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Шановні друзі!

За період своєї діяльності Одеський регіональний інститут 
державного управління Національної академії державного управ-
ління при Президентові України утвердився як провідний вищий 
навчальний заклад Півдня України в системі підготовки, перепід-
готовки та підвищення кваліфікації кадрів для органів державного 
управління і місцевого самоврядування та приватного сектору, до-
сяг значних успіхів у становленні та розвитку освітньої і наукової 
галузі «Державне управління».

В інституті сформована сучасна навчально-наукова, соціаль-
но-побутова інфраструктура, що дає змогу успішно здійснювати 

підготовку здобувачів вищої освіти, наукову, видавничу, міжнародну діяльність, підвищувати 
кваліфікацію, успішно розвивати нові напрями діяльності, робити гідний внесок у процес 
інтеграції України у світовий освітній простір.

Студенти інституту мають змогу отримати вищу освіту за бакалаврською підготов-
кою з напряму «Менеджмент», а слухачі – другу вищу освіту та магістерську підготовку за 
спеціальностями «Державне управління», «Місцеве самоврядування», «Управління проекта-
ми» та «Менеджмент організацій і адміністрування».

За роки здійснення освітніх послуг інститутом підготовлено 4702 магістри в галузі 
знань «Державне управління», 1024 магістри з проектного менеджменту, 462 спеціалісти та  
967 бакалаврів з менеджменту. Серед випускників інституту є народні депутати України різ-
них скликань, керівники органів публічної влади та бізнес-структур Вінницької, Миколаївсь-
кої, Одеської, Херсонської областей, Автономної Республіки Крим, м. Севастополь та інших 
регіонів України. Нині вони ефективно використовують набуті знання і вміння, свій професій-
ний досвід для якнайшвидшого втілення реформ у життя та виходу країни із системної кризи.

Інститут співпрацює з багатьма міжнародними та зарубіжними інституціями, що дає 
змогу вивчення та впровадження в навчальний процес сучасного світового досвіду у сфері 
державного управління, підготовки управлінських кадрів та менеджерів.

Показником високого рівня навчально-наукової діяльності інституту є участь науко-
во-педагогічних працівників у підготовці базових підручників, навчальних посібників, фахо-
вих монографічних праць, тематичних збірників наукових статей, проведення різноманітних 
науково-комунікативних заходів за міжнародною участю.

Вітаю науково-педагогічних працівників, співробітників, студентів, слухачів, аспірантів, 
докторантів та випускників Одеського регіонального інституту державного управління На-
ціональної академії державного управління при Президентові України з визначною датою – 
20-річчям із дня утворення закладу. 

Бажаю всім причетним до становлення та розвитку інституту нових звершень, натх-
нення, мудрості та терпіння в нелегкій повсякденній праці на благо нашої держави.

Президент 
Національної академії державного 
управління при Президентові України
Юрій Васильович Ковбасюк

Ректор Академії 
(травень 1995 р. – червень 2006 р.) 

Володимир Луговий

Президент Академії 
(червень 2006 р. – березень 2009 р.) 

Віра Нанівська

Ректор Академії 
(березень – грудень 2009 р.) 

Володимир Приходько

Президія Академії 2015 р. 
На фото (зліва направо, згори вниз): Вчений секретар Анатолій Рачинський, директор Дніпропетровського 
регіонального інституту Сергій Серьогін, директор Одеського регіонального інституту Микола Іжа, 
директор Львівського регіонального інституту Володимир Загорський, директор Інституту «Вища 
школа державного управління» Сергій Романюк, директор Інституту державної служби та місцевого 
самоврядування Сергій Телешун, директор Харківського регіонального інституту Людмила Бєлова, віце-
президент Андрій Попок, президент Академії Юрій Ковбасюк, віце-президент Марина Білинська 
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Дорогі друзі, шановні колеги!

Одеський регіональний інституту державного управління 
Національної академії державного управління при Президентові 
України послідовно, планово та впевнено підійшов до свого першо-
го 20-річчя. Порівняно з відомими університетами України, Євро-
пи та світу це зовсім юний вік для навчального закладу.

Головними пріоритетами своєї діяльності ми визначили:
- посилення конкурентоспроможності освітніх послуг інсти-

туту у сфері державного управління та менеджменту;
- постійне покращення якості організації навчального проце-

су та наукової роботи;
- покращення співпраці інституту з органами влади  

Південного регіону України;
- розширення освітніх послуг Управління підвищення кваліфікації кадрів;
- подальше зміцнення матеріально-технічної бази.
Правильно обрана стратегія, поєднана із сучасним та ефективним управлінням персо-

налом, завжди даює добрий результат.
Уперше на Півдні України в рамках підготовки магістрів державного управління 

було введено спеціалізації «Управління охороною здоров’я», «Управління у сфері культури», 
«Управління в інституціях Європейського Союзу», «Інформатизація державного управлін-
ня», відкрито спеціальність «Управління проектами». Програма з менеджменту передбачає 
унікальні спеціалізації «Менеджмент інвестиційної діяльності» та «Менеджмент економіч-
ної безпеки».

В діяльність Інституту впроваджено систему управління якістю відповідно до вимог 
стандарту ISO 9001:2008, успішне використання якої підтверджено міжнародними сер-
тифікатами IQNet та DQS, що отримані у 2009 році вперше серед вищих навчальних закладів 
Півдня України та підтверджені у 2010 та 2011 роках під час наглядових аудитів. 

В інституті результативно працює система моніторингу якості навчання з використан-
ням сучасних інформаційних технологій, що забезпечує постійне підвищення ефективності 
навчально-виховного процесу та урахування пропозицій слухачів та студентів.

За весь період існування нами підготовлено понад 7 тисяч управлінців – це креативні 
та талановиті фахівці нової генерації, які обіймають ключові посади в органах державної 
влади та місцевого самоврядування України, а також у банківській, фінансовій та інвести-
ційній сферах.

Інститут демонструє добру динаміку розвитку: набір слухачів збільшився більш ніж у 
десять разів, а конкурс на вступ – один із найбільших серед регіональних інститутів нашої 
Академії, зокрема на навчання за контрактом. Це свідчить про те, що навчальний заклад є 
одним із провідних у сфері формування сучасної управлінської еліти України, випускники 
якого відрізняються сучасним рівнем підготовки, інноваційним мисленням, патріотизмом. 

В інституті сформована сучасна навчально-наукова, соціально-побутова інфраструктура, 
що дає змогу успішно здійснювати магістерську, кандидатську, докторську підготовку, нау-
кову, видавничу, міжнародну діяльність, підвищувати кваліфікацію, успішно розвивати нові 
напрями діяльності, робити гідний внесок у процес інтеграції України у світовий простір.

Високий інтелектуальний та творчий потенціал викладачів і співробітників інституту 
повною мірою реалізований при виконанні 117 НДР, із них: бюджетних – 77, на замовлення 
органів публічної влади – 40. Серед наших викладачів – 93 % мають науковий ступінь та 
вчене звання, немала кількість кафедр, де відсутні викладачі без ступеня. Здобувачі наукових 
ступенів з числа викладачів, аспірантів та докторантів інституту захистили 17 докторських та 
понад 100 кандидатських дисертацій. 

Все це є запорукою інноваційних підходів до вирішення актуальних завдань сьогодення 
та постійного пошуку сучасних напрямів роботи з реалізації суспільних реформ, ініційова-
них Президентом України.

Наші викладачі беруть активну участь у підготовці базових підручників, навчальних по-
сібників, фахових монографічних видань, тематичних збірників наукових статей, проведенні 
численних науково-комунікативних заходів за міжнародною участю, науково-експертному 
супроводі реформ у різних сферах державного управління, є членами робочих груп, громад-
ських колегій, науково-експертних рад. 

Інститут розвиває міжнародні зв’язки та співробітництво з навчальними закладами 
Франції, Німеччини, Великої Британії, Польщі, США, Китаю, Румунії та інших країн. З 
навчальними закладами названих країн, а також з відомими міжнародними організаціями 
інститут підписав більше 20 договорів та рамкових документів про співпрацю. Стажування 
та навчання за кордоном щорічно проходять десятки науково-педагогічних працівників, спів-
робітників, здобувачів наукових ступенів, слухачів та студентів інституту. За останні два роки 
участь у програмах стажування, навчання та інших комунікативних заходах за кордоном 
взяло більше 100 представників інституту, серед яких 70 % – це слухачі та студенти.

За всіма здобутками та досягненнями нашого інституту стоїть відповідальна, професій-
на, порядна праця кожного з членів нашого колективу, нашого дому, а також всебічна 
підтримка та допомога керівництва Національної академії, органів публічної влади. Саме 
завдяки цьому сформувався престиж нашого навчального закладу.

Назвати всіх поіменно немає можливості, але ця книга є даниною шани, поваги, вдяч-
ності за те, що кожен з нас вклав душу і серце, розум у кожен щасливий день роботи в 
Інституті.

Упевнений, що весь науково-педагогічний персонал, докторанти, аспіранти, слухачі та 
студенти, працівники інституту подолають усі виклики сьогодення та з творчим натхненням 
і наснагою, патріотичним духом будуть примножувати  славні традиції інституту, виконувати 
свою високу місію розбудови демократичної, правової, соціальної української держави.

З повагою
Директор ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України
Микола Михайлович Іжа
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Директор (1995 – 2002 рр.) 
Якубовський Олексій Петрович, 

к.і.н., професор, 
Заслужений працівник народної освіти України

1995
11 вересня 1995 р. створено Одеський 
філіал Української Академії держав-
ного управління

1996

Утворено кафедри:
- регіональної економіки і фінансів
- державного управління і права
- політології і соціальної політики
- української та іноземних мов

1996
Перший набір слухачів на денну форму 
навчання за спеціальністю 8.150000 – 
«Державне управління» 

1996 Створено Центр підвищення 
кваліфікації кадрів у складі філіалу 

1996 Обладнано перший комп’ютерний клас

1997
Створено нові структурні підрозділи:
відділ кадрів; відділ міжнародних зв’яз-
ків; науковий відділ

1997 Перший випуск магістрів державного 
управління за денною формою навчання

1997 Відкрито докторантуру та аспірантуру

1998 Перший випуск магістрів державного 
управління за заочною формою навчання

1998

Утворено нові кафедри: 
- проектного менеджменту
- управління охороною здоров’я та ва-
леології

1998
Розпочато підготовку за новими 
спеціальностями: «Проектний менед-
жмент», «Менеджмент організацій»

1999
Прийнято рішення Вченої ради про 
створення у складі філіалу факультетів 
менеджменту та державного управління 

1999 Утворено відділ прийому, атестації та 
розподілу слухачів

1999

Створено і зареєстровано у державно-
му комітеті інформаційної політики, 
телебачення і радіомовлення України 
видавництво інституту

1999
Перший захист докторської дисерта-
ції, підготовленої у філіалі Надоліш-
нім Петром Івановичем

1999-
2001

Здійснено міжнародну сертифікацію 
програми підготовки магістрів дер-
жавного управління Університетом 
Північного Лондону (Столичний Лон-
донський Університет)

2000
Створено першу серед вищих навчаль-
них закладів півдня України елек-
тронну бібліотеку 

2000
Перший випуск магістрів спеціаль-
ності «Управління проектами» за ден-
ною формою навчання

2001

Указ Президента України від 21 ве-
ресня 2001 р. № 850 про переймену-
вання ОФ УАДУ в Одеський регіональ-
ний інститут державного управління 
Національної академії державного 
управління при Президентові України

2001

Реорганізовано кафедру державного 
управління і права. На її базі утворе-
но кафедри: державного управління і 
місцевого самоврядування; права і за-
конотворчого процесу

2001-
2002

Викладачі інституту розпочали роботу, 
у складі авторського колективу УАДУ, 
з підготовки магістрів за дістанційною 
формою навчання. 
Створено сектор дистанційного нав-
чання інституту

2002 Створено кафедру менеджменту ор-
ганізацій

2002
Перший випуск бакалаврів спеціаль-
ності «Менеджмент організацій» ден-
ної форми навчання

Проректор-директор 
Пойченко Анатолій Михайлович 

(2002 – 2006 рр.), 
д.політ.н., професор

2003

Відкрито спеціалізовану вчену раду із 
захисту дисертацій на здобуття нау-
кового ступеня кандидата наук з дер-
жавного управління за спеціальністю 
25.00.02 – механізми державного 
управління у галузі науки «Державне 
управління». Номенклатура спеціаль-
ностей, за якими нині Інститут готує 
науково-педагогічні кадри: 25.00.01 – 
теорія та історія державного управлін-
ня; 25.00.02 – механізми державного 
управління; 25.00.03 – державна служ-
ба; 25.00.04 – місцеве самоврядування

2004
Перший випуск бакалаврів спеціаль-
ності «Менеджмент організацій» за-
очної форми навчання – 24 особи

2004 
Впровадження кредитно-модульної 
системи організації навчального про-
цесу

2004

Засновано кафедри:
- інформаційних технологій та систем 
управління
- європейської інтеграції

2004
Створено управління інформацій-
но-телекомунікаційних технологій та 
центр дистанційного навчання 

2005
Запроваджено технологію відеокон-
ференцзв’язку на базі обладнання фір-
ми для проведення відеоконференцій 

2005
Інститут увійшов до навчальної ме-
режі глобального розвитку Світового 
Банку

2006
Розпочато підготовку магістрів дер-
жавного управління за заочно-дистан-
ційною формою навчання 
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Директор (2006 р. – по теперішній час) 
Іжа Микола Михайлович, 

д.політ.н., професор, 
Заслужений працівник освіти України

2007

Отримано міжнародний 
сертифікат авторизації на 
проведення онлайнового 
тестування у рамках міжнародної 
організації ETS, а комп’ютерному 
класу центру дистанційного 
навчання надано статус 
CTAS. Кожного року інститут 
підтверджує цей міжнародний 
статус

2008

Створено новий структурний 
підрозділ – управління 
персоналом – до складу якого 
увійшли:
– відділ кадрів
– відділ прийому, розподілу 
слухачів та зв’язків з випускниками
– сектор організаційної та 
виховної роботи

2008 Створено Центр культури слухачів 
та студентів інституту

2008

Впроваджено систему 
відеоспостереження, як елемент 
онлайнового моніторингу 
навчального процесу

2008
Розпочато розбудову системи 
навчального кабельного та 
супутникового телебачення

2008
Створено мережу оповіщання та 
віщання в приміщенні навчального 
корпусу

2008
Створено Школу педагогічної 
майстерності науково-педагогічних 
працівників інституту

2008

Проведено нараду з питань 
співпраці інституту та органів 
влади Півдня України з метою 
підвищення якості професійного 
навчання публічних службовців 

2009

Створено спеціалізований 
комп’ютерний клас з вивчення 
технології електронного 
документообігу та електронного 
цифрового підпису 

2009 Відкрито спеціальність «Публічне 
адміністрування»

2009 Проведено капітальний ремонт 
актової зали та ауд. 315

2009

Започатковано впровадження 
в навчальний процес сучасних 
інтерактивних технологій. 
Встановлено стаціонарне 
мультимедійне обладнання, 
електронні дошки, розширено 
мережу доступу до Інтернету

2010

Запроваджено систему управління 
якості відповідно до вимог 
стандарту ISO 9001:2008 та 
отримано міжнародні сертифікати 
IQNet і DQS

2010
Утворено кафедру регіональної 
політики та публічного 
адміністрування

2010

У спеціалізованій вченій раді 
розпочалися захисти дисертацій за 
спеціальностями:
25.00.01 – теорія та історія 
державного управління
25.00.02 – механізми державного 
управління
25.00.04 – місцеве самоврядування

2011
Участь викладачів інституту у 
підготовці видання «Енциклопедія 
державного управління»

2012

Інститут стає корпоративним 
членом національного відділення 
Міжнародної Асоціації управління 
проектами (IPMA)

2007- 
2012

Четверо науково-педагогічних 
працівників отримали Почесні 
звання

2012
2013

Організовано роботу інтерв’ю-
центра та затверджено 
персональний склад комісії 
з оцінювання кандидатів до 
Президентського кадрового 
резерву «Нова еліта нації»

2013

Розроблено проектно-технічну 
документацію Національного 
проекту «Місто майбутнього» 
на замовлення Національного 
агентства з інвестицій та 
управління національними 
проектами

2013
Проведено капітальний ремонт 
даху інституту (вперше за роки 
існування будівлі)

2013- 
2014

Підписано Меморандум про 
взаєморозуміння між інститутом 
та Пекінським Адміністративним 
Інститутом. Відбулося два робочих 
візити делегацій від інституту до 
Китайської Народної Республіки

2014
Інститут отримав ліцензію на 
використання програмного 
продукту ESRI ARCGIS

2014
Створено «Школу майбутнього 
менеджера» для учнів 9 – 11 
класів загальноосвітніх шкіл

2015

Перший набір слухачів на денну 
та заочну форми навчання за 
спеціальностями:
8.15010009 – «Місцеве 
самоврядування»
8.03060101 – «Менеджмент 
організацій і адміністрування» (за 
видами економічної діяльності)

2006-
2015

Створено дієву систему підбору, 
підготовки та просування кадрів 
на науково-педагогічні та керівні 
посади 
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Заступник директора 
з навчальної роботи 
(1996 – 2001 рр.) 
Надолішній 
Петро Іванович, 
д.держ.упр., професор, 
Заслужений працівник 
освіти України

Заступник директора 
з короткотермінового 
підвищення кваліфікації – 
начальник Центру п
ідвищення 
кваліфікації кадрів 
(1996 – 2004 рр.) 
Логвінов 
Валерій Григорович, 
к.е.н., доцент

Заступник директора 
з економіко-господарської 
роботи 
(1996 – 2000 рр.) 
Бабін 
Валентин Михайлович

Заступник директора 
з наукової роботи 
(1997 – 2009 рр.) 
Кривцова 
Валентина Михайлівна, 
к.і.н., доцент, 
Заслужений працівник 
освіти України

Заступник директора 
з міжнародних зв’язків  
(1999 р). 
Стальніченко 
Олег Іванович,
к.т.н., професор, 
Заслужений працівник 
народної освіти України

Заступник директора 
з міжнародних зв’язків 
(2000 – 2003 рр.) 
Уткін 
Евген Анатолійович, 
к.ю.н.

Заступник директора
з економіко-господарської 
роботи 
(2000 – 2006 рр.) 
Мішин 
Віктор Іванович

Перший 
заступник директора 
(2001 – 2003 рр.) 
Чебикін 
Олексій Якович, 
д.психол.н., професор, 
академік Академії
педагогічних наук України

Перший 
заступник директора 
(2003 – 2007 рр.) 
Паламарчук 
Володимир Іванович, 
к.військ.н., доцент

Заступник директора 
з навчальної інфраструктури 
(2003 – 2008 рр.) 
Зінкевічус (Криворучко) 
Вікторія Олегівна, 
к.пед.н., доцент

Заступник директора з 
короткотермінового 
підвищення кваліфікації – 
начальник 
управління підвищення 
кваліфікації кадрів
(2004 – 2015 рр.) 
Давтян 
Степан Гургенович, 
к.держ.упр., доцент

Заступник директора 
з навчальної інфраструктури 
(2006 – 2007 рр.) 
Кубликов 
Володимир Костянтинович,
к.е.н., доцент

Заступник директора 
з економіко-господарської 
роботи і розвитку 
(2007 – 2013 рр.) 
Лук’янчук 
Петро Хомич

Перший 
заступник директора 
(2008 – 2014 рр.) 
Ахламов 
Анатолій Геннадійович, 
д.е.н., професор, 
Заслужений діяч 
науки і техніки України

Заступник директора 
з наукової роботи 
(2009 р. – 
по теперішній час.) 
Попов 
Сергій Афанасійович, 
д.держ.упр., доцент

Перший 
заступник директора 
(2014 р. – 
по теперішній час) 
Попов 
Микола Петрович, 
к.держ.упр., доцент
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ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Факультет державного управління було створено рішенням Вченої ради та наказом 
директора інституту від 1 листопада 2000 року № 139-к як основний структурний підрозділ 
навчального закладу.

Фактично факультет є ровесником інституту, оскільки підготовка за спеціальністю 
«Державне управління» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» здійснюється з 1 ве-
ресня 1996 року.

На навчання до інституту на даному факультеті за денною, заочною, заочно-дистан-
ційною та вечірньою формами приймаються громадяни України як за державним замов-
ленням, так і на договірній основі, які мають вищу освіту. Слухачам на вибір пропонуються 
спеціалізації: «Регіональне управління», «Державне регулювання економіки та підприємни-
цтва», «Соціальна і гуманітарна політика», «Організація правової роботи в органах публічної 
влади», «Європейська інтеграція в умовах глобального врядування», «Управління охороною 
здоров’я», «Управління в сфері культури», «Інформатизація державного управління» та ін.

З 2010 по 2014 роки на факультеті готували магістрів за спеціальністю «Публічне 
управління». У 2015 році розпочата підготовка за спеціальністю «Місцеве самоврядування».

Слухачі та випускники завжди прославляли факультет, працюючи в органах державної 
влади та місцевого самоврядування. Всі вони – порядні, сповнені патріотизму, креативні та 
талановиті фахівці, які максимально зорієнтовані на результат, здатні успішно вирішувати 
завдання в умовах обмежених ресурсів та забезпечувати високу якість життя громадян. 

Серед випускників факультету – народні 
депутати України, керівники регіонів, їх заступ-
ники, посадові особи силових структур, міські го-
лови, топ-менеджери бізнес-структур, керівники 
закладів охорони здоров’я, діячі мистецтва і куль-
тури та ін.

За період з 1997 року по 2015 рік підготовле-
но 4702 магістра державного управління, з них: на 
денній формі навчання – 880; на вечірній – 345; 
на заочній – 3087; на заочно-дистанційній – 390.

Навчання на факультеті державного управління орієнтоване на опанування новітніх 
технологій управління, методів аналізу, моделювання, прогнозування та розв’язання реальних 
управлінських ситуацій. Навчання здійснюється з використанням case-study, майстер-класів, 
тренінгів і відбувається в спеціалізованих аудиторіях, оснащених сучасною комп’ютерною, 
проекційною технікою та мультимедійними пристроями.

Сучасна теоретична підготовка слухачів факультету поєднується з практикою. Щорічно 
слухачі денної форми навчання відповідно до навчальних програм проходять двомісячне ста-
жування в органах державної влади та місцевого самоврядування.

У різні роки факультет очолювали: 
Корвецький Олександр Дмитрович, к.мед.н., 
доцент (з листопада 2000 р. по березень 
2005 р.); Миколайчук Микола Миколайович,  
д.держ.упр., професор (з квітня 2005 р. по 
листопад 2007 р.); Кривоцюк Петро Степа-
нович, к.політ.н., доцент (з листопада 2007 р. 
по грудень 2008 р.); Попов Микола Петрович, 
к.держ.упр., доцент (з січня 2009 р. по ли-
пень 2014) та Липовська Світлана Олексіївна  
(з липня 2014 р. по квітень 2015 р.). 

Організацію роботи з функціону-
вання факультету забезпечує деканат 
факультету державного управління. В 
його складі творче й плідно працю-
ють заступник декана Куспляк І. С. 
та спеціалісти Дзиговська О. М., 
Хаджірадєва Н. В. і Матоніс О. І. 

На факультеті державного управ-
ління діє самоврядування слухачів ден-
ної форми навчання. Метою діяльності 
органів слухацького самоврядування є 
сприяння сумлінному виконанню слу-

хачами своїх обов’язків з одночасним захистом 
їх прав та інтересів, організації навчально-вихов-
ного процесу в інституті, формуванню нової ви-
сокопрофесійної еліти публічних службовців на 
засадах ділової співпраці з директором, іншими 
посадовими особами, які здійснюють керівництво 
інститутом та його структурними підрозділами, а 
також науково-педагогічними працівниками.
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Кафедра філософських та со-
ціально-політичних наук створена у 
вересні 1996 року. У її складі такі відомі 
та авторитетні в науковому колі про-
фесори та доктори наук: Гансова Е. А., 
Драгомирецька Н. М., Овчаренко С. В.,  
доценти та кандидати наук: Росколотько 
І. Л., Ростіянов Б. Ю., Сокур Н. В., Кур-
носенко Л. В., Титаренко Л. М., Яковлева 
Л. І., Яценко В. А., Мошак О. В., Овчарен-
ко Ю. О., Воронов О. І., Мартинюк Е. І.,  
Липовська С. О.

Очолює кафедру з часу її утворення 
Якубовський Олексій Петрович, к.і.н., професор, почесний доктор НАДУ при Президентові 
України, почесний доктор Інституту вищої освіти АПН України, Заслужений працівник 
народної освіти України.

На кафедрі декілька років працювали засновник Української академії політичних наук, 
д.філос.н., професор Чередниченко А. П., такі відомі вчені та досвідчені педагоги, як д.і.н., про-
фесор Шелест Д. С., к.і.н., доцент Светлічний В. І., які багато зробили для її розвитку. Активну 
участь у становленні кафедри, наставництві викладачів-початківців і студентської молоді брав 
і продовжує брати ветеран Великої Вітчизняної війни, к.і.н., доцент Савченко Я. А. Його вели-
кий, героїчний життєвий шлях, працездатність, відповідальне ставлення до справи, патріотич-
ні почуття до країни і народу є прикладом для кожного викладача кафедри.

Колектив кафедри пи-
шається тим, що з її лав 
розпочали свій шлях у науку 
нині відомі вчені та керма-
ничі Іжа М. М., Надолішній 
П. І., Саханенко С. Є., Хад-
жирадєва С. К., Павлов О. І., 
Приходченко Л. Л., Попов 
М. П., які сьогодні очолюють 
інститут, кафедри, плідно 
продовжують свою наукову 
і викладацьку діяльність в 
інших підрозділах закладу та 
за його межами.

Кафедра покликана за-
безпечити гуманітарну складову професійної підготовки майбутніх управлінців, підвищення 
їх філософсько-світоглядної та методологічної культури мислення, розуміння шляхів соціаль-
ного і духовного розвитку суспільства, виховання навичок і умінь здійснення соціальної та 
гуманітарної політики держави.

За кафедрою закріплено близько 40 навчальних дисциплін переважно гуманітарного та 
соціально-культурного спрямування. 

Сьогодні кафедра 
здійснює підготовку ма-
гістрів за спеціалізацією 
«Соціальна і гуманітарна 
політика» та «Управління 
охороною здоров’я». 

Навчально-методич-
на робота, викладання 
навчальних дисциплін 
поєднується з активною 
науково-дослідницькою 
діяльністю кафедри. Ко-
лектив кафедри бере 
участь у розвитку науки 
«Державне управління» у 

частині її політологічної та соціогуманітарних складових. Основна тематика наукових дослід-
жень зокрема пов’язана з відстеженням та аналізом історії та сучасних тенденцій соціального 
і гуманітарного розвитку півдня України. Результати досліджень обговорюються на щорічних 
науково-практичних конференціях, рекомендації доводяться до органів місцевої влади регіо-
ну. Уже стало традицією проведення Всеукраїнської конференції «Суспільно-політичний та 
соціально-культурний розвиток півдня України: історичні традиції та сучасні тенденції» за 
участю зацікавлених у цій проблематиці науковців та практичних працівників з інших міст 
регіону. Тільки за останні п’ять років опубліковано близько 500 статей, тез та доповідей на 
конференціях, симпозіумах і семінарах, видано друком більше 20 монографій та посібників.

Кафедра забезпечує підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів. За період її 
функціонування підготовлено та захищено 5 докторських та 18 кандидатських дисертацій.

Викладачі кафедри підтримують постійні зв’язки з органами виконавчої влади і місцево-
го самоврядування, зокрема з департаментами освіти і науки, соціального захисту населення, 
управліннями охорони здоров’я, у справах сім’ї та молоді, інформаційної діяльності, культури 
і туризму, національно-
стей та релігій Одеської 
обладміністрації, депу-
татами Одеської облра-
ди шляхом проведення 
спільних круглих столів, 
виїзних занять, підви-
щення кваліфікації ка-
дрів, наукових дискусій, 
консультативно-дорад-
чої діяльності, зокрема 
з розробки Стратегії 
соціально-гуманітарного 
розвитку регіону.
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Кафедра економіки, фінансів та інформаційних технологій була створена у квітні 
1996 року. З перших днів роботи її очолював д.е.н., професор Ясінський Віктор Лаврентійович.

Кафедра неухильно зростала якісно та кількісно, що дало можливість надалі на її базі 
організувати та відділити ще дві кафедри: «Менеджменту організацій» у 2002 році та «Інфор-
маційних технологій та систем управління» у 2004 році. 

З 1999 року кафедру очолює д.е.н., професор, Заслужений діяч 
науки і техніки України Ахламов Анатолій Геннадійович. З ураху-
ванням нових вимог до складу дисциплін, що викладаються, у 2004 
році кафедру була перейменована в кафедру економічної та фінан-
сової політики. Кафедра забезпечує проведення комплексу робіт з 
організації навчального процесу підготовки магістрів спеціалізації 
«Державне регулювання економіки та підприємництва», підготов-
ку бакалаврів і спеціалістів факультету менеджменту.

Сьогодні у складі кафедри успішно працюють: д.держ.
упр., професор Миколайчук М. М., к.е.н., доцент Козинський 
С. М., к.е.н., доцент Ковальов Г. І., к.е.н., доцент Куранда Л. О.,  
к.е.н., доцент Кусик Н.Л ., к.е.н., доцент Яцкевич І. В., к.держ.упр., до-
цент Голинська О. В., к.держ.упр., доцент Осадчук С. В., к.держ.упр., 
доцент кафедри Бачинська К. В., методист кафедри Вербецька Є. В.

На запрошення кафедри в навчальному процесі брали участь такі відомі фахівці: профе-
сор А. Яцко (політехнічний інститут, м. Кошелін, Польща), професор М. Еджімовська (універ-
ситет, м. Гданськ, Польща), професор Майер цу Натруп (університет, м. Росток, Німеччина).

За останні роки на кафедрі проводились науково-дослідні роботи на замовлення Одесь-
кої обласної ради на тему «Підвищення ефективності управління у сфері місцевого та ре-
гіонального самоврядування в контексті запровадження адміністративно-територіальної ре-
форми»; інспекції з контролю за цінами Міністерства економіки України – «Науковий 
аналіз поточної цінової ситуації на товарних ринках». На кафедрі постійно проводиться на-
уково-дослідна робота за бюджетною темою: «Бюджетна політика та бюджетне планування 

в умовах прогнозної невизначе-
ності: регіональний рівень». 
Останнім часом фахівцями ка-
федри було надруковано 10 мо-
нографій, присвячених актуаль-
ним проблемам удосконалення 
економічних механізмів дер-
жавного управління.

Кафедра постійно працює 
над розширенням сфери міжна-
родної співпраці. Стало вже до-
брою традицією проведення у 
травні щорічної науково-прак-
тичної конференції, до роботи 
якої долучаються як вітчизняні, 
так і зарубіжні науковці.

Провідними викладачами ка-
федри здійснюється підготовка ас-
пірантів. За роки існування кафедри 
підготовлено понад 10 кандидатів наук.

Кафедра веде активну співпра-
цю з органами влади та місцевого 
самоврядування в областях і районах 
України, зокрема в Комінтернівсько-
му, Ізмаїльському, Саратському райо-
нах Одещини.

Практикуються виїзні заняття в 
таких органах влади і державних фінансових закладах: Одеське відділення Національного 
банку України, Головне управління статистики в Одеський області, Головне фінансово управ-
лінні тощо.

Викладачі кафедри беруть активну участь у робочих комісіях, експертних групах, науко-
во-технічних радах органів державної влади та інших установ. Так, доцент кафедри Голинсь-
ка О.В. є консультантом з економічних питань Інституту бюджету та соціально-економічних 
досліджень (м. Київ), експертом у сфері бюджету та фінансів ряду громадських організацій та 
Проектів міжнародної технічної допомоги, що реалізуються Міністерством фінансів України.
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Створення у листопаді 2001 року кафедри права 
і законотворчого процесу було обґрунтованим і своє-
часним кроком. Виокремлення з кафедри державного 
управління і права спеціальної кафедри, яка повинна 
була зайнятися підвищенням правової освіти майбутніх 
державних службовців, працівників органів місцевого 
самоврядування, було продиктоване потребою в юри-
дичних знаннях, у нових наукових та освітніх напрямках, 
у професіоналізації сфери наукових досліджень галузей 
права, модернізації навчального процесу відповідно із 
європейських стандартів. Концепція становлення та ро-
звитку кафедри будувалась з урахуванням вимог часу 
на основі загальної стратегії навчального закладу. Під 
керівництвом завідувача кафедри (тоді ще к.ю.н., доцен-
та, а зараз д.держ.упр., професора) Марущака Володи-
мира Петровича викладачі не тільки успішно забезпе-

чували науково-теоретичне й методичне наповнення навчального процесу, але й одночасно 
впроваджували в освітню практику найсучасніші інноваційні досягнення. Серед викладачів, 
які започатковували діяльність кафедри, брали участь у її становленні немало тих, хто й досі 
працює в інституті на різних посадах: доценти Оганісян М. С., Свірін М. Г., Кривцова В. М., 
професори Саханєнко С. Є., Надолішній П. І. та ін.

Сьогодні на кафедрі працює чотири доктори наук, шість кандидатів, один старший 
викладач, які ведуть заняття з 16 навчальних дисциплін на факультетах державного управлін-
ня і менеджменту. Професорсько-викладацький склад сформований із висококваліфікованих 
спеціалістів, абсолютна більшість яких має досвід практичної і наукової діяльності. Так, 
Марущак В.П. виконує обов’язки заступника начальника відділення Національної служби 
посередництва і примирення в Одеській області, є арбітром трудового арбітражу. В інституті 

професор працює з перших днів 
його заснування – завідувачем 
кафедри. Марущак В. П. веде ак-
тивну наукову роботу, результа-
ти його участі у 4 міжнародних 
проектах, багатьох НДР надру-
ковані у 35 монографіях, посіб-
никах, підручниках, у понад 120 
наукових статтях та доповідях. 
У 2015 році монографія Мару-
щака В. П. «Державне управ-
ління, економіка, ціни» була 
надрукована видавництвом LAP 
LAMBERT Academic Publishing  
(Саарбрюккен, Германія), яке 
спеціалізується на публікації академічних досліджень та має свої філії в США, Великобри-
танії та Росії. 

Значну наукову, експертну та громадську діяльність веде 
д.держ.упр., професор Пахомова Т. І. Одним із напрямків нау-
кових інтересів професора є галузь державної служби. Її науко-
ва діяльність реалізована в 15 міжнародних проектах, 3 моно-
графіях, 2 навчальних посібниках, 6 підручниках, зокрема 5 – з 
грифом МОН. 

Серед викладачів кафедри: к.держ.упр. Козуліна С. О.,  
к.держ.упр. Ровинська К. І., к.ю.н. Львова Є. О., ст. викл. Долгіх Н. П. 

Щоб наблизити процес навчання до конкретних запитів і 
викликів сьогодення залучаються до викладання окремих дис-

циплін керівники державних і 
юридичних установ. Серед них: 
д.ю.н. Ровинський Ю. О., к.е.н, 
Пастушенко П. П., к.держ.упр. 
Коваль З. В. та ін.



24 25

Кафедра державного управління і 
місцевого самоврядування була створена у 
2001 році. Її організатором та першим завіду-
вачем був д.держ.упр., професор Надолішній 
Петро Іванович. Протягом певного періоду 
кафедрою завідували доценти Приходченко 
Людмила Леонідівна та Свірін Михайло Ген-
надійович, професор Пахомова Тетяна Іванів-
на. З 2013 року кафедру очолює д.держ.упр., 
професор Приходченко Л.Л. У складі кафедри 
15 викладачів, серед яких 5 докторів наук та 
9 кандидатів наук, зокрема 7 – кандидати 
наук з державного управління. 

За кафедрою закріплено 11 навчальних 
дисциплін, що викладаються на факультеті державного управління. У навчальному процесі 

враховується і творчо використовується досвід віт-
чизняних та зарубіжних науково-освітніх закладів. 
Викладачі кафедри, докторанти та аспіранти про-
ходять стажування в закордонних освітніх закла-
дах, беруть участь у міжнародних дослідницьких 
і науково-організаційних проектах. Так, Приход-
ченко Л. Л. є сертифікованим тренером Баварсь-
кого менеджмент-тренінг центру. До проведення 
лекцій, семінарських та практичних занять залуча-
ються й практики в галузі державного управління 
і місцевого самоврядування. Науковці кафедри ма-
ють досвід практичної діяльності в даних органах 
(93 % від загальної кількості працівників кафедри).

 На кафедрі започатковано та сформовано 
ряд наукових шкіл. Зокрема, науково-освітня школа Надолішнього П. І., під науковим керів-
ництвом якого підготовлено та захищено 5 докторських і 2 кандидатські дисертації, та понад  
50 магістерських робіт. Науково-прикладна школа Молодожен Ю. Б., що відрізняється своєю 
спрямованістю на конкретний управлінський процес або організацію у системі місцевого 
самоврядування, представляє собою спільноту вчених, об’єднаних єдиною дослідницькою 
програмою та ідейним задумом. 

Особливого розвитку на кафедрі набули науково-дослідні школи-інкубатори, що дають 
можливість розвитку наукових особистостей в атмосфері наукового спілкування та творчості. 
До них, зокрема, можна віднести науково-дослідну школу Надолішнього П. І. з демократич-
ного врядування, Приходченко Л.Л. з ефективності публічного сектору, Саханєнка С. Є. з 
міжурядових зв’язків. 

У межах наукових шкіл кафедри відбувається активна підготовка аспірантів та докто-
рантів. Загалом з часу утворення кафедри було підготовлено 9 докторів та 26 кандидатів 
наук з державного управління. По праву кафедру можна назвати «кузнею кадрів». Так, 

Савков А.П. закінчив аспірантуру, доктор-
антуру, захистив дисертації і нині працює 
першим віце-президентом НАДУ при Пре-
зидентові України; Попов М. П. спочатку 
працював деканом факультету державного 
управління, а нині є першим заступником 
директора інституту; Безверхнюк Т. М. піс-
ля закінчення докторантури очолила ка-
федру управління проектами; із сумісника 
Молодожен Ю.Б. стала доцентом, доктором 
наук, очолила Офіс реформ в Одеській об-
ласті.

Сьогодні на кафедрі працює д.е.н., 
професор Топчієв О. Г. Саме за часів його 

роботи на посаді першого заступника голови Одеської облдержадміністрації ідея відкриття 
в Одесі філіалу Української академії державного управління отримала дієву підтримку.

Одним із масштабних загальноінститутських проектів, що започаткувала кафедра, ста-
ли щорічні Фестивалі науки з нагоди Дня науки. 

Співробітники кафедри працюють у складі робочих груп, тимчасових творчих колек-
тивів та консультативно-дорадчих органів. Зокрема, Приходченко Л. Л. є членом експертної 
ради при Департаменті атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України. Молодожен Ю. Б. 
та Крупник А. С. є членами робочої групи з розробки проекту Програми соціально-еко-
номічного розвитку Одеської області, створеної на базі Департаменту економічного розвит-
ку і торгівлі Одеської ОДА. Піроженко Н. В. є експертом Всеукраїнської асоціації спри-
яння самоорганізації населення з питань державних закупівель. Крупник А. С. протягом  
2012 – 2014 років працював у складі Координаційної ради з питань розвитку громадянсь-
кого суспільства.

Приходченко Л. Л., Саханенко С. Є., Молодожен Ю. Б., Оганісян М. С., Піроженко Н. В. 
і Крупник А. С. увійшли до складу робочих фокус-груп з розробки Стратегії економічного 
та соціального розвитку 
міста Одеси на період 
до 2022 року.

Таким чином, 
професорсько-виклада-
цький склад кафедри 
перебуває у постійно-
му науково-дослідному 
пошуку, налаштований 
на надання консульта-
ційних послуг та сучас-
ні навчально-методичні 
розробки щодо підви-
щення якості підготов-
ки кадрів для органів 
публічної влади.
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Кафедра європейської інтеграції заснована  
1 вересня 2004 року. Вона була створена для викладання 
дисциплін, пов’язаних зі світовою та європейською інтегра-
цією та національною безпекою України. Сьогодні це є 
досить актуальним через те, що наша держава функціо-
нує у контексті провідних світових процесів сучасного 
політичного розвитку, а знання цих дисциплін сприяє 
вирішенню низки економічних та суспільно-політичних 
проблем, з якими стикається українське суспільство.

З дня заснування кафедру очолює Заслужений пра-
цівник освіти України, к.і.н., доцент Кривцова Валентина 
Михайлівна.

На кафедрі в різні часи працювали та плідно працю-
ють відомі спеціалісти з проблем глобалізації та світових 

інтеграційних процесів: д.геогр.н., професор Дергачов В. О., д.політ.н., професор Пойченко А. М., 
к.держ.упр., доцент Нагорна І. В., к.психол.н., доцент Овчар О. М.,  к.держ.упр. Кривцова О. М. 
Плеяду відомих спеціалістів з національної безпеки представляють к.і.н., доцент Усатюк І. Ф.,  

к.військ.н., с.н.с. Остапенко О. А., к.політ.н., доцент Кривоцюк П. С. Проблематикою міжна-
родної освіти та Болонського процесу займаються к.держ.упр., доцент Колісніченко Н. М.,  
к.політ.н., доцент Кадук Н. І. У галузі міжнародної та зовнішньоекономічної діяльності ка-
федру представляють д.е.н., професор Харічков С. К., д.е.н. Горячук В. Ф., д.е.н. Запша Г. М.,  
к.т.н., доцент Комаровський В. В.,  к.держ.упр. Стеценко І. А. 

Більшість членів кафедри пройшла стажування у провідних університетах США 
(Колісніченко Н. М., Комаровський В. В.), Великої Британії (Кривцова В. М., Нагорна І. В.), 
Франції (Кривцова О. М.), Німеччини (Кривцова В. М., Кривоцюк П. С.) і залучаються як 
експерти міжнародних програм Європейської Комісії, Агентства міжнародного розвитку 
США, Міжнародного фонду «Відродження».

Викладачі кафедри ак-
тивно займаються дослід-
женням процесів світової 
інтеграції, транскордонного 
співробітництва і проблем ре-
гіональної безпеки. Результа-
том наукової діяльності є мо-
нографії, навчальні посібники 
та велика кількість статей у 
відомих наукових журналах;  
9 захищених кандидатських 
та 2 докторські дисертації. 

Кафедра має добрі партнер-
ські відносини з Представництвом 
МЗС України в м. Одесі, Представ-
ництвом Світового Банку в Україні, 
Представництвом Європейського 
Союзу в Україні, Місією Європейсь-
кого Союзу прикордонної допомоги 
Молдові та Україні (EUBAM), вико-
навчими органами Одеської міської 
ради, Управлінням зовнішньоеко-
номічної діяльності та європейської 
інтеграції Одеської обласної держав-
ної адміністрації та ін. Також під-
тримуються постійні ділові контак-
ти з Генеральними Консульствами 
Республік Польща, Румунія, Болгарія, 
Греція, що акредитовані в м. Одесі.

Стало невід’ємною традицією кафедри 
щорічно організовувати та змістовно проводи-
ти в інституті та на регіональному рівні різно-
манітні заходи, присвячені Дню Європи.

Працівники кафедри беруть участь у діяль-
ності робочих груп із пріоритетних напрямів 
реформування системи державного управління 
у сфері європейської інтеграції.
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Кафедра регіональної 
політики та публічного ад-
міністрування була заснована 
у березні 2010 року. Створення 
нової кафедри обумовлено потре-
бою суспільства у професійних 
кадрах, здатних забезпечити, з од-
ного боку, якісний розвиток ін-
ституцій громадянського суспіль-
ства, розширення їх компетенцій 
у громадському житті, з іншого 
боку – реалізацію політичного 

курсу на розширення економічних повноважень регіонів і підвищення ефективності місце-
вого самоврядування.

З 2010 по 2014 роки кафедра була випусковою за спеціальністю «Публічне управління». 
З 2012 року кафедра здійснює підготовку магістрів за спеціалізацією «Місцеве самовряду-
вання». З 2015 року кафедра стала випусковою за спеціальністю «Місцеве самоврядування».

Засновник та перший завідувач кафедри – д.політ.н., професор, Заслужений працівник 
освіти України Іжа Микола Михайлович. З червня 2015 року кафедру очолює д.філос.н., про-
фесор Балабаєва Зінаїда Василівна.

На кафедрі працюють: д.політ.н., професор Мамонтова Е. В.; к.політ.н., доцент Свірін М. Г.; 
к.держ.упр., доцент Колісніченко Н. М.; к.держ.упр. Чебан О. І.; к.пед.н. Євстюніна Ю. В.;  
к.держ.упр., доцент Берегой Т. А.

На кафедрі декілька років працював к.політ.н., доцент Ненов І. Г. – головний редак-
тор (сьогодні – шеф-редактор) газети Одеської обласної ради «Одеські вісті», заслужений 
журналіст України, 
український та бол-
гарський письмен-
ник.

Протягом п’яти 
років роботи кафе-
дри викладачі взя-
ли участь у науко-
во-дослідній роботі 
інституту в рамках 
таких тем фундамен-
тальних досліджень: 
«Розроблення моделі 
управління сталим 
регіональним розвитком на засадах демократичного врядування» (науковий керівник – 
Іжа М. М.), «Розвиток Південного регіону України: соціально-управлінський аспект» (нау-
ковий керівник – Балабаєва З. В.), «Розробка концептуальних засад реформування системи 
регіонального управління» (науковий керівник – Іжа М. М.). У 2015 році під редакцією про-

фесора Іжі М. М. вийшла монографія 
«Концептуальні засади реформування 
системи регіонального управління». З 
2015 року кафедрою розпочато фунда-
ментальне дослідження з теми «Забез-
печення конструктивного діалогу між 
владою та суспільством».

Щорічно викладачі кафедри 
проводять веб-семінар з питань регіо-
нальної політики та регіонального ро-
звитку. 29 квітня 2015 року пройшла 
науково-практична конференція «Ро-
звиток системи регіонального управ-
ління в умовах децентралізації», при-
свячена 20-річчю інституту та 5-річчю 
кафедри.

Кафедрою здійснюється підготовка науково-педагогічних кадрів, зокрема у 2014 – 2015 
навчальному році – 1 докторант, 9 аспірантів (4 на денній, 5 на заочній формах навчання) 
та 3 здобувачі наукового ступеня. За 5 років існування кафедри підготовлено та захищено  
2 докторські та 3 кандитатські дисертації.

Науково-педагогічні працівники ве-
дуть активну громадську діяльність. Зокре-
ма, Іжа М. М. – член Одеської обласної 
ради по роботі з кадрами, член обласної 
ради вітчизняних та іноземних інвесторів і 
ради експортерів Одеської області. Свірін 
М. Г. – голова Асоціації дослідників дер-
жавного управління.

З 2014 року на громадських засадах 
кафедрою запроваджено роботу «Шко-

ли публічної майстерності» для 
студентів, слухачів, аспірантів, 
майбутніх абітурієнтів інституту. 
Заняття школи проводить Єв-
стюніна Ю. В.
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Основною метою діяльності факультету менед-
жменту є забезпечення умов, необхідних для отримання 
студентами базової та повної вищої освіти та подальшої 
успішної роботи в сучасному конкурентному середовищі 
як в Україні, так і за її межами.

Сьогодні на факультеті функціонує магістратура 
управління проектами з наданням кваліфікації «Керівник 
проектів та програм», здійснюється підготовка магістрів 
за спеціальністю «Менеджмент організацій і адміністру-
вання» за унікальними спеціалізаціями «Менеджмент 
інвестиційної діяльності» та «Менеджмент економічної 
безпеки», а також бакалаврів за напрямом «Менеджмент». 

Загалом за 17 років свого існування факультетом менеджменту підготовлено 2453 фахів-
ця – керівників проектів і програм, менеджерів з управління інвестиціями та економічної 
безпеки, бакалаврів. Наші випускники успішно працюють в органах влади, бізнес-структурах, 
а також беруть участь у міжнародних проектах і програмах на внутрішньому та зовнішньо-
му ринках.

Щорічно кількість наших випускників впевнено зростає. Якщо перший випуск в  
2002 році склав 33 студента та 49 слухачів, то вже 2015 році було випущено 89 студентів та 
64 слухача. Про якість навчання свідчить той факт, що 388 випускників отримали дипломи з 
відзнакою.

На факультеті відпрацьовано унікальну модель класичної освіти для управлінської га-
лузі, що передусім орієнтована на молодь, яка бажає та буде працювати в Україні і для 
України. Сучасний бізнес встановлює жорстокі вимоги до випускників, тому найбільш важ-
лива риса – це практична спрямованість нашої освіти.

Факультет менеджменту відрізняє те, що модель його розвитку складає успішний синтез 
класичних методів навчання та сучасних інноваційних підходів до бізнес-освіти. Унікальним є 
те, що випускники факультету після отримання ступеня бакалавра можуть продовжувати нав-
чання в інституті за магістерською підготовкою.

Кафедра управління охороною здоров’я і валеології заснована у 1998 році. Ство-
рення кафедри було обумовлено необхідністю підготовки кадрів, які опікуються проблемами 
охорони громадського здоров’я. 

Засновником та завідувачем кафедри до 
моменту її об’єднання у 2010 році з кафе-
дрою філософських та соціально-політичних 
наук був к.мед.н., доцент Корвецький Олек-
сандр Дмитрович. Кафедра здійснювала підго-
товку магістрів за спеціалізацією «Управління 
охороною здоров’я».

Викладали на кафедрі: к.мед.н., доцент 
Літвак А. І., майстер спорту зі спортивної гім-
настики, ст.викл. з фізичного виховання Діу-
ца І. В., рекордсмен України, майстер спорту 
міжнародного класу з легкої атлетики, ст.викл. 
з фізичного виховання Масунов Л. І.

Викладачі кафедри брали активну участь у науково-дослідній роботі інституту, проводи-
ли певну експертну роботу. Вони є авторами понад 150 наукових та методичних публікацій. 
Кафедрою здійснено шість міжнародних проектів з питань охорони громадського здоров’я. 

За роки існування спеціалізації «Управління охороною здоров’я» підготовлено близько 
500 магістрів державного управління з міст Києва і Севастополя, Автономної Республіки 
Крим, Одеської, Миколаївської, Херсонської, Вінницької та інших областей України, які 
зараз працюють в органах і закладах охорони здоров’я.
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Історія факультету розпочинається у 1998 році, коли було відкрито спеціальність «Управ-
ління проектами» та створено однойменну кафедру. У тому ж році, було відкрито спеціаль-
ність «Менеджмент організацій». У 2002 році було створено кафедру менеджменту організа-
цій. Пізніше до складу факультету увійшли кафедра української та іноземних мов і кафедра 
інформаційних технологій та систем управління. Першим деканом факультету менеджменту 
став Рибак Анатолій Іванович (1999 – 2003). За роки існування факультету посаду декана 
обіймали Кубліков Володимир Костянтинович.  (2003 – 2006), Яроміч Світлана Анатоліївна 
(2006 – 2007), Андріанов Володимир Васильович (2007 – 2008), Гаркуша Володимир Васи-
льович (2008 – 2009), Воронов Олександр Ігоревич (2009 – 2014), Яценко Володимир Архи-
пович (2014 – 2015). З вересня 2015 року деканом факультету є Євстюніна Юлія Віталіївна.

Роботу факультету забезпечує деканат фа-
культету менеджменту. В його складі працюють 
досвідчені спеціалісти: Антонченко Л. І., Косте-
нюк Н. І, Соколова К. В., Якименко О. А.

На факультеті функціонує рада студент-
ського самоврядування. Метою даного органу є 
створення умов для самореалізації особистості 

студентів та слухачів і формування 
у них організаторських навичок, лі-
дерських якостей, відповідальності 
за результат своєї праці, вдоскона-
лення навчального процесу, підви-
щення його якості, забезпечення 
формування духовності та культури 
тих, хто навчається, зростання у них 
соціальної активності. Діяльність ко-
манди самоврядування – це ефек-
тивна співпраця з керівництвом інституту, науково-педагогічним складом в рамках єдиного 
колективу, розвиток творчого пошуку й ініціативи. З 2009 року студентським самоврядуван-
ням започатковано випуск газети «Академія», яка регулярно виходить у друкованому вигляді 
з метою висвітлення новин студентського життя факультету.

Кафедра української та іноземних мов створена у 1996 році. На той час виклада-
лися лише англійська та французька мови, а з 1998 р. додалися німецька та українська мови.

У різні часи кафедру очолювали: к.філол.н. Войцеховський Петро Миколай-
ович (1996-1997), 
к.пед.н., доцент Галюк 
Аеліта Володимирівна  
(1997 – 1998), д.філол.н., 
професор Таранець Ва-
лентин Григорович  
(1998 – 2001), к.філол.н., 
доцент Сазикіна Тетяна 
Павлівна (2001 – 2012), 
к.філол.н., доцент Чер-
няєва Ірина Анатоліївна  
(2012 – 2015). З вересня 
2015 року завідувач кафе-
дри – к.держ.упр., доцент 
Колісніченко Н. М.

Якщо в 1996 році на кафедрі працював лише один кандидат філологічних наук, то в 
2015 році – один доктор та шість кандидатів наук.

Д.філол.н., професор Таранець В. Г. має понад 100 наукових та науково-методичних пра-
ць, зокрема ним було видано 5 монографій. За останню монографію «Трипільський субстрат: 
походження давньоєвропейських мов» автор посів перше місце в номінації «Мовне багато-
голосся» загальноукраїнського конкурсу «Українська мова – мова єднання». 

К.філол.н., доцент Сазикіна Т. П. має понад 100 наукових та науково-методичних праць. 
Брала участь та виступала з доповідями на близько 50 Міжнародних та Всеукраїнських нау-
кових та науково-практичних конференціях.

К.філол.н., доцент Черняєва І. А., яка працювала на кафедрі з 1999 року, пройшла ста-
жування в університетах міст Регенсбург та Гановер. Видала більш ніж 40 наукових та нау-
ково-методичних праць.

К.філол.н., доцент Пуленко І. А. є автором понад 50 наукових та науково-методичних 
праць.  Пройшла стажувалася у Мовному центрі Китайгородської Г. О. з питань методи-

ки викладання іноземних мов (Мо-
сковський державний університет 
ім. М. В. Ломоносова) та у м. Віщі, 
Франція.

К.філол.н., доцент Стойкова Г. Г. 
має понад 30 наукових та науко-
во-методичних праць, присвячених 
функціонуванню української мови в 
державному управлінні.

К..пед.н. Кузьменко Ю. О. має 
28 наукових та науково-методичних 
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праць, серед яких два посібника для слухачів спеціальності Державне управління «Розмовна 
практика з англійської мови для державних службовців» та «Англійська мова для державних 
службовців». Багато праць присвячено новим методам навчання англійській мові та викори-
станню аналітичної діяльності в сфері державного управління.

3 2012 р. для інтенсифікації навчального процесу з вивчення іноземних мов започат-
кував роботу Мовний клуб кафедри української та іноземних мов. У його форматі постій-

но проводяться тематичні зустрічі, 
дискус-клуби, тренінги  та розмовні 
практики з іноземними стажерами 
ОРІДУ НАДУ. 

Щорічно наприкінці навчаль-
ного року викладачі кафедри прово-
дять в інституті День поезії, під час 
якого слухачі, студенти та викладачі 
декламують свої найулюбленіші по-
етичні твори англійською, німець-
кою, французькою та українською 
мовами. 

З 2013 р. на базі кафедри поча-
ли роботу курси іноземних мов, що 

працюють за інтенсивною схемою навчання. Наприкінці навчання на курсах усі слухачі оціню-
ються згідно із загальноєвропейськими стандартами знань з іноземної мови.

23 квітня у Всесвітній день англійської мови, викладачі кафедри проводять для слухачів 
та студентів Олімпіаду з англійської мови.

У грудні 2014 р. за загальною редакцією Кузьменко Ю. О. у співавторстві з Петро-
вим І. Л., Пуленко І. А., Сазикіной Т. П., Черняєвою І. А. для слухачів було розроблено ком-
плексний посібник «English for public administration» («Англійська мова для державних 
службовців»), з урахуванням можливості виконання вправ на інтерактивній дошці та вико-
нання вправ під час самостійної роботи на комп’ютері. Посібник охоплює найбільш акту-
альні теми для підготовки державних управлінців: «Європейський Союз», «Євроінтеграційні 
процеси», «Міжнародний досвід у сфері державного управління», «Лідерство» тощо.

Кафедра управління проектами створена у 1998 році з метою підготовки фахівців 
для роботи у сфері управління інвестиціями. 

Першим завідувачем кафедри (1998 – 2004) був д.т.н., професор Рибак Анатолій Івано-
вич, який за організаційної підтримки першого директора інституту Якубовського Олексія 
Петровича здійснив відкриття першої на півдні України спеціальності управління проек-
тами та за грантовою допомогою Української асоціації проектного менеджменту обладнав 
найсучаснішим програмним та технічним забезпеченням спеціалізовані аудиторії. 

З 2004 по 2009 роки кафедру очолював к.т.н., с.н.с. Андріанов Володимир Васильович, з 
ініціативи якого було вдосконалено програму проходження стажування слухачів у провідних 
організаціях Одеської області з метою представлення та захисту в магістерських роботах 
реальних інвестиційних проектів.

З 2009 року кафедру очолює д.держ.упр., професор Безверхнюк Тетяна Миколаївна.
Навчальний процес на кафедрі забезпечують фахові викладачі-практики, які мають ве-

ликий досвід у розробці й упровадженні методології управління проектами на підприємствах 
України, міжнародну сертифікацію, сучасні знання та навички тренерів з управління проектами 
(5 докторів наук, професорів; 7 кандидатів наук, доцентів і запрошені фахівці-практики). З ви-

користанням сучасних мето-
дик викладання вони пере-
дають знання та досвід щодо 
розв’язання реальних прак-
тичних ситуацій, прийняття 
проектних та управлінських 
рішень, формування про-
ектної команди, розробки 
успішних проектів.

З 2010 року на ка-
федрі введено в практику 
представлення під час за-
хисту магістерських робіт 
довідок про впровадження 
результатів магістерського 
дослідження в практичну 
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діяльність та запрошення на захист відомих підприємців регіону. За науковою консультацією 
викладачів кафедри управління проектами у 2014 – 2015 роках на замовлення місцевих ор-
ганів влади підготовлено магістерські роботи у вигляді реальних інвестиційних проектів, три 
з яких вже реалізуються у виконавчих органах Одеської міської ради. Один магістерський 
проект розроблено в рамках міжнародного співробітництва з Федеральним міністерством 
охорони навколишнього середовища, охоро-
ни природи, будівництва і безпеки ядерних 
реакторів ФРН – «Проект створення під-
приємства «Енергетичне агентство» у місті 
Одеса».

Для розвитку лідерських якостей слу-
хачів, при кафедрі у 2010 році відкрито 
Тренінговий центр, а в березні 2013 року ка-
федра долучилася до міжнародного проекту 
«Open Innovation Incubator for Youth». 

Кафедра інтенсивно працює над форму-
ванням нового науково-методологічного напряму проектного менеджменту – управління 
проектами в публічній сфері. Результатом наукових досліджень є: навчальний посібник із 
грифом МОН «Управління проектами в публічній сфері»; комплексний інноваційний підруч-
ник з грифом МОН «Проектний підхід у сфері публічного управління»; монографія «Техно-
логія управління соціальними проектами» та низка навчально-методичних видань.

У 2013 році викладачі кафедри взяли 
участь у розробленні проектної докумен-
тації Національного проекту «Місто май-
бутнього»; реалізації Міжнародного проек-
ту ILMM-BSE «Комплексне моделювання 
управління землекористуванням – Естуарії 
Чорного моря»; виконанні трьох соціальних 
проектів на замовлення Одеської міської 
ради та п’яти інвестиційних проектів для 
малого та середнього бізнесу, що забезпечує 
отримання слухачами актуальних практич-
них навичок.

У 2014 році спіль-
но з Департаментом пра-
ці та соціальної політики 
Одеської міської ради було 
розроблено інвестиційний 
проект «Створення кому-
нальної установи «Одеський 
міський центр реінтеграції 
бездомних осіб», який було 
подано до Державного фон-
ду сприяння місцевому са-
моврядуванню в Україні для 
участі у конкурсі 2014 року. 
Проект виграв цей конкурс 
з отриманням фінансування 
на суму 1 млн грн.

Спільно з представни-
ками органів публічної влади 
та бізнес-середовища кафедрою проведено першу науково-практичну конференцію «Геоін-
формаційні технології у територіальному управлінні» (11 – 12 вересня 2014 р.). Отримано 

ліцензійне програмне забезпечення ArcGIS 
для використання в навчальному процесі та 
науковій діяльності.

На замовлення депутатської групи «За 
економічний розвиток» в Одеській облас-
ній раді здійснено аналітичне дослідження  
«Розвиток туризму та курортно-рекреаційної 
сфери в Одеській області», результати якого 
покладено в основу концепції розвитку тури-

стично-рекреаційного комплексу 
регіону.

За період 2010 – 2015 рік 
кафедрою підготовлено та успіш-
но захищено 3 кандидати наук, 
предметом дослідження яких ста-
ло використання технології про-
ектного менеджменту для вирі-
шення завдань у сфері публічного 
управління. Здійснюється підго-
товка 2 аспірантів та 5 здобувачів 
наукового ступеня кандидата наук.
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Кафедра менеджменту організацій створена у 2002 
році з метою підготовки фахівців за напрямом «Менеджмент» 
освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» та за спеціальністю 
«Менеджмент організацій і адміністрування» освітньо-кваліфіка-
ційного рівня «Магістр» за спеціалізаціями: «Менеджмент ор-
ганізації інвестиційної діяльності» та «Менеджмент економічної 
безпеки».

Першим завідувачем кафедри був к.е.н., доцент 
Кубліков Володимир Костянтинович. З грудня 2007 року ка-
федрою завідує к.е.н., доцент Красностанова Наталія Едуардів-
на. З листопада 2014 р. по червень 2015 р. кафедрою завідувала  
к.е.н., професор Яроміч Світлана Анатоліївна.

Забезпечують навчання на кафедрі науково-педагогічні працівники інституту, серед 
яких 85 % професорів, докторів наук, доцентів та кандидатів наук. При проведенні занять 
викладачами кафедри використовуються новітні технології навчання, мультимедійна техніка.

Інститут з 2008 року співпрацює із Університетом технологій, підприємництва та ди-
зайну м. Вісмар. Студенти факультету менеджменту проходять семестрове навчання на базі 
німецького навчального закладу.

З 2012 року на кафедрі проводиться щорічна інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?», 
організована викладачами кафедри. Ця гра наочно показує рівень знань студентів, які вони 
отримують за дисциплінами, що вивчають. У грі охоче беруть участь студенти всіх курсів.

З 2000 року в квітні кафедрою проводиться Всеукраїнська студентська науково-прак-
тична конференція за участю міжнародних спеціалістів «Сучасний менеджмент: моделі стра-
тегії, технології», в якій беруть участь студенти, аспіранти, слухачі зі всіх регіональних ін-
ститутів державного управління, а також інших вишів міста Одеси, України та ближнього 
зарубіжжя (Росії, Молдови, Білорусії, Польщі, Чехії). За результатами конференції учасники, 
які представили найкращі доповіді, нагороджуються подяками та почесними грамотами.

З 2010 року на кафедрі діє семінар «Науково-дослідна 
робота студентів» під керівництвом Майданюка С. І. Студен-
там надається можливість проявити свої здібності, навики та 
уміння в дослідницькій та науковій роботі. 

За ініціативою викладачів кафедри в листопаді 2014 року 
в інституті розпочала роботу «Школа майбутнього менедже-
ра», розрахована на учнів 9 – 11 класів загальноосвітніх шкіл. 
Метою створення цієї школи є ознайомлення потенційних 
вступників зі спеціальності «Менеджмент і адмініструван-
ня». Заняття проходять у формі case-study, тренінгів, май-
стер-класів, ділових ігор та «мозкових штурмів».

Підготовка фахівців з менеджменту передбачає прак-
тику на 
підприєм-

ствах різних форм власності та державних 
установ, серед яких: Одеська облдержад-
міністрація, Одеська облрада, Одеський 
морський торговельний порт, Головне 
управління статистики України в Одесь-
кій області, ПАТ «Виробниче об’єднання 
Стальканат-Силур», ПАТ «АКБ Півден-
ний», ПАТ «МАРФІН банк», ПАТ «Альфа 
банк» та ін. 
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На базі кафедри економіки, фінансів та інфор-
маційних технологій у червні 2004 року була ут-
ворена кафедра інформаційних технологій та 
систем управління. Першим завідувачем кафедри 
був к.е.н., доцент Логвінов Валерій Григорович. З ве-
ресня 2011 року кафедру очолює к.ф.-м.н., доцент 
Пігарєв Юрій Борисович.

На кафедрі у різні часи працювали та пра-
цюють висококваліфіковані викладачі: к.т.н., до-
цент Бекетова О. А., к.т.н., доцент Вишневська В. М.,  
к.т.н., доцент Козаченко В. Д., к.т.н., доцент Макаро-
ва І. О., к.політ.н. Куспляк І. С., ст. викладачі Діуца 
І. В., Масунов Л. І. та Полесіна О. Г. Місією кафе-

дри є посилення інформаційно-теле-
комунікаційної складової професійної 
підготовки та підвищення кваліфікації 
державних службовців та посадових 
осіб органів місцевого самоврядування, 
підвищення їх професійного рівня в га-
лузі інформатизації.

З 2007 року кафедра є провідною 
в підготовці слухачів заочної форми нав-
чання факультету державного управлін-
ня за спеціалізацією «Інформатизація 
державного управління». 

Кафедра співпрацює з комуналь-
ним підприємством «Обласний інфор-

маційно-аналітичний центр», спорідненими кафедрами Національної академії та інших 
вищих навчальних закладів України, кафедрою інформаційних технологій Гданського універ-
ситету (Польща) тощо.

Працівники кафедри брали участь у розробці та реалізації регіональних програм ін-
форматизації Одеської області на 2011 – 2013 роки. За роки існування кафедри її викладачі 
брали участь у міжнародних навчальних програмах за проектами USAID, DFID, TEMPUS 
TASIS, міжнародного фонду «Відродження», Польської допомоги 2006 – 2009, конферен-
ціях, симпозіумах, виступали організаторами науково-практичних семінарів.

Кафедра є співорганізатором щорічного науково-практичного семінару на тему «Ін-
формаційне суспільство і сталий розвиток» в режимі відеоконференції до Всесвітнього дня 
телекомунікацій та інформаційного суспільства.

Кафедра була представлена на першому міжнародному форумі з електронного уряду-
вання – «International Ukrainian E-Governance Forum», що проходив у м. Києві в період з 
26 – 28 листопада 2012 року, брала участь в реалізації проекту «Формування партнерства 
громадськості та органів місцевого самоврядування у сфері розвитку е-урядування», підтри-
маного Міжнародним фондом «Відродження», брала участь у другому міжнародному форумі 

«Електронне врядування – відкрита влада для мешканців», що тривав за підтримки Коорди-
натора проектів ОБСЄ в Україні та Львівської міської ради 15 – 16 листопада 2012 року 
в м. Львові. Кафедра була представлена також в роботі школи електронного урядування 
«Бібліотека як складова електронного діалогу влади і громади» (м. Миколаїв) та «Smart city: 
електронні технології для забезпечення розвитку локальної демократії та сталого міського ро-
звитку» (м. Вінниця). Протягом 2013 – 2014 років викладачі кафедри брали участь у проекті 
«Від “єдиного вікна” до електронних послуг» у ролі експертів (учасники проекту: координатор 
проектів ОБСЄ в Україні, Одеська обласна державна адміністрація, Одеська обласна рада).

Представники кафедри є учас-
никами різноманітних проектів, зо-
крема таких: «Українське прозоре 
місто: Пілотна модель електронного 
управління для покращення надання 
адміністративних послуг» підтрима-
ного та фінансованого Європейською 
Комісією, проект ПРООН «100 міст – 
крок вперед», моніторинг інструментів 
електронного урядування як основи 
надання електронних адміністратив-
них послуг» (експерт – Куспляк І. С.). 

З вересня 2014 року на кафедрі 
розпочав роботу науково-практичний 
семінар «Інформатик» для слухачів та 
студентів, в рамках якого вони можуть ознайомитися з новітніми інформаційно-телекомуніка-
ційними технологіями, а також долучатися до вирішення реальних практичних завдань, напри-
клад, таких, як створення інформаційної системи випускників інституту.

Україна стала на шлях розбудови інформаційного суспільств, отже, кафедра має всі 
передумови для подальшого розвитку та вдосконалення.
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Відділ з навчальної роботи займається 
плануванням, організацією та контролем за на-
вчальним процесом, підвищенням кваліфікації 
професорсько-викладацького складу, підготовкою 
документації випускникам інституту. 

У різні часи під керівництвом Росколотько 
Ірини Леонідівни, Ананьєва Антона Михайловича, 
Миколайчука Миколи Миколайовича відділ успіш-
но працював над організацією навчально-методич-
ної роботи в напрямку вдосконалення системи на-
вчання. Нині цю ділянку роботи очолює Фурман 
Світлана Костянтинівна

У 2008 році запроваджено система відео-
спостереження як елемент системи он-лайнового 
моніторингу (СОМ) навчального процесу. Система 
надає можливість працівникам відділу з навчальної 
роботи, деканатів та кафедр не тільки виконувати 

безпосередньо функції моніторингу навчального процесу з подальшим аналізом отриманої 
інформації, але й допомагати молодим викладачам вивчати досвід більш досвідчених колег. 
Система дозволяє виконувати запис відповідних занять із подальшим переглядом відеозапису 
лекції або практичного заняття. Взаємодія в рамках СОМ здійснюється згідно з положенням 
про моніторинг якості навчального процесу в інституті.

З метою забезпечення сучасного рівня освіти в інституті створено Школу педагогічної 
майстерності, роботу якої організовує і координує відділ в особі заступника начальника від-
ділу Попкової А. В. Навчання в Школі спрямовано на вдосконалення навчальних технологій 
на основі комплексного застосування інноваційних підходів.

Важливим напрямком роботи відділу є організація та своєчасне якісне проведення 
державної атестації випускників інституту. Комісії формуються за спеціалізаціями та очо-
люються провідними науковцями, фахівцями-практиками органів державного управління та 
місцевого самоврядування. 

Відділ також коор-
динує процес стажуван-
ня науково-педагогічних 
працівників інституту 
в органах влади та ви-
щих навчальних закладах 
міста. Звіти викладачів 
заслуховуються на за-
сіданнях Науково-мето-
дичної ради, у діяльності 
якої відділ бере безпосе-
редню участь, реалізовує і 
контролює виконання її 
рішень.

Свою діяльність відділ інформаційно-телекомунікацій-
них технологій розпочинає з літа 1996 року, коли було видано 
наказ про створення відділу інформатизації та технічних засобів 
навчання (ТЗН). Тоді колектив відділу складався тільки з двох 
фахівців: начальника відділу, к.ф.-м.н., доцента Пігарєва Юрія Бо-
рисовича та провідного фахівця Левицького Артура Олексійовича.

У січні 2002 року відділ інформатизації та ТЗН було пере-
творено на відділ інформаційно-технічного забезпечення (ІТЗ), а 
у лютому того ж року в межах відділу ІТЗ було створено сектор 
дистанційного навчання. Можна вважати, що з цього періоду 
розпочався реальний процес впровадження технології дистан-
ційного навчання у навчальний процес. 

У листопаді 
2004 року створе-

но управління інформаційно-телекомунікацій-
них технологій та дистанційного навчання, до 
складу якого ввійшли відділи інформаційно-те-
лекомунікаційних технологій та дистанційного 
навчання. Відділ дистанційного навчання очо-
лив магістр державного управління Гадомський 
Олександр Леонтійович, який зараз працює 
на посаді начальника управління інноваційних 
освітніх технологій Національної академії. У 
листопаді 2005 року структурний підрозділ от-
римав назву «Управління інформаційно-телекомунікаційних технологій» (УІТТ). 

У листопаді 2013 року УІТТ було реформоване на відділ інформаційно-телекомуніка-
ційних технологій, до складу якого входить сектор дистанційного навчання. Очолює відділ 
магістр державного управління Тітов Ігор Євгенович. Сектор дистанційного навчання відділу 
очолює Тиховський Олександр Сергійович.

Сьогодні у відділі пра-
цюють Галайко К. В., Ніже-
городов В. К., Лантінова А. В. 
і Шаган А. А. 

Перший персональ-
ний комп’ютер було прид-
бано у серпні 1996 року, а 
вже у жовтні цього року 
було побудовано перший 
комп’ютерний клас на  
8 робочих місць на базі на-
вчальної аудиторії 306.

У березні 1997 року 
філіал було підключено до 
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міжнародної інформаційної мережі Інтернет на швидкості 64 
Кбіт/с. Зараз це може викликати тільки усмішку. З жовтня 
1996 року розпочався процес створення локальної обчислю-
вальної мережі філіалу.

Сьогодні п’ять комп’ютерних класи, зал електронних 
носіїв інформації та спеціалізований клас з вивчення техноло-
гії електронного документообігу та електронного цифрового 
підпису знаходяться у розпорядженні слухачів та студентів ін-
ституту. Усього комп’ютерні класи розраховані на 90 робочих 
місць.

Інститут представлено у мережі Інтернет сайтом власної 
розробки (www.oridu.odessa.ua). 

У травні 2005 року в інституті запроваджена техноло-
гія відеоконференцзв’язку на базі обладнання фірми Polycom 
для проведення відеоконференцій. У тому ж році інститут 
увійшов до навчальної мережі глобального розвитку (НМГР) 
Світового Банку (Global Distance Learning Network – GDLN).

У 2008 році почалася розбудова в інституті системи навчального кабельного та супут-
никового телебачення. Тепер ми маємо можливість водночас транслювати відеопродукцію 
по восьми спеціальних телевізійних каналах в аудиторіях та приміщеннях інституту та гур-
тожитку, які підключені до цієї системи.

З січня 2008 року почала функціонувати мережа оповіщення та віщання в приміщен-
нях адміністративного корпусу інституту.

У 2009 році в інституті започатковані роботи з упровадження технології електронного 
цифрового підпису та електронного документообігу.

Створення у лютому 2002 року сектора дистанційного навчання в рамках відділу інфор-
маційно-технічного забезпечення було логічним завершенням етапу, який пов’язаний з ви-
конанням науково-дослідної роботи за темою «Формування в Одеському філіалі Академії 
системи дистанційного навчання», науковим керівником якої був Надолішній Петро Іва-
нович. Результатом дослідження стала концептуальна модель  дистанційного навчання в 

Одеському філіалу. Серед працівників, 
які були фундаторами-засновниками 
дистанційного навчання в інституті, 
слід відзначити Надолішнього П. І.,  
Марущака В. П., Миколайчука М. М.,  
Пігарєва Ю. Б., Яроміч С. А.

З 2014 року сектор дистанційного 
навчання розпочав активно впроваджу-
вати інструменти хмарних технології. 
На базі хмарних технологій створено 
середовище для розміщення комплексів 
навчально-методичних матеріалів для 
слухачів та студентів усіх форм навчання.

Відділ прийому, розподілу слухачів та зв’язків з випускниками було створено у 
1999 році. З 2010 року відділ прийому є структурним підрозділом управління персоналом. 

У перші роки існування інституту функції відбору та прийому на навчання покладалися 
на відповідального секретаря приймальної комісії, секретаріат, загальний відділ та відділ кадрів.

У різні періоди керівниками відділу були к.пед.н., доцент Зінкевічус (Криворучко) 
Вікторія Олегівна, Макарова Вікторія Олександрівна, Данцевич Світлана Василівна, Кар-
пов Ігор Юрійович, Тихонов Юрій Васильович, Левицький Артур Олексійович, Малікова 
Юлія Віталіївна та Єфанов Андрій Михайлович. Сьогодні посаду начальника відділу обіймає 
Лук’янчук Петро Хомич. 

Перший набір слухачів на спеціальність 
«Державне управління» відбувся у 1996 році. 
З 1998 року здійснюється набір за спеціаліза-
цією «Управління охороною здоров’я», а з 2005 
року – за спеціалізацією «Управління у сфері 
культури». З 2006 року інститут здійснює на-
бір вступників на заочно-дистанційну форму 
навчання. З 2010 по 2011 рік інститутом здій-
снювався прийом на спеціальність «Публічне  
адміністрування». У 2015 році вперше ого-
лошено прийом на спеціальності «Місце-

ве самоврядування» та «Менеджмент організацій та адміністрування» з наданням освіт-
ньо-кваліфікаційного рівня магістр.

За 20 років існування інститутом підготовлено 4702 магістри державного управління, 
зокрема 880 – за денною формою навчання, 345 – за вечірньою, 3003 – за заочною та  
390 – за заочно-дистанційною формою навчання. 

Якщо перший випуск магістрів державного управління у 1997 році складав лише  
39 осіб, то у 2013 році дипломи магістрів державного управління отримали 406, у 2014 році – 
369, а у 2015 – 295 випускників факультету державного управління.

У 1998 році вперше відбувся набір вступників на спеціальності «Менеджмент організацій» 
(підготовка бакалаврів та спеціалістів) та «Управління проектами» (магістерська підготовка).
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У 2002 році відбувся 
перший випуск 33 бакалав-
рів спеціальності «Менед-
жмент організацій», більша 
частина яких продовжила 
підготовку за спеціально-
стями «Менеджмент ор-
ганізацій» та «Управлін-
ня проектами». Всього за 
суміжними спеціальностя-
ми підготовлено 2453 осіб, 
з яких 967 отримали ди-
пломи бакалаврів з напря-
му «Менеджмент», 462 – 

отримала дипломи спеціаліста спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування», 
1024 – отримали дипломи магістрів «Управління проектами».

Переважна більшість випуск-
ників інституту обіймають керівні 
посади в органах публічної влади та 
бізнес-структурах Вінницькій, Мико-
лаївській, Одеській, Херсонській об-
ластях, АРК, м. Севастополі та інших 
регіонах України.

Завдяки плідній співпраці з 
органами публічної влади регіонів 
Півдня України забезпечується вчас-
не 100 % працевлаштування випуск-
ників денної форми навчання. 

У грудні 2011 року з метою 
створення умов для спілкування ви-
пускників, слухачів, студентів і викла-

дачів інституту та забезпечення інформаційного обміну се-
ред випускників створено громадську організацію «Нова 
еліта нації» – асоціація випускників програм з державного 
управління, менеджменту та керівників проектів». 

Головою Правління Громадської організації обра-
но Давтяна Степана Гургеновича, випускника інституту  
1999 року. Правління асоціації має сайт www.gonen.od.ua.

Постійно проводиться відповідна робота щодо стажу-
вання на різних підприємствах, в установах та організаціях 
слухачів та студентів, а також працевлаштування бакалаврів 
та магістрів. 

Відділ кадрів як самостійний підрозділ у струк-
турі інституту був утворений у вересні 1997 року. З 
листопада 2008 року відділ кадрів функціонує у складі 
управління персоналом. З перших днів заснування і до 
сьогодні відділ очолює досвідчений фахівець Крук Ва-
лентина Тимофіївна, яка має більш ніж 40-річний до-
свід роботи з персоналом. Стабільну та якісну роботу 
відділу також забезпечують досвідчені фахівці з питань 
кадрової роботи, головні спеціалісти Андрушко Н. А.  
(з 1998 року) та Веселкова Т. В. (з 2006 року).

Відповідальним завданням відділу кадрів є залу-
чення та добір висококваліфікованих, професійно під-
готовлених, сумлінних, із сучасним мисленням, науко-

во-педагогічних працівників, державних службовців, фахівців, які здатні в ринкових умовах 
жорсткої конкуренції забезпечувати надання сучасних освітніх послуг високої якості. Для 
здійснення цього завдання в інституті функціонує чітка система добору фахівців на конкурс-
ній основі на посади науково-педагогічних працівників та державних службовців. Спільно 
з керівниками структурних підрозділів, членами конкурсних комісій, відділ кадрів ретельно 
вивчає досвід роботи, особистісні, професійні, ділові якості претендентів на посади з метою 
забезпечення високого рівня кадрового потенціалу інституту.

Завдяки цілеспрямованій, системній роботі з кадрами, забезпеченню умов професійно-
го зростання майже 100 % працівників керівного складу пройшли професійне становлення 
в колективі інституту та призначені на посади з кадрового резерву. Під керівництвом дирек-
тора інституту відділ кадрів постійно дбає про створення сприятливих умов для підготовки, 
перепідготовки, підвищення кваліфікації кадрів.

Із 44-х державних службовців інституту 7 мають науковий ступінь кандидата наук та 
вчене звання доцента; 21 – магістри державного управління. Переважна більшість держав-
них службовців (36 осіб) розпочали свою діяльність та професійно зростали на державній 
службі саме в інституті. Із них двоє обіймають посади ІІІ категорії – заступники директора; 
п’ятнадцять осіб обіймають посади IV категорії – керівники структурних підрозділів та їх 
заступники, інші головні та провідні спеціалісти – посади V категорії.

Спільно із завідувачами кафедр, відділ кадрів особливу увагу приділяє зростанню на-
укового потенціалу викладачів інституту. Так, із загальної чисельності науково-педагогічних 
працівників, які забезпечують сьогодні навчальний процес, 93 % мають науковий ступінь та 
вчене звання, в тому числі: доктора наук, професора – 24 особи; кандидата наук, доцента – 
73 особи.

Більше 75 % докторів наук, професорів здобули науковий ступінь та отримали вчене 
звання, працюючи в інституті, 42 % із них мають вік до 55 років.

Серед науково-педагогічних працівників інституту п’ятеро мають почесні звання. Із 
них троє мають звання «Заслужений працівник освіти України»: Іжа Микола Михайлович, 
д.політ.н., професор, директор інституту; Кривцова Валентина Михайлівна, к.і.н., доцент, заві-
дувач кафедри європейської інтеграції; Надолішній Петро Іванович, д.держ.упр., професор 
кафедри державного управління і місцевого самоврядування.
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Почесне звання «Заслужений 
працівник народної освіти України», 
а також члена-кореспондента Україн-
ської Академії політичних наук при-
своєно Якубовському Олексію Пе-
тровичу, к.і.н., професору, завідувачу 
кафедри філософських та соціаль-
но-політичних наук, засновнику та 
першому директору інституту.

Почесне звання «Заслужений 
діяч науки і техніки України» при-
своєно Ахламову Анатолію Геннадій-
овичу, д.е.н., професору, завідувачу 
кафедри економічної та фінансової 
політики.

У тісній співпраці із структурними підрозділами відділ кадрів забезпечує високий рівень 
кадрового потенціалу інституту, який здійснює підготовку управлінських кадрів для органів 
виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Завдання щодо координації виховної роботи зі слухачами та студентами інституту до 
листопада 2008 року покладались на відділ прийому, розподілу слухачів та зв’язків з випуск-
никами спільно з деканатами факультетів.

З метою підвищення якості реалізації зазначених завдань у листопаді 2008 року був 
створений сектор організаційної та виховної роботи у складі управління персоналом. 
У різні періоди часу сектор очолювали Малікова Юлія Віталіївна та Єфанов Андрій Михайло-
вич. Сьогодні посаду завідувача сектору організаційної та виховної роботи обіймає Фольгіна 
Тетяна Олександрівна.

Сектор плідно співпрацює з деканатами факультетів менеджменту та державного 
управління, іншими структурними підрозділами інституту, Центром культури слухачів та 
студентів інституту, Радою студентського та слухацького самоврядування, засобами масової 
інформації, органами публічної влади та молодіжними громадськими організаціями тощо.

З 2008 року в інституті відкрито Центр культури слухачів та студентів, який розпочав 
свою роботу під керівництвом випускниці факультету державного управління Пінчук Олени 
Ігорівни. Сьогодні Центром культури керує Афанасьєв Сергій Алікович. Завдяки роботі сту-
дій Центра культури (хореографічної, вокальної та техніки сценічної мови) було підготовле-
но концертні виступи до знаменних дат та загальноінститутських заходів: святкування Дня 
знань, Дня заснування інституту, Днів факультетів державного управління та менеджменту, 
Нового року та Різдва Христового; урочистостей з нагоди випуску бакалаврів, спеціалістів, 
магістрів, Міжнародного жіночого дня, Дня відкритих дверей; урочистостей з нагоди Пере-
моги над нацизмом у Європі тощо. Показником творчого зростання та покращення якості 
концертних номерів є дипломи міських і обласних фестивалів та конкурсів художньої са-
модіяльності, а також залучення його учасників до виступів на Одеській кіностудії. 
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За організаційної підтримки секто-
ру стало традиційним проведення таких 
заходів, як: надання шефської допомоги 
вихованцям Михайлівської спеціалізова-
ної школи-інтернату для дітей з вадами 
розумового розвитку Саратського району 
Одеської області та вихованцям спеціалі-
зованої школи № 75 м. Одеси; зустрічі 
слухачів та студентів з представниками ор-
ганів публічної влади, тематичні заходи та 
відкриті лекції з відомими громадськими 
діячами, діячами культури та мистецтв, ві-
домими письменниками та поетами, пред-

ставниками громадських 
організацій, зокрема з 
Одеською обласною Ра-
дою миру; розміщення 
експозицій художніх 
робіт та фотовиставок в 
інституті; участь слухачів 
і студентів у благодійних, 
екологічних та патріо-
тичних акціях, культур-
но-освітніх проектах, які 
проводять громадські 
організації; відвідування 
слухачами та студентами 
театрів, музеїв м. Одеси, 
проведення ознайомчих 
екскурсій та спортивних змагань.

Виховний процес в інституті по-
будовано таким чином, щоб макси-
мально розкрити потенціал кожного 
слухача та студента, адже сучасний 
управлінець має бути не лише освіче-
ним, але й відкритим для нових ідей 
«командним гравцем». Розуміючи це, 
керівництво інституту надає підтрим-
ку в реалізації різнопланових студент-
ських проектів: співпраця зі спеціалі-
зованою школою № 75 м. Одеси, 
щодо впровадження низки проектів 
для соціальної адаптації вихованців; 

проведення акції «Врятуй життя – врятуй 
країну»; побудова велопарковки; тематичні 
студентські вечірки; «Студентське радіо» 
та «Студентське телебачення»; Студія «8 
поверх», що є засновником квесту «Перша 
миля» – програми з адаптації першокурс-
ників; ігри «Мафія» та «Що? Де? Коли?».

Студенти повною мірою можуть від-
чути себе управлінцем, беручи на себе від-
повідальність за реалізацію проекту, при 
цьому створюється сприятлива атмосфера, 
що навчає роботі в групах, толерантному 
ставленню до колег, розвиває уміння при-
слухатися до думки інших. Адже завдання 
інституту не лише в передачі знань, але й 
вихованні творчої, ініціативної та небайду-
жої особистості.
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НАУКОВА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Відділ координації наукових до-
сліджень та інформаційно-аналітичної 
роботи забезпечує організаційно-методич-
ний супровід наукової діяльності інституту. 
Першим начальником наукового відділу (з 
грудня 1996 року по травень 1997 року) 
було призначено В.М . Кривцову, к.і.н., до-
цента. З травня 2001 року по серпень 2009 
року очолював відділ д.держ.упр., доцент 
С. А. Попов. З березня 2010 року по те-
перішній час начальником відділу призна-
чено О. М. Ємельянову. 

Наукова діяльність в інституті спря-
мована на проведення фундаментальних і прикладних досліджень в рамках комплексного 
наукового проекту «Державне управління та місцеве самоврядування». На сьогодні виконано 
77 науково-дослідних робіт за бюджетним фінансуванням. 

У межах цих робіт досліджено проблеми територіально-адміністративної реформи; ро-
зроблено моделі управління сталим регіональним розвитком на засадах демократичного вря-
дування; удосконалено економічні та фінансові механізми управління розвитком регіону та 
розроблено механізми ресурсного забезпечення регіонального управління, міжрегіональної та 
транскордонної співпраці в умовах Європейської інтеграції; досліджено соціокультурний та 
кадровий аспект управління регіональним розвитком; забезпечення інформаційними ресурса-
ми органів публічної влади. 

Найбільш вагомі результати зазначених досліджень використовувалися при розробці про-
ектів Інвестиційних стратегій та Стратегій соціально-економічного розвитку Південних ре-
гіонів. Також наукові напрацювання покладено в основу розробки концепції науково-аналітич-
ного супроводу діяльності органів публічного влади цих регіонів. 

Пріоритети, напрями та зміст те-
матики фундаментальних, прикладних 
та дисертаційних досліджень зорієнто-
вано на виконання стратегічних завдань 
реформування публічного управління та 
адміністрування.

Починаючи з 2003 року науковця-
ми ОРІДУ започатковано взаємовигідну 
науково-дослідну співпрацю з органами 
публічної влади Півдня України та Він-
ницької області у межах договорів про 
співробітництво. Укладено договори з 
Вінницькою, Миколаївською, Одеською, 
та Херсонською обласними державними 

адміністраціями, а також Одеською, Южненсь-
кою та Новгород-Волинською міськими радами 
відповідно Одеської та Житомирської областей. 
Також укладено договори з Комінтернівською, 
Любашівською та Татарбунарською районни-
ми державними адміністраціями Одеської об-
ласті, регіональними Центрами перепідготовки 
та підвищення кваліфікації працівників органів 
державної влади, органів місцевого самовряду-
вання, керівників державних підприємств, уста-
нов та організацій Півдня України та Вінницької 
області. Підписано трьохсторонній Меморандум 
про співробітництво між ОРІДУ, Одеським ре-
гіональним відділенням Асоціації міст України та міськими головами міст Одеської області. 

У межах цього співробітництва виконано 40 науково-дослідних робіт на замовлення Одесь-
кої, Херсонської, Миколаївської та Вінницької обласних державних адміністрацій, районних 
державних адміністрацій Одеської області, Одеської обласної ради, Одеської міської ради, Регіо-
нальної торгово-промислової палати Миколаївської області, Одеського регіонального відділення 
Асоціації міст України, Державної інспекції з контролю за цінами, Дочірнього підприємства 
«Біостимулятор» Державної Акціонерної компанії Укрмедпром, Приватного акціонерного това-
риства «ЕСОММ Со». Ці дослідження виконані науковими колективами кафедр ОРІДУ, предмет 
яких стосувався зокрема: впровадження систем управління якістю в діяльність органів виконавчої 
влади; територіально-адміністративної реформи; професіоналізації державної служби на Півдні 
України та Вінницької області; застосування програмно-цільового управління місцевими бюд-
жетами; концепції створення індустріальних парків статутного процесу територіальних громад; 
розробки інвестиційних проектів «Створення комунальної установи «Одеський міський центр 
реінтеграції бездомних осіб», «Створення соціального готелю у м. Одеса; районування території 
Одеської області з визначеними зонами перспективного розвитку туристичних дестинацій та ін.

Відділ безпосередньо організує найбільш вагомі науково-комунікативні заходи інституту, 
зокрема щорічні підсумкові науково-практичні конференції, тематика яких відображає найак-
туальніші питання державної політики регіонального рівня. В інституті запроваджено практику 
завчасного обговорення на веб-сторінці у режимі он-лайн доповідей пленарного засідання щоріч-

ної конференції за міжнародною участю. 
За результатами роботи конференції пу-
блікуються матеріали та рекомендації, 
збірники матеріалів яких презентують-
ся керівництву органів публічної влади 
Півдня України та Вінницької області, 
Центрів перепідготовки та підвищення 
кваліфікації кадрів. Кафедрами інститу-
ту започатковано проведення Фестивалю 
науки та науково-комунікативних за-
ходів англійською мовою у відео режимі 
з зарубіжними партнерами. 
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Важливий напрям діяльності інституту – під-
готовка наукових і науково-педагогічних кадрів ви-
щої кваліфікації. З цією метою у 1997 році в інсти-
туті були створені аспірантура та докторантура за 
спеціальностями галузі науки «Державне управління». 

Номенклатура спеціальностей, за якими інсти-
тут готує науково-педагогічні кадри: 25.00.01 – теорія 
та історія державного управління; 25.00.02 – механіз-
ми державного управління; 25.00.03 – державна 
служба; 25.00.04 – місцеве самоврядування.

Координацію діяльності аспірантури та док-
торантури інституту здійснює сектор підготовки 
науково-педагогічних та наукових кадрів, яким 
багато років поспіль успішно керує к.держ.упр., до-
цент Нагорна Ірина Володимирівна.

З метою залучення талановитої молоді з лав 
державних службовців та посадових осіб місцевого 
самоврядування до наукової діяльності сектор плід-
но співпрацює з органами влади Вінницької, Одесь-
кої, Миколаївської, Херсонської областей та інших 
регіонів України. 

Сплановано й організовано навчальний процес 
в аспірантурі, який зорієнтований на поглиблену 
управлінську, педагогіко-психологічну, мовну, філо-
софську підготовку майбутніх науково-педагогічних 
та наукових працівників, високого рівня компетен-
ції фахівців галузі державного управління.

Працівниками сектору ор-
ганізовано роботу щодо активної 
участі аспірантів, докторантів та 
здобувачів у проведенні науко-
во-дослідних робіт інституту, нау-
ково-комунікативних заходів, між-
народних стажуваннях. Зокрема, 
упроваджено практику проведен-
ня науково-практичних семінарів 
для докторантів, аспірантів та 
здобувачів безпосередньо в регіо-
нах, де вони працюють, із залу-
ченням представників органів пу-
блічного управління відповідних 
областей, науковців та аспірантів 
місцевих вищих навчальних закладів, де здійснюється підготовка науково-педагогічних та 
наукових кадрів в сфері державного управління. У практику введено щорічне проведення 
виїзних семінарів на базі центрів підвищення кваліфікації кадрів південного регіону.

Крім того, результати дисертаційних досліджень докторантів і аспірантів регулярно 
розглядаються на теоретико-методологічних семінарах для аспірантів, здобувачів та їх нау-
кових керівників, засіданнях Науково-експертної ради із залученням представників органів 
публічної влади. 

Усього за 20 років випускниками аспірантури та докторантури інституту захищено  
17 докторських та понад 100 кандидатських дисертацій. 

Випускники докторантури та аспірантури працюють у сфері підготовки державних 
службовців в Одеському регіональному інституті та інших провідних навчальних закладах 
України. Інститутом підготовлено висококваліфікованих фахівців державного управління, які 
нині обіймають провідні посади в органах публічного управління нашої країни.
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Спеціалізовану вчену раду К 41.863.01 в інституті створено відповідно до постанови 
Президії Вищої атестаційної комісії України від 21 травня 2003 року № 7-11/5. Тоді було 
надано право приймати до розгляду та проводити захисти дисертацій на здобуття наукового 
ступеня кандидата наук з держав-
ного управління за спеціальністю 
25.00.02 – механізми державного 
управління. З 2010 року додатко-
во в спецраді розпочалися захи-
сти дисертацій за спеціальностя-
ми: 25.00.01 – теорія та історія 
державного управління; 25.00.04 
– місцеве самоврядування.

За 12-річний період повно-
важень спеціалізованої вченої 
ради та плідної експертної робо-
ти провідних вчених інституту захищено 83 дисертації на здобуття наукового ступеня кан-
дидата наук з державного управління.

Першим головою спеціалізованої 
вченої ради був призначений д.політ.н., 
професор, директор інституту Пойченко 
Анатолій Михайлович, другим головою 
спеціалізованої вченої ради був призна-
чений д.е.н., професор, перший заступник 
директора Ахламов Анатолій Геннадійо-
вич.

З 2012 року і по теперішній час 
головою спеціалізованої вченої ради є  
д.політ.н., професор, Заслужений праців-
ник освіти України, директор інституту 
Іжа Микола Михайлович. Заступником го-
лови спеціалізованої вченої ради є д.держ.

упр., професор, завідувач кафедри держав-
ного управління і місцевого самоврядуван-
ня Приходченко Л. Л.; вченим секретарем 
ради є кандидат наук з державного управ-
ління, доцент Берегой Т. А.

Сьогодні до складу спеціалізованої 
вченої ради входить 15 провідних вчених 
різних напрямів галузі науки державного 
управління, з яких 13 докторів наук, зо-
крема 12 – з державного управління, що 
дає можливість здійснювати різнобічну 
експертну оцінку дисертаційних робіт.

Бібліотечний відділ інституту був створений у 1996 році 
зусиллями першого начальника відділу Палащенко Ірини Олексан-
дрівни та провідного бібліотекаря Кушко Надії Іванівни.

Одним із пріоритетних напрямків роботи бібліотечного від-
ділу є розширення інформаційно-бібліотечного сервісу для забез-
печення якісного та оперативного задоволення будь-якого попиту 
з питань навчального, наукового та виховного процесів.

Бібліотечні фонди інституту складаються: з книжкового фон-
ду та фонду періодичних видань (вітчизняних та зарубіжних ви-
давництв); фонду кандидатських дисертацій; фонду авторефератів 
дисертацій, захищених у Національній академії та її регіональних 
інститутах; фонду авторефератів дисертацій відповідної темати-
ки, захищених в інших навчальних та наукових закладах України; 
фонду Центру інноваційних знань Світового банку та інших ін-
формаційних джерел.

Особливу увагу у своїй роботі співробітники відділу приділяють формуванню елек-
тронного каталогу. Запровадження в бібліотеці інституту сучасної інформаційно-пошукової 
системи «Ірбіс» з використанням новітніх інформаційних технологій підвищило якість та 
оперативність інформаційно-бібліографічного обслуговування науково-дослідної діяльності.

За ініціативи першого директора інституту Якубовського О. П. та Палащенко І. О. у 
2000 році в інституті було створено електронну бібліотеку, першу в Одеському регіоні. Елек-
тронна бібліотека інституту доповнює книжковий фонд, стала засобом розширення доступу 
до повнотекстових інформаційних ресурсів.

Сьогодні бібліотечний відділ очолює Макарова Вікторія Олександрівна. У роботу відділу 
впроваджено нові форми спілкування з науково-педагогічними працівниками, аспірантами, 
слухачами, студентами: проведення «Днів кафедр», «Бібліотека – магістру», «На допомогу ас-
пірантам», метою яких є повне розкриття бібліотечних ресурсів та надання допомоги щодо 
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користування бібліотечно-пошу-
ковою системою «Ірбіс».

Бібліотечний відділ є не-
від’ємним учасником навчаль-
но-виховного процесу, направ-
леного на формування у молоді 
громадянської свідомості, спри-
яння інтелектуальному розвит-
ку особистості, прагнення до  
постійного професійного росту. З 
цією метою готуються інформа-
ційні матеріали до знаменних та 
пам’ятних дат, кураторських го-
дин відповідно до плану заходів. 

Тематичні виставки створюються 
згідно з Календарем знаменних і 
пам’ятних дат пам’ятних дат Украї-
ни, Одещини, ЮНЕСКО, ЄС і тому 
постійно оновлюються, надаючи 
нову інформацію.

Якість роботи бібліотеки ве-
ликою мірою залежить від упро-
вадження комп’ютерних техноло-
гій, автоматизації інформаційних 
і бібліотечно-бібліографічних про-
цесів. Таким чином, одним із най-
більш актуальних завдань бібліо-
теки інституту є формування 
інформаційних науково-освітніх 
ресурсів новітнього рівня, оновлення відділу сучасною комп’ютерною технікою, відповідним 
ліцензійним програмним забезпеченням навчального призначення. 

З моменту утворення інституту розпочалась і його видавнича діяльність. Сьогодні  
редакційно-видавничий відділ займається виданням наукової, навчально-методичної, про-
гнозно-аналітичної, довідкової літератури для забезпеченням навчального процесу.

У 1999 році у Державному комітеті інформаційної 
політики, телебачення та радіомовлення України було за-
реєстроване видавництво інституту. За ініціативою заступ-
ника директора інституту з наукової роботи Кривцової 
Валентини Михайлівні у 2002 році було створено видав-
ничий відділ. Спочатку в ньому працювало троє праців-
ників: Патик О. В. та Ростіянов Ю. Б. під керівництвом 
Чебана Олександра Івановича, який керував відділом до  
2011 року. З листопада 2011 року редакційно-видавничий 
відділ очолив Патик Олександр Вікторович.

Це самостійний підрозділ з висококваліфікованим 
працівниками. У 2003 році у відділі було встановлено су-
часне друкарське обладнання, що стало основою перехо-
ду до цифрового друкування. В період з 2011 по 2013 
роки було оновленно практично всі його технічні засоби. 
У стислий термін та з високою якістю виготовляються 
програми, методичні рекомендації, тестові завдання та 
інші замовлення. Постійно вдосконалюється технологіч-
ний процес підготовки та видання літератури, працівники 
видавництва поліпшують свої навички й опановують нові 
комп’ютерні програми дизайну і верстки. Творча робота 
співробітників видавництва та високий професіоналізм 
створили позитивний імідж серед навчальних і наукових 
закладів м. Одеси.

Виробництво у видавництві охоплює три основні цикли робіт: додрукарська підготов-
ка – редагування, дизайн, макетування, верстка; власне друк – тиражування на ризографі 
формату А3 будь-якої поліграфічної продукції, зокрема листівок, буклетів, каталогів, бланків, 
конвертів, книг і післядрукарська обробка – м’які палітурні роботи, термобіндер, листопід-
бирання, ламінація, брошурування. Книгам замовників присвоюєть-
ся код ISBN. Цикл виконуваних робіт орієнтовано на малі тиражі, 
яким надають перевагу замовники. У цеху друку тиражують пере-
важно чорно-білу книжкову продукцію для різноманітних науко-
вих та навчальних закладів. Таким чином, у видавництві інституту 
здійснюється повний технологічний цикл робіт з підготовки та ви-
дання літератури, зовнішній вид і якість якої відповідає найвищим 
стандартам.

За час свого існування видавництвом видано понад 500 назв 
різноманітної наукової і навчальної літератури обсягом більш ніж 
5000 о.в.а.
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За роки діяльності видавництва поба-
чило світ 62 номери фахового часопису «Ак-
туальні проблеми державного управління» і 
16 номерів електронного наукового фахового 
видання «Теоретичні та прикладні питання 
державотворення». 

Головним науковим виданням нашого 
інституту є фаховий збірник наукових праць 
«Актуальні проблеми державного управлін-
ня», який внесено до переліку № 5 наукових 
фахових видань України, галузь науки «Дер-
жавне управління». Збірник є периодичним 
виданням (чотири випуски на рік) який за-
реєстрований Державним комітетом інфор-
маційної політики, телебачення та радіомовлення України як друкований засіб масової ін-
формації. Він також має міжнародний стандартний номер серійних видань ISSN 1993-8330. 

Збірник наукових пра-
ць «Теоретичні та прикладні 
питання державотворення» – 
електронне періодичне фахове 
видання, розміщене на сайті 
Національної бібліотеки Украї-
ни ім. В. І. Вернадського (http://
www.nbuv.gov.ua/e-journals/
tppd/index.html.). Цей збір-
ник виходить двічі на рік, по-
чинаючи з 2007 року. Видання 
зареєстроване як електронне 
наукове фахове видання та ін-
дексується наукометричною ба-
зою Google Scholar.
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 › Гілко B. I. Соціальні орієнтири державної політики. Діагностика соціального ро-
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ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ 

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

З метою надання освітніх послуг з підвищення рівня професійної компетентності по-
садовців органів публічної влади у березні 1996 року у складі Одеського філіалу Української 
Академії державного управління при Президентові України розпочав свою роботу Центр 
підвищення кваліфікації кадрів (далі – Центр ПКК).

Першим начальником Центру ПКК був призначений к.е.н., доцент Логвінов Валерій 
Григорович (березень 1996 року – жовтень 2004 року).

З квітня по вересень 1996 року в Центрі ПКК підвищували кваліфікацію державні 
службовці та посадові особи органів місцевого самоврядування тільки Одеської області, а з 
вересня 1996 року почали підвищувати кваліфікацію публічні службовці АР Крим, Вінниць-
кої, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей та м. Севастополя.

За весь період існування Центру ПКК, який у листопаді 2011 року був реорганізо-
ваний в управління підвищення кваліфікації кадрів (далі – управління ПКК) підви-
щили кваліфікацію майже сорок тисяч державних службовців та посадових осіб місцевого 
самоврядування. З жовтня 2004 року до березня 2015 року зазначений підрозділ очолю-
вав заступник директора з короткотермінового підвищення кваліфікації, к.держ.упр., доцент 
Давтян Степан Гургенович.

З квітня 2015 року управління підвищення кваліфікації кадрів очолює Липовська Світ-
лана Олексіївна.

За останні роки відбулись значні зміни в структурі та напрямках діяльності управління 
ПКК. Налагоджено  роботу відповідно до вимог системи управління якістю ISO 9001-2008, 
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Вивчення потреб у навчанні, проведення 
соціологічних опитувань, формування пропо-
зицій щодо професійної підготовки держав-
них службовців та посадових осіб місцевого 
самоврядування здійснює сектор інформацій-
но-аналітичної роботи. З першого дня ство-
рення сектору – 1 листопада 2008 року до 4 
червня 2013 року сектор очолював Штефанюк 
Андрій Миколайович, який згодом продов-
жив роботу в Інституті підвищення кваліфіка-
ції керівних кадрів НАДУ при Президентові 
України.

З червня 2013 року цей сектор очолює 
магістр державного управління Насипаний Віталій Іванович.

З 2010 року в управлінні ПКК напрацьовано певний досвід надання навчальних послуг 
із підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядуван-
ня органів публічної влади у заочно-дистанційній формі. Викладачами інституту розроблено 
методичні матеріали до однокредитних тематичних семінарів у заочно-дистанційній формі 
з найактуальніших питань, зокрема, «Запобігання корупції в органах публічної влади», «Лі-
дерство в професійній діяльності», «Сучасні підходи до регіональної політики та публічного 
адміністрування», «Реформування місцевого самоврядування та територіальної організації 

влади в Україні» тощо.
Останнім часом більшої 

популярності набувають виїзні 
тематичні семінари, які про-
водяться в містах обласного 
значення та районах Одеської 
області. Під час таких занять 
слухачі мають можливість на 
місцях ознайомитись з досві-
дом роботи сільських, селищ-
них та міських рад, райдер-
жадміністрацій. 

З 2010 року в роботу 
управління ПКК запроваджено навчання та підвищення кваліфікації членів комітетів з кон-
курсних торгів згідно з програмою короткотермінового тематичного семінару «Державні 
закупівлі в Україні», погодженого Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

До роботи в управлінні ПКК залучаються провідні науковці та викладачі вищих на-
вчальних закладів м. Одеси, працівники органів виконавчої влади й посадові особи органів 
місцевого самоврядування.

Більшість викладачів готують заняття та проводять їх, використовуючи інтерактивні фор-
ми навчання. Навчально-методичний матеріал надається з урахуванням професійних потреб 
кожної категорії слухачів.

У 2004 – 2009 роках управління ПКК брало участь у проекті TEMPUS TACIS «Тренін-
гові програми для підготовки державних службовців України (V-VII категорій) з питань євро-

суттєво оновлено тематику навчання. Завдя-
ки плідній співпраці з органами публічної 
влади процес підвищення кваліфікації ка-
дрів наближено до потреб органів держав-
ної виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування. 

Аудиторний фонд управління ПКК на-
раховує три аудиторії. Одна з аудиторій об-
ладнана як комп’ютерний клас. Всі комп’ю-
тери підключено до мережі Internet, що 

забезпечує слухачів управління 
ПКК актуальними норматив-
но-правовими документами 
та літературою. Ще одна з на-
вчальних аудиторій обладнана 
інтерактивною дошкою. Третя 
аудиторія обладнана для прове-
дення семінарів, тренінгів для 
посадовців IV категорії посад та 
кадрового резерву на ці посади.

Робота управління ПКК 
здійснюється за трьома основ-
ними напрямками. 

Підвищення кваліфікації 
державних службовців та поса-
дових осіб місцевого самовряду-
вання  IV категорії посад та ка-

дрового резерву на ці посади з органів публічної влади АР Крим, Вінницької, Миколаївської, 
Одеської, Херсонської областей та м. Севастополя забезпечує відділ організації семінарів за 
державним замовленням.

З травня 2007 року відділ організації семінарів за державним замовленням очолює 
магістр державного управління Привалова 
Наталія Володимирівна.

Підвищення кваліфікації кадрів органів 
публічної влади Одеської області ІV-VII кате-
горій посад, організацію навчання з підготов-
ки та підвищення кваліфікації спеціалістів у 
сфері здійснення державних закупівель за до-
говорами з органами публічної влади, держав-
ними підприємствами, установами, організа-
ціями забезпечує відділ організації семінарів 
за договорами. З березня 2005 року відділ 
організації семінарів за договорами очолює 
Шматоваленко Людмила Сергіївна.
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пейської інтеграції» щодо 
створення нових тренінго-
вих програм з європейської 
інтеграції для підвищен-
ня кваліфікації державних 
службовців V-VII категорій 
посад.

Щороку на базі управ-
ління ПКК проводиться ІІ 
відбірковий тур щорічного 
Всеукраїнського конкурсу 
«Кращий державний служ-
бовець», в рамках якого оби-
раються кращі представни-
ки органів виконавчої влади 
Одеської області в категорії 
«кращий керівник» і «кра-
щий спеціаліст». У 2012 році на базі інституту було проведено завершальний третій тур конкурсу.

У серпні 2014 року на базі інституту відбулася літня школа «Інноваційний розвиток  
системи підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самовря-
дування», яку проводила Національна академія за участю міжнародних експертів Фонду Ган-
са Зайделя. У липні 2015 року за підтримку Фонду відбулася літня школа «Удосконалення 
змісту і форм навчання у процесі підготовки фахівців галузі знань «Державне управління».

Суттєвий вклад в роботу управління внесено Виноградовою М. Н. (працювала з 
1996 року по 2012 рік), Вершковою С. О. (працювала з 2002 року по 2012 р.ік, Мурзановсь-
ким Г. М., Литвиновською П. С., Мацкепладзе Ю. Г., Філіпчук А. О., працюючими сьогодні 
Голубковим В. І., Максимовою А. С., Зубаревою О. Б., Сенчею С. А.

У 2015 році започатковано нові фор-
ми підвищення кваліфікації державних 
службовців, посадових осіб місцевого са-
моврядування ІV категорії посад та кадро-
вого резерву на ці посади за участю викла-
дачів інституту. 

Виїзні семінари проведено на 
базі Миколаївського та Херсонсь-
кого обласних центрів підвищення 
кваліфікації кадрів.

Запропоновані ін-
ститутом форми надання 
освітніх послуг з виїздом 
до обласних центрів Пів-
денного регіону є нова-
цією і наближують до 
європейських стандартів 

процес підвищення рівня професійної компетенції посадо-
вих осіб органів публічної влади України.
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МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Інститут з моменту свого створення постійно розвиває і зміцнює професійне спів-
робітництво із зарубіжними вищими навчальними закладами, фондами та організаціями. 
Сьогодні він успішно співпрацює з провідними університетами та установами країн близь-
кого і далекого зарубіжжя, є членом Мережі інститутів і шкіл державного управління країн 
Центральної та Східної Європи (NISPAcee). Серед його партнерів вищі навчальні заклади та 
організації ФРН, Франції, Білорусі, Молдови, 
Польщі, США, Китаю, Румунії та інших країн. 

Важливою складовою підготовки 
спеціалістів у закладі є вивчення та впровад-
ження в навчальний процес сучасного світово-
го досвіду у сфері державного управління, під-
готовки управлінських кадрів та менеджерів.

Основними напрямками міжнародно-
го співробітництва закладу є: залучення іно-
земних фахівців до навчального процесу; ре-
алізація програм стажування та підвищення 
кваліфікації за кордоном для слухачів, сту-
дентів, викладачів, представників адміністра-
ції інституту; проведення міжнародних конференцій, семінарів, літніх шкіл з проблемних 
питань теорії та практики державного управління та менеджменту; сприяння розвитку 
бібліотечних ресурсів та інформаційних технологій у рамках співпраці з міжнародними ор-
ганізаціями та фондами.

Зокрема, традиційно активно розвива-
ються професійні зв’язки інституту з вищими 
навчальними закладами та організаціями Фе-
деративної Республіки Німеччина. Успішно 
реалізовано спільні освітні проекти з універ-
ситетом (м. Росток), Вищою школою держав-
ного управління, поліції і права (м. Гюстров), 
Німецьким університетом адміністративних 
наук (м. Шпайєр), Німецькою службою ака-
демічних обмінів (DAAD),  Фондами Ганса 
Зайделя та Конрада Аденауера.   

Проведено обмінні навчальні візити та 
наукові конференції в рамках співпраці з 

польськими партнерами інституту: Національною школою державного управління (KSAP,  
м. Варшава), Вищою школою державного управління ім. Станіслава Сташица (WSAP,  
м.  Бялісток) і Малопольською Агенцією Регіонального Розвитку (МАRR, м. Краків), Університетом  
(м. Гданськ). 

З метою ознайомлення з найкращими практиками у сфері державного управління 
щорічно організовуються стажування слухачів на базі навчальних закладів – партнерів інсти-

туту. Молоді українські державні службовці 
мають можливість ознайомитися з системою 
підготовки управлінців і менеджерів за кор-
доном, відвідати державні установи та органи 
місцевого самоврядування, обмінятися досві-
дом з іноземними фахівцями.

Щороку в різноманітних заходах за кор-
доном бере участь кілька десятків представ-
ників інституту, дві третини яких складають 
слухачі, студенти та аспіранти.

Інститут постійно співпрацює з дипло-
матичними установами та міжнародними ор-

ганізаціями, що мають свої представництва 
в Україні та Одесі зокрема. Іноземні ди-
пломати та експерти регулярно відвідують 
заклад із робочими візитами та виступають 
перед його колективом. Так, в інституті 
виступали: голова Представництва Євро-
пейського Союзу в Україні Ян Томбінсь-
кий, Надзвичайний і Повноважний Посол 
Франції в Україні Алан Ремі, Надзвичай-
ний та Повноважний Посол ФРН в Україні 
Ганс-Юрген Гаймзьот, Надзвичайний і 
Повноважний Посол Латвійської Респу-
бліки в Україні д-р Аргіта Даудзе, Міністр культури Латвійської Республіки Даце Мелбарде, 
Голова Місії Європейського Союзу з прикордонної допомоги  Молдові та Україні (EUBAM) 
Удо Буркхолдер, Генеральні консули, акредитовані в Одесі, експерти Агенції з міжнародного 
розвитку США (USAID), Світового банку, Німецької служби академічних обмінів (DAAD), 
Фондів Конрада Аденауера та Ганса Зайделя, інших міжнародних організацій. 

Успішно здійснюється міжнародна співпраця в науковій та редакційно-видавничій сфері. 
У рамках двостороннього співробітництва до-
сягнуто домовленості щодо обміну публіка-
ціями з вищими навчальним закладами Ре-
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спубліки Білорусь, Молдови, Польщі, 
Румунії. 

Інститут постійно працює над 
розширенням та інтенсифікацією 
міжнародної співпраці, проводить 
роботу щодо налагодження взаємо-
вигідних зв’язків із новими партне-
рами. Так, з 2013 року розвиваєть-
ся співробітництво з Пекінським 
адміністративним інститутом (ПАІ, 
КНР),  велику роль у встановленні 
якого відіграла допомога з боку Ге-
нерального Консульства КНР в Одесі. 
Підписано Меморандум про взаємо-

розуміння між закладами, який передбачає академічний обмін вченими та дослідниками, 
розвиток співпраці між факультетами і кафедрами навчальних закладів, регулярний обмін 
науковими публікаціями та іншими інформаційними матеріалами.

Також розвиваються партнерські стосунки з Університетом Александру Іоан Куза  
(м. Ясси, Румунія), підписано Меморандум про взаєморозуміння між закладами, налагод-

жено співробітництво у науковій та видавничій сферах, розпочато 
роботу щодо спільної участі у програмах ЄС.

У 1997 році в інституті був створений відділ міжнародних 
зв’язків (з 2013 року – сектор міжнародних зв’язків), який здій-
снює усі види міжнародних контактів, спрямованих на подальший 
розвиток інституту, удосконалення навчальних програм, інтеграцію 
закладу у світовий освітній простір. Першим керівником підрозділу 
була Медвєдєва Олена Едуардівна, а з 2008 року його очолює  
Маєв Андрій Петрович.

Працівники сектору міжнародних зв’язків постійно здійснюють 
пошук та розповсюдження інформації про міжнародні програми, на-
вчальні подорожі та 
інші освітні заходи 
за кордоном. У цій 

роботі активно задіяні стажери з європей-
ських країн, які проходять стажування у 
підрозділі. Вони допомагають представникам 
інституту у підготовці аплікаційних доку-
ментів на участь у міжнародних програмах, а 
також проводять заняття з іноземних мов, ор-
ганізують лекції-презентації культурно-освіт-
нього характеру. Усі працівники підрозділу 
є кваліфікованими фахівцями, які володіють 
кількома іноземними мовами, мають досвід 
участі в міжнародних проектах і програмах.
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Фінансово-економічний відділ створено у 1996 році з метою здійснення бухгалтер-
ського обліку, планування економічного та соціального розвитку інституту, забезпечення опе-
ративності та достовірності обліку, складання фінансової, податкової та статистичної звітності 
інституту, контролю за збереженням та витрачанням державних коштів і матеріальних цін-

ностей.
Започаткував та розгорнув успіш-

ну роботу відділу його перший начальник  
Довганюк Микола Федорович , який обій-
мав цю посаду з квітня 1996 року по лю-
тий 2000 року. З березня 2000 року по 
липень 2002 року. відділ очолювала Гевель 
Наталя Іванівна.

З липня 2002 року по квітень  
2015 року начальником відділу була Лиса-
кова Тамара Володимирівна, яка продовжує 
працювати на посаді головного бухгалтера 
відділу. Завдяки їй бухгалтерський облік в ін-
ституті комп’ютеризовано, приведено до су-

часних вимог складання фінансових звітів. Працівники відділу уважно 
стежать за всіма нормативно-правовими актами та своєчасно вносять до обліку, докладають 
усіх зусиль, аби облік та контроль коштів в інституті здійснювався на належному рівні.

Повсякденну реалізацію цих завдань забезпечує колектив висококваліфікованих фахів-
ців відділу: заступник начальника відділу Щасна І. М., а також Ковбель І. Б., Лиса Л. В., Кісе-
льова Л. О., Банчуковська Н. С., Деріна Т. Г., Кравець Г. П.

ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ, ФІНАНСОВА 
ТА ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

З початку існування інституту був утворений загальний відділ, а з листопада 2008 року 
його перетворено у відділ документообігу та контролю, де неодноразово змінювався кіль-
кісний та персональний склад працівників відділу.

Спершу відділ складався з 2 осіб: на-
чальника відділу (Глухманюк Ольга Іванівна) 
і старшого інспектора. Згодом відділ очолю-
вала Терещенко Наталія Іванівна.

Поступово у зв’язку зі збільшенням 
обсягу завдань та розширенням діяльності 
закладу кількість співробітників зросла. Сьо-
годні роботу відділу забезпечують начальник 
відділу – Стойкова Галина Георгіївна, головні 
спеціалісти – Харченко Т. Ю. та Крячун Т. В., 
провідні фахівці – Глухманюк О. І., Багаць-
ка Т. А., Тичинська Г. О., помічник директора 
Тихонов Ю. В. 

У перший рік існування 
відділу до його функцій входили, 
крім роботи з документами, й 
обов’язки відділу кадрів. Згодом 
вони були передані створено-
му в інституті окремому відділу  
кадрів.

Одним з основних завдань 
підрозділу є організація єдиної 
системи діловодства та контроль 
за виконанням документів, дору-
чень керівництва інституту.

Правовий супровід діяльності інституту з  
2002 року здійснюється головним спеціалістом-юри-
сконсультом. З травня 2002 року по вересень 2007 року 
цю посаду обіймала Шарапова Катерина Петрівна, з 
жовтня 2007 року по липень 2008 року – Кебап В’яче-
слав Вікторович, з вересня 2008 року по теперішній час 
– Толпиго Ольга Федорівна. 

Основним завданням головного спеціаліста-юри-
сконсульта є організація в інституті правової роботи, 
спрямованої на правильне застосування, неухильне до-
тримання та запобігання невиконанню вимог законо-
давства, інших нормативних актів працівниками під час 
виконання покладених на них завдань і функціональних 
обов’язків.
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Господарські служби забезпечують експлуатацію основних фондів, обладнання, ме-
ханізмів та транспортних засобів інституту, збереження та розвиток його матеріальної бази, 
створення належних побутових умов для проживання в гуртожитку, освітньої, наукової та 
видавничої діяльності закладу.

До складу служби входять організаційно-господарський відділ, господарські служби на-
вчального корпусу та гуртожитку, які сьогодні очолюють відповідно Ушаков Вячеслав Леоні-
дович, Яценко Іван Павлович, Кобернік Ольга Іванівна.

Організаційно-господарський відділ свого часу очолювали: Кошовий Олександр Ва-
сильович, Мішин Віктор Іванович, а з 2007 року – Ушаков Вячеслав Леонідович.

Господарську службу гуртожитку створював Андрушко Микола Максимович. Певний 
час завідували гуртожитком Ляхова Людмила Анатоліївна та Бабій Іван Євгенович.

Господарську службу навчального корпусу очолювали до 2007 року Ярославський Петро 
Степанович та Піднебесний Віктор Антонович.

Однією зі складових роботи організаційно-господарського відділу є контроль за ви-
конанням ремонтних 
та будівельних робіт, 
а також складання та 
ведення договірної 
документації на дані 
роботи. Крім того, до 
функцій відділу вхо-
дить складання до-
говорів на закупівлю 
господарських, кан-
целярських та інших 
товарів, їх збері-
гання та видача по 
підрозділам, контроль 
за роботою автотран-

спорту інституту. Працівники 
відділу відповідають за проти-
пожежну безпеку, за безаварій-
ну експлуатацію будівель та га-
зового господарства, екологічну 
безпеку закладу. Відділ також 
відповідає за роботу з орен-
дарями, здійснює контроль та 
розрахунки за спожиті енерго-
носії та воду.

Господарська служба гур-
тожитку опікується створен-
ням комфортних умов для тих, 
хто в ньому проживає, а також 
прийомом та розміщенням 
слухачів і студентів заочної та 
заочно-дистанційної форми навчання під час сесій. У гуртожитку стабільно проводяться 
ремонтні роботи, мешканці гуртожитку забезпечені гарячою водою за допомогою системи 
підключення бойлерів.

Господарська служба навчального корпусу підтримує чистоту та порядок в аудиторіях, 
кабінетах, коридорах і залах.

Колектив господарської служби інституту постійно працює над питанням раціонально-
го використання обладнання, економією водо-тепло-енерго ресурсів.
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Погляд у майбутнє

11 вересня 2015 року нашому інституту виповнилося 20 років. Зрозуміло, що порівня-
но з відомими українськими та світовими університетами це невеликий термін для вищого 
навчального закладу. Проте у нас є всі підстави для об’єктивного ствердження, що колектив 
інституту, передусім його науково-педагогічні працівники, керівництво зробили все можливе 
та залежне від них для виконання своєї головної місії щодо професійної підготовки управлін-
ських кадрів для органів публічної влади молодої незалежної держави – України, переважно 
для південних регіонів. 

Ми й надалі докладатимемо всіх зусиль для подальшого розвитку та зміцнення авторите-
ту Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державно-
го управління при Президентові України у вітчизняному та Світовому освітянському просторі. 

Серед головних пріоритетів удосконалення нашої діяльності ми бачимо:
– Посилення конкурентоспроможності освітніх послуг інституту у сфері державного 

управління та менеджменту шляхом постійного впровадження в навчальний процес нових 
спеціальностей, зорієнтованих на публічне управління і спрямованих на отримання прак-
тичних навичок із застосування досвіду країн-членів Європейського Союзу, управління еко-
номічними і соціальними процесами, ділового адміністрування та фінансового менеджменту, 
управління проектами та змінами; впровадження до навчальних програм нових факульта-
тивних дисциплін на основі аналізу вимог замовників та перспектив розвитку ринку праці.

– Постійне покращення якості організації навчального процесу в інституті шляхом 
приведення змісту навчальних програм до реальних потреб органів публічної влади, замов-
ників, кращої світової практики з державного управління; розроблення і впровадження в 
навчальний процес сучасного методичного забезпечення та інтерактивних методів навчання; 
ґрунтовного вивчення слухачами та студентами однієї з розповсюджених європейських мов; 
створення в інституті єдиного інформаційного середовища.

– Покращення співпраці інституту з органами влади регіону шляхом залучення до цієї 
діяльності кращих науково-педагогічних працівників закладу; проведення тренінгів за відповід-
ними тематичними напрямами роботи кафедр; здійснення наукових досліджень на замовлення 
органів публічної влади та впровадження отриманих результатів в їх діяльність; надання освіт-
ніх, інформаційних та аналітичних послуг; широкого залучення до участі в навчальному процесі 
інституту державних діячів, відомих політиків, бізнесменів, кращих управлінців-практиків. 

– Розширення освітніх послуг управління підвищення кваліфікації кадрів інститу-
ту шляхом розроблення та впровадження інноваційних професійних програм підвищення 
кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування; розроблення 
і впровадження широкого спектру тематичних короткотермінових семінарів, орієнтованих 
на потреби органів публічної влади; поширення технології заочно-дистанційного навчання в 
системі підвищення кваліфікації.

– Подальше зміцнення матеріально-технічної бази інституту шляхом збільшення над-
ходжень до спеціального фонду інституту від надання освітніх та інших послуг, зокрема 
завдяки пошуку грантів, знаходження альтернативних джерел фінансування, залучення до 
цієї роботи членів асоціації випускників інституту.

Усі ми щиро віримо в успішну реалізацію завдань, поставлених керівництвом держави, 
і докладатимемо усіх можливих зусиль у благородній справі служіння Батьківщині! 
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