
 

 

 

Паспорт проєкту 
 

Назва проєкту "СПІВПРАЦЯ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ 

ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ 

КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА 

ШЕВЧЕНКА З МЕРЕЖЕЮ ІНСТИТУТІВ ТА ШКІЛ ПУБЛІЧНОГО 

УПРАВЛІННЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ (NISPAcee)" 

Виконавці проєкту - Навчально-науковий інститут публічного управління та державної 

служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка; 

- Мережа інститутів та шкіл публічного управління Центральної та 

Східної Європи (NISPAcee) 

Бенефіціари проєкту Здобувачі вищої освіти, науково-педагогічні працівники ННІ публічного 

управління та державної служби та КНУ імені Тараса Шевченка 

Терміни 

впровадження 

проєкту 

Листопад 2021 року – дотепер 

Мета проєкту Розвиток співпраці з метою вивчення та обміну досвідом у сфері 

публічного управління та публічної політики для подальшого 

впровадження в освітній та науково-дослідницькій діяльності 

Основні напрями 

(компоненти) проєкту 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка як 

інституційний член NISPAcee має право: 

 брати участь у щорічних конференціях NISPAcee та інших 

науково-комунікативних заходах; 

 отримувати копії всіх публікацій NISPAcee; 

 регулярно отримувати електронні вісники, розсилки та щорічні 

звіти NISPAcee; 

 використовувати логотип членства NISPAcee на веб-сайті 

учасника; 

 подавати заявку на послуги акредитації Європейською 

акредитаційною асоціацією з публічного управління (EAPAA); 

 брати участь у Генеральній Асамблеї NISPAcee та голосувати з 

усіх відповідних питань NISPAcee під час засідання Генеральної 

Асамблеї; 

 висувати кандидатів від закладу до складу Керівного комітету, 

обирати членів Керівного комітету та підтверджувати політику 

NISPAcee; 

 ініціювати нові проєкти та заходи за підтримки NISPAcee та 

пропонувати нові цікаві заходи на користь науковців та практиків, 

наприклад зустрічі високого рівня, круглі столи, семінари, 

тренінги, навчальні поїздки, прикладні дослідження, аналітичні 



 документи з питань політики тощо; 
 використовувати можливості всіх інших членів NISPAcee 

(асоційованих, урядових та індивідуальних) для дорадчих, 

консультаційних послуг та спільних заходів і проєктів; 

 може створити в NISPAcee особливу спільноту науковців і 

практиків, зацікавлених в інноваціях, обміні досвідом та навчанні 

один у одного; 

 використовувати службу баз даних NISPAcee; 

 зберігати та публікувати власні інституційні дані на веб-сторінці 

NISPAcee; 

 публікувати та рекламувати власні новини, події та публікації на 

веб-сторінці NISPAcee, у соціальних мережах та в інформаційному 

бюлетені; 

 публікувати статті у журналі NISPAcee “Публічне управління та 

публічна політика” та в інших публікаціях NISPAcee; 

 скористатися можливістю, щоб фахівці закладу у галузі 

публічного управління та публічної політики співпрацювали з 

NISPAcee як експерти з різних видів діяльності NISPAcee 

Координатори 

проєкту 

Від Мережі інститутів та шкіл публічного управління Центральної 

та Східної Європи (NISPAcee): 

Людмила ГАЙДОШОВА – виконавчий директор NISPAcee 
 

Від ННІ публічного управління та державної служби: 

Юлія ВАКУЛЕНКО – керівник Групи міжнародного співробітництва 

ННІ публічного управління та державної служби 

Додаткова 

інформація 

26 листопада 2021 року підписана Угода про членство між Мережею 

інститутів та шкіл публічного управління Центральної та Східної Європи 

(NISPAcee) та Київським національним університетом імені Тараса 

Шевченка 

 


