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ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ЗАКЛАДУ
Місія Національної академії полягає у: формуванні сучасної управлінської еліти України; розвитку
професійної компетентності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування; науковому супроводі державно-управлінських реформ.
Національна академія державного управління при
Президентові України (далі – Національна академія) –
головний державний вищий навчальний заклад України
з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.
Свою історію Національна академія датує з 1995 р.,
коли Указом Президента України від 30 травня 1995 р. №
398 була утворена Українська Академія державного
управління при Президентові України.
У 1996 р. розпочали діяльність регіональні підрозділи
Української Академії державного управління при Президентові України у Дніпропетровську, Львові, Одесі та
Харкові, які в 2001 р. отримали статус регіональних інститутів.
Ураховуючи вагомий внесок Української академії державного управління при Президентові України у розвиток державного управління в Україні, а також загальнодержавне і міжнародне визнання результатів її діяльності, Указом Президента України від 21 серпня 2003 р.
№ 869 їй було надано статус національної з наступним
перейменуванням у Національну академію державного
управління при Президентові України.
Потужним імпульсом для подальшого розвитку
Національної академії став Указ Президента України від
9 грудня 2011 р. № 1110/2011 “Питання реформування
Національної академії державного управління при Президентові України”, яким затверджена Концепція реформування Національної академії. На виконання даного
указу з метою більш чіткого розмежування навчання
кадрів вищого та середнього управлінських рівнів у складі Національної академії створено навчально-наукові
інститути (Указ Президента від 14 серпня 2012 р. № 471):
Інститут вищих керівних кадрів – головний науковометодичний центр для навчання керівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування за
спеціальною магістерською програмою “Управління суспільним розвитком”.
Інститут “Вища школа державного управління” –
єдиний в Україні центр підготовки талановитої молоді,
основним завдання якого є формування нового елітного
корпусу державної служби.
Інститут державної служби та місцевого самоврядування, в якому запроваджено цілісну практикоорієнтовану систему навчання державних службовців та
посадових осіб місцевого самоврядування, спроможних
надавати якісні управлінські послуги в різних сферах
суспільного життя та приймати управлінські рішення.
Освітній та науковий потенціал Національної академії
складають 240 науково-педагогічних і наукових працівників, із них 82 доктори наук, професори і 147 кандидатів наук, доцентів. Також до навчального процесу щоріч-

но залучається понад 200 вітчизняних і зарубіжних фахівців
у галузі державного управління, досвідчених керівників, у
тому числі вищі посадові особи держави.
Сьогодні Національна академія пропонує магістерську
підготовку за напрямом «Державне управління» за 11 спеціальностями (“Державне управління”, “Управління суспільним розвитком”, “Публічна політика та управління”,
“Регіональне управління”, “Місцеве самоврядування”,
“Публічне адміністрування”, “Державне управління у сфері
охорони здоров'я”, “Державне управління у сфері освіти”,
“Державне управління у сфері національної безпеки”,
“Електронне урядування”, “Парламентаризм та парламентська діяльність”) і 59 спеціалізаціями.
Щорічно Національна академія здійснює набір слухачів
на денну, вечірню, заочну та заочно-дистанційну форми
навчання.
Важливим напрямом діяльності Національної академії є її
наукова складова, яка зосереджена на:
- розвитку галузі науки “Державне управління”;
- проведенні фундаментальних і прикладних досліджень
з проблем державного управління та місцевого самоврядування;
- науковому забезпеченні навчального процесу;
- наданні експертно-консультаційних, інформаційноаналітичних, науково-методичних послуг з питань теорії і
практики державотворення;
- організації та розвитку міжнародного співробітництва з
наукових досліджень у цій сфері.
З метою наукового забезпечення процесу підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за роки
існування Національної академії науковцями було опубліковано майже 600 монографій, понад 200 підручників та
понад 1000 навчальних посібників.
Важливий напрям діяльності Національної академії –
підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів вищої
кваліфікації. З цією метою в закладі створені та діють аспірантура, докторантура, шість спеціалізованих учених рад.
Сьогодні в Національній академії створено всі умови для
здобуття якісної сучасної освіти. Постійно удосконалюється
матеріально-технічна база навчальних корпусів та гуртожитків. Для підвищення ефективності навчального процесу,
використання нових інформаційно-комунікаційних технологій у Національній академії відкрито нову бібліотеку з
сучасним електронним каталогом.
За міжнародної технічної допомоги Уряду Канади та за
участю Світового банку в закладі був створений Центр дистанційного навчання (сьогодні – це управління інноваційних освітніх технологій), який став першим в Євроазіатському регіоні центром Навчальної мережі глобального розвитку.
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Для забезпечення розвитку дистанційної освіти в
Україні управління інноваційних освітніх технологій
спільно з кафедрами Національної академії проводить
наукові дослідження, веде консультативну діяльність,
здійснює розробку та впровадження нових форм і технологій дистанційного навчання.
З метою інтегрування Національної академії в європейський і світовий освітній простір, використання світових здобутків державного управління, актуалізації існуючої навчальної системи та навчальних програм Національна академія підтримує партнерські зв'язки з 235 зарубіжними і міжнародними інституціями із 43 країн світу,
бере участь у реалізації 52 міжнародних проектів та програм.
На сьогодні Національна академія є членом 4 міжнародних організацій: Асоціації інститутів і шкіл державного управління країн Центральної та Східної Європи
(NISPAcee), Навчальної мережі глобального розвитку
Світового банку (GDLN), Міжнародного інституту адміністративних наук (IIAS), Європейської акредитаційної

асоціації з державного управління (EAPAA).
Вищим дорадчим колегіальним органом Національної
академії є Вчена рада. Для розгляду основних питань змісту,
методів, форм і засобів навчання функціонує Науковометодична рада.
Крім того, діють Експертна рада, Редакційно-видавнича
рада, Рада з питань інформатизації, Координаційна рада з
надання методичної допомоги регіональним і галузевим
закладам підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів.
Указами Президента України запроваджується діяльність
Наглядової ради, створеної з метою сприяння навчальному і
науковому процесу в Національній академії.
У закладі сформована сучасна навчально-наукова, соціально-побутова інфраструктура, що дає змогу успішно здійснювати магістерську, кандидатську, докторську підготовку,
наукову, видавничу, міжнародну діяльність, підвищувати
кваліфікацію, успішно розвивати нові напрями діяльності,
здійснювати гідний внесок у процес інтеграції України у
світовий освітянський простір.

