати



Обмін досвідом роботи та поїздки делегацій представників
Національної академії державного управління при Президентові
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проекту



Додаткова
інформація

України та центральних органів влади з метою запозичення
зарубіжного досвіду в рамках організації двосторонніх візитів з
міжнародними партнерами.
Розробка та реалізація спільних науково-практичних, освітніх та
ґрантових проектів і програм з питань державного управління та
місцевого самоврядування.
Проведення спільних комунікативних заходів (науковопрактичних конференцій, круглих столів тощо) з актуальних
питань державного управління, демократичного врядування і
публікація навчально-методичної та наукової літератури,
проведення наукових досліджень за результатами проведених
заходів

Діючі угоди:
 15 квітня 2011 року підписана Угода про співпрацю між
Національною
академією
державного
управління
при
Президентові України та Представництвом Фонду Ганса Зайделя
в Україні (ФРН).
 3 травня 2012 року підписаний Меморандум про співпрацю між
Фондом Ганса Зайделя (ФРН) та Національною академією
державного управління при Президентові України.
Спільна робота здійснювалася за такими основними напрямами:
участь німецьких фахівців з питань державного управління та
місцевого самоврядування, методики викладання у навчанні
державних службовців (До проведення навчальних заходів
залучалися баварські фахівці, які допомагали у розробці сучасної
методики викладання та навчально-методичної літератури, а також
діляться досвідом Німеччини в сфері державного управління та
місцевого самоврядування.);
допомога у підвищенні кваліфікації викладачів Національної
академії, регіональних центрів та організаторів навчання державних
службовців;
проведення семінарів, підбір, розробка навчально-методичної
літератури;
стажування в Федеративній Республіці Німеччина (зокрема, у
1995 – 1997 роках пройшли стажування 11 груп викладачів і
організаторів навчання загальною кількістю 110 осіб);
допомога навчальним обладнанням, технічними засобами
навчання, тиражуванням та комп’ютерною технікою (так, за
сприяння Представництва Фонду Ганса Зайделя в Україні,
Міністерства внутрішніх справ Німеччини, Академії Спілки
німецьких службовців створено Дидактичний центр для
забезпечення методичної та технічної допомоги в організації і
проведенні навчального процесу, удосконалення фахового рівня
науково-педагогічного складу Академії. За 1995 рік здійснено його
технічне оснащення комп’ютерами, відеотехнікою та іншим
приладдям. Станом на сьогодні Центр увійшов до складу управління
інноваційних освітніх технологій та управління інформаційних
технологій Академії).
Також була проведена робота в рамках стипендіальної програми
уряду Федеративної Республіки Німеччини за ініціативою канцлера
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ФРН
Гельмута Коля, в результаті якої викладачам Інституту підвищення
кваліфікації керівних кадрів Національної академії було надано 34
стипендії. Програма мала на меті підвищення кваліфікації
стипендіатів та напрацювання ними навчально-методичних
матеріалів. У зв’язку з цим викладачі вивчали вітчизняний досвід та
досвід ФРН з обраних актуальних проблем.
Було створено 40 навчальних програм, 42 науково-аналітичні
розробки, і методичні рекомендації. Усі вони були обговорені на
міжнародних науково-практичних конференціях і надруковані у
збірниках “Актуальні питання організації навчання і методики в
системі підвищення кваліфікації державних службовців”.
Були розроблені професійні програми, методики викладання в
малих групах.
За фінансового сприяння Фонду видавалися збірники науковометодичної літератури.
Проект “Абетка демократичного врядування” здійснювався
спільно з Баварською школою управління та за підтримки
Представництва фонду Ганса Зайделя в Україні (Німеччина).
Результатом реалізації проекту є розроблена професійна програма
підвищення кваліфікації новопризначених державних службовців
“Абетка демократичного врядування”. В ході проекту розроблені
навчальні модулі з права, управління персоналом, менеджменту,
фінансів, проведена літня школа для розробників та тренерів
навчальної програми, а також був здійснений пілотний запуск
навчальної програми в Інституті підвищення кваліфікації керівних
кадрів Національної академії
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