
З 27 березня по 3 квітня 2015 року викладачі ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України взяли участь у тренінгу в рамках українсько-голландського проекту «Культура 

державного службовця в умовах демократії». Викладачі кафедри регіональної політики та 

публічного адміністрування: Євстюніна Ю.В., к.пед.н., доцент кафедри; Мамонтова Е.В., 

д.політ.н., професор, професор кафедри; Колісніченко Н.М., к.держ.упр., доцент, доцент 

кафедри взяли участь у 8-денному тренінгу для тренерів з питань «гнучкої демократії» та 

методики роботи з ситуативними прикладами (case-study). Співорганізаторами проекту 

виступили НАДУ при Президентові України, Всеукраїнська громадська організація 

«Центр «Розвиток демократії» та посольство Королівства Нідерланди в Україні й 

Нідерландський інститут державного управління (PBLQ ROI). 

За підсумками навчання учасники тренінгу отримали відповідні свідоцтва та взяли 

участь у Круглому столі «Впровадження інтерактивних методів взаємодії влади і 

громади», який відбувся 2 квітня в НАДУ при Президентові України. Учасники круглого 

столу, серед яких представники Адміністрації Президента України, регіональних і 

місцевих органів державної влади, міжнародних організацій, викладачі, аспіранти, слухачі, 

працівники Національної академії та її регіональних інститутів, обговорили демократичні 

зміни у суспільстві, тенденції розвитку громадянського суспільства та «гнучкої 

демократії» як інструменту демократичного розвитку держави. 

Відкриваючи роботу круглого столу, президент Національної академії Юрій 

Ковбасюк підкреслив, що захід є завершенням одного з етапів проекту «Культура 

державного службовця в умовах демократії». Водночас, за словами президента 

Національної академії, підготовка тренерів – це початок наступного етапу: впровадження 

нових методів гнучкої демократії у життя. На думку Юрія Ковбасюка, для підготовлених у 

рамках проекту тренерів є хорошою нагодою поділитись отриманим досвідом та провести 

дискусію щодо шляхів впровадження гнучкої демократії.  

Також до учасників круглого столу звернулись: Й.В. пан Кейс Ян Рене 

Кломпенхаувер – Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Нідерланди в Україні; 

Елла Ламах - керівник Проекту від організації - партнера, голова Правління Всеукраїнської 

громадської організації «Центр «Розвиток демократії»; Марк ванн ден Мюйзенберг - 

керівник команди та тренер Проекту, член правління, експерт-тренер Голландського 

інституту державного управління (PBLQ ROI); Тереза Кардосо Рібейро – тренер Проекту, 

стратегічний консультант та тренер, Голландського інституту державного управління 

(PBLQ ROI); Телешун С.О. – керівник робочої групи, директор Інституту державної 

служби та місцевого самоврядування Національної академії; Ярема О.Й. – заступник 

керівника Головного департаменту внутрішньої політики – керівник департаменту 

взаємодії з громадянським суспільством та політичними партіями Адміністрації 

Президента України; Атаманчук В.В. – заступник голови Кіровоградської обласної 

державної адміністрації; Сабов С.О. – міський голова м. Василькова Київської області. 

В рамках круглого столу учасники тренінгу презентували власні розробки 

«Навчальні ситуаційні приклади з питань «гнучкої демократії», що виникають в умовах 

невизначеності». 

 
 


