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ПРАЙМ-ТАЙМ
ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ  ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

Розповсюджується БЕЗКОШТОВНО

 

                                                                                                  Уважаемые   друзья!

Искренне  поздравляю  профессорско-преподавательский  состав,   сотрудников,   слушателей,   аспирантов,   докторантов Одесского
регионального  института  государственного управления Национальной академии государственного управления  при Президенте
Украины  с 15-летием создания.
Нашей стране сегодня чрезвычайно нужны профессиональные управленцы, способные мыслить творчески,  инновационно,

понимать  перспективы  общественного  развития  и  ускорить  начатые в Украине реформы.
Решение  таких  важных  задач  в  государстве  возложено,  в том числе,  на  наш  институт,   который  имеет  многолетний  опыт

подготовки квалифицированных управленческих кадров. Убежден, что высокий  профессионализм  преподавателей и научных
работников института станет залогом постоянного совершенствования учебного процесса подготовки специалистов по
государственному  управлению  и  внедрения  лучшего  мирового опыта.
Следует особо отметить,  что ОРИГУ   НАГУ   при  Президенте Украины становится   учебным   заведением   нового типа  –   мощным

образовательным,   научным   и  культурным   центром.  Нет сомнений,  задача,  которую  поставил  глава   государства  –   стать  лучшим
вузом  в сфере  подготовки   и   переподготовки  руководящих  кадров,   будет   решена  в  полном   объеме. Уже сейчас Академия  –  один
из  лучших  вузов  в  своей   области,   поскольку  выпускаемые  им  управленцы  соответствуют   требованиям   времени,  а   их   потенциал
будет  вскоре  его  опережать.

Справиться  с поставленной  задачей   подобного   масштаба   мог  только  коллектив  единомышленников,  обладающий  огромной  работоспособностью  и  безмерной
преданностью своему делу. Рад,  что вам за короткий срок удалось воплотить в  жизнь многое  из  задуманного. Уверен,  что  и  в  последующие  годы  вы  также  успешно будете
вооружать  новое   поколение  идеями,   опытом,   знаниями,  соответствующими  современным  условиям  и  методам  управления.
От  всей  души  желаю  вам,  дорогие  друзья,  крепкого здоровья   и   новых  достижений  на  благо любимой Украины!
Д.Б. Волошенков,
Заместитель  председателя  Одесской  областной  государственной  администрации,  выпускник  ОРИГУ  2009 года

                                         Шановні колеги, слухачі та студенти, випускники!

11 вересня 2010  року  виповнюється 15 років з дня заснування Одеського  регіонального інсти-
туту державного управління Національної  академії  державного управління  при Президентові Украї-
ни. Це важлива подія в житті не лише наших студентів, слухачів, науково-викладацького складу, співпра-
цівників, але й усього управлінського корпусу державних установ та органів місцевого самоврядуван-
ня. Адже з  моменту  створення інституту  тисячі представників управлінської еліти органів  виконавчої
влади та місцевого самоврядування, спеціалістів міністерств, відомств, підприємств і організацій
господарського управління  здобули освіту  та поповнили свої знання  в інституті й успішно реалізу-
ють їх на практиці: підготовлено 2910 магістрів державного управління, 432 випускника отримали
диплом  магістра з кваліфікацією керівника проектів і програм, 577 - диплом бакалавра з менеджменту,
227 осіб мають диплом спеціаліста з наданням кваліфікації менеджер-економіст, майже  40  тисяч дер-
жавних службовців, посадових осіб  ІV – VІІ категорій  посад  та кадрового резерву  на ці посади
підвищили кваліфікацію в Центрі підвищення  кваліфікації кадрів.

Інститут  має сучасну  та потужну  навчально-матеріальну й наукову базу. У нас  створені всі умови для успішного навчання слухачів і студентів, плідної  роботи  членів
колективу. Тому невипадково,  що серед наших випускників чимало тих,  хто  входить до національної  управлінської еліти.
Ми  пишаємося  тим, що в  нинішньому  році інститут став першим  вищим  навчальним закладом  Півдня України,  а також  в  системі  регіональних  інститутів Національної

академії державного управління при Президентові України,  який  успішно запровадив в роботу систему управління якістю  та отримав відповідні  міжнародні  сертифікати. Це
свідчить про застосування сучасних управлінських підходів в діяльності  нашого навчального закладу. У  цьому  напрямку була  надана  науково-методична  допомога органам
публічної влади  та центрам підвищення  кваліфікації  Півдня України.
Одеський регіональний інститут державного управління є  порівняно молодим  державним  вищим  навчальним закладом.  Він відзначає  лише п’ятнадцятий  рік  від  свого

заснування. Але  завдяки своїм здобуткам  на освітянській та науковій  ниві,  передусім  у прискоренні формування  кадрів  нової  генерації,  активній  участі в дослідницькій
діяльності,  демократичним  принципам  організації,  відкритості  для  суспільства  заклад  досяг  заслужено високої   репутації  в  країні  та  за її межами.  Зусилля  колективу
інституту спрямовані на адаптацію  його діяльності   до європейських  стандартів,   запровадження  сучасних інноваційних  технологій.  Все,  чого вдалося досягти закладу за
минуле  п’ятнадцятиріччя  –  результат  сумлінної,  самовідданої,  творчої  та результативної  праці високопрофесійного,  згуртованого  колективу  закладу.  Я   переконаний,   що
фаховість  професорсько-викладацького складу,   допитливість  та   цілеспрямованість   слухацтва  та  студентства,   традиції  патріотизму  та високий  професійний  рівень
вітчизняної  державноуправлінської   школи  є  запорукою  того,   що випускники  інституту   і   надалі   гідно втілюватимуть   набуті  знання   у   розбудові  та  розвитку  нашої
держави.
Бажаю всім  міцного  здоров’я,   особистого  та   родинного  добробуту,   оптимізму,    наснаги,   творчого   натхнення   та  сил   у благородній   справі в ім’я  України,   на  благо

нашого  народу!
З   повагою
Директор ОРІДУ  НАДУ   при    Президентові України М.М. Іжа
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Шановні колеги,
слухачі та студенти!

В цьому році ми відзначаємо 15-
річчя з дня заснування Національної
академії державного управління при
Президентові України та Одеського
регіонального інституту державного
управління. Дозвольте від
співробітників відділу координації
наукових досліджень та інформаційно-
аналітичної роботи щиро привітати вас
із цією значною подією.
Це свято, коли вшановуються

традиції нашого Інституту,  досягнення
науковців , викладачів  та інших
працівників,  якими  ми  по праву
пишаємося,  на які покладаємо великі
сподівання і  робимо  все, щоб
підтримувати  зв'язок    поколінь і
тяглість  наукових  традицій.
Наш Інститут  є складовою

загальнонаціональної системи
підготовки, перепідготовки та
підвищення   кваліфікації   кадрів  у  сфері
державного управління та місцевого
самоврядування,  який  готує   кадри   для
органів державної влади та органів
місцевого самоврядування Півдня
України  та Вінницької  області.
В Інституті створені  всі умови  для

розвитку дослідницької діяльності,
закріплення  молодих талановитих
кадрів у науці. Інститут має сучасну
розвинену  матеріально-технічну
навчальну базу.

За 15 років існування нашого
навчального закладу склалися традиції
наукової діяльності, які позитивно
впливають на інтеграцію наукових
досягнень та інновацій у навчальний
процес. Важливим аспектом наукової
діяльності є  сприяння  розвитку
наукових шкіл, започаткованих в
Інституті  відповідно до спеціальностей
галузі  науки “Державне управління”,  і
як і  представлені   провідними
фахівцями  та викладачами  Інституту.

Серед них: Іжа М.М., Ахламов А.Г.,
Надолішній П.І., Кривцова В.М., Саха-
ненко С.Є., Безверхнюк Т.М., Марущак
В.П.,  Пахомова Т.І., Балабаєва З.В .,
Попов С.А., Драгомирецька Н.М., Колі-
сніченко Н.М.  та  інші.
Науковц і  Інституту  б еруть

участь у виконанні фундаменталь-
них та прикладних дослідженнях в
рамках  комплексного  наукового
проекту «Державне управління та
місцеве самоврядування»,  а  також
на  замовлення  центральних   та
місцевих органів  влади . За   час
існування  Інституту   виконано 74
НДР,  із  них: 48
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Відділ координації наукових
досліджень та інформаційно-
аналітичної роботи бере
безпосередню участь в організації і
проведенні науково-комуні-
кативних заходів.

Найбільш представницьким
комунікативним заходом Інституту
є щорічна підсумкова науково-
практична конференція за
міжнародною  участю,   тематика
якої відображає найактуальніші
проблеми регіонального
управління та місцевого
самоврядування.

В   контексті сучасної
суспільно-економічної ситуації в
державі  та  завдань,  які  ставляться
перед  нашим  Інститутом ,
посилюється  увага до підвищення
рівня фундаментальних та
прикладних досліджень,
розширення госпдоговірної
тематики   та  впровадження
наукових  розробок  в діяльність
центральних   і   регіональних
органів  влади.
Таким  чином , наукова

діяльність є одним з пріоритетних
напрямків роботи Інституту та
знаходиться у постійному розвитку.
Дозвольте ще раз сердечно

привітати всіх зі святом та побажати
кожному з вас міцного здоров'я,
миру, родинного затишку та
добробуту, сил і наснаги,
професійної інтуїції і росту, нових
відкриттів на славу нашої
Батьківщини!
Переконані, що сьогоднішні

слухачі та студенти будуть
примножувати славу Одеського
регіонального інституту
державного управління!

Шановні колеги!
Прийміть щирі вітання від

співробітників відділу міжнародних
зв’язків з нагоди святкування
визначної  дати - 15-ї річниці з дня
заснування Одеського регіонального
інституту  державного  управління.
Для  нас  велика честь - бути
причетними до історії нашого
навчального  закладу. У його стінах
готуються висококваліфіковані
спеціалісти у сфері державного
управління, формується потужна
наукова школа. Серед випускників
Інституту є й  ті,  хто  закладає
підвалини державної політики
незалежної України та відстоює
національні  інтереси  нашої держави.
Відділ міжнародних зв’язків

докладає максимальних зусиль  для
розвитку  інституту, здійснює  усі  види
міжнародних контактів, спрямованих
на  подальший  розвиток  Інституту  та
його підрозділів. Серед основних
завдань відділу: встановлення та
інтенсифікація  партнерських зв’язків
із зарубіжними навчальними
закладами та організаціями;
організація  стажувань  за  кордоном;

демія державної служби (м. Ростов-на-
Дону, Російська Федерація), Орловська
регіональна  академія  державної  служби
(м. Орел, Російська Федерація), Академія
управління  при  Президентові  Республіки
Білорусь, Коледж державного
управління ім. Станіслава Сташика (м.
Бялісток, Польща), Університет м.
Гданськ (Польща), Регіональний інститут
управління м. Нант (Франція), Інститут
політичних та адміністративних наук
Університету м. Росток (Німеччина),
Німецький університет адміністративних
наук м. Шпейєр (Німеччина), Університет
технологій  підприємництва  та  дизайну
м. Вісмар (Німеччина).

Візит  до  Інституту  ректора
Волгоградської академії державної служби

(Росія) д. і.н. , професора Тюменцева І.О.

Група слухачів факультету
державного управління у м. Берлін під час

навчального візиту до Німеччини

консультативна допомога
представникам   Інституту   з   питань,
що пов’язані з їх участю у
міжнародних  комунікативних заходах.
Інститут  постійно  співпрацює з

вищими  навчальними  закладами та
організаціями Німеччини, Польщі,
Франції, Російської Федерації,
Білорусі, Молдови, інших країн, бере
участь у багатьох міжнародних
проектах та програмах, є членом
Мережі  інститутів та  шкіл
державного управління  Центральної
та Східної Європи (NISPAcee),
Міжнародної асоціації проектного
менеджменту (IPMA).

Серед наших основних партнерів
такі навчальні заклади, як:
Волгоградська  академія  державної
служби (м. Волгоград, Російська
Федерація),  Північно-Кавказька ака-

Лекція професора  Німецького
університету  адміністративних  наук

м.  Шпейєр (ФРН) д-ра  Андреаса  Кнорра для
слухачів факультету державного управління

та  аспірантів  Інституту
Протягом 15-річного періоду свого

існування ОРІДУ встановив та підтримує
партнерські відносини з низкою
посольств  і  консульств іноземних
держав, які  мають свої представництва
в Україні, а саме: Посольством  США
в Україні, Посольством Німеччини
в Україні, Посольством  Великобританії
в Україні, Посольством   Франції
в Україні, Генеральним Консульством
Республіки  Польща  в Одесі, Генеральним
Консульством  Болгарії в Одесі,
Генеральним Консульством  Греції
в Одесі, Генеральним Консульством
Румунії в Одесі, Генеральним
Консульством Російської Федерації
в Одесі, Генеральним  Консульством   КНР
в Одесі, а також, з Представництвом
Європейської  Комісії  в Україні, Місією
Європейського Союзу  з  прикордонної
допомоги Україні та  Молдові тощо.

Зустріч із Надзвичайним й повноважним послом
Франції в Україні п. Жаком Фором

На  базі  ОРІДУ  щороку  проводяться
міжнародні комунікативні заходи
(конференції, семінари, літні школи,
круглі столи). До  навчального  процесу
в Інституті з метою проведення лекцій-
презентацій, інших інтерактивних форм
навчання для слухачів, студентів,
аспірантів,  докторантів адміністративних
працівників інституту залучаються
зарубіжні фахівці та практики.
З  червня  2008  року  в  рамках Програ-

бюджетних та 26 госпдоговірних.

                                          О.М. Ємельянова
Начальник відділу координації  наукових

досліджень та інформаційно-аналітичної
роб оти



ми залучення експертів Центру
інтернаціональної міграції та розвитку
(СІМ, Німеччина) в Інституті працює
СІМ-експерт, д-р Крістін Веземанн.
Завдяки її зусиллям стало можливим
підписання двосторонніх угод про
співробітництво між  нашим  інститутом
та  провідними  навчальними  закладами
ФРН, які займаються підготовкою
державних  службовців та менеджерів.
В рамках двосторонньої співпраці
організуються стажування
представників Інституту на базі
німецьких закладів-партнерів, до
навчального процесу залучаються
висококваліфіковані  німецькі фахівці
у галузі державного управління та
менеджменту.
З метою вдосконалення мовної

підготовки слухачів та студентів до
роботи  в ОРІДУ залучаються  стажери
з Франції та Німеччини.  Стажери
проводять заняття з німецької та
французької мови, займаються пошуком
програм  стажування та навчання за
кордоном, допомагають бажаючим у
підготовці  аплікаційних документів,
проводять лекції-презентації
культурно-освітнього характеру.
З метою інформування

представників ОРІДУ про можливості
участі у  міжнародних  програмах на базі
Інституту організуються презентації
зарубіжних освітніх організацій, які
розповсюджують  інформацію щодо
можливостей  навчання  та стажування
за кордоном, а також щодо грантів та
стипендій, які передбачаються
відповідними  програмами.  Зокрема, це:
Британська  Рада; Campus France;
Альянс Франсез в Одесі; Центр
американських освітніх програм Ради
міжнародних обмінів та досліджень
IREX; Німецька служба академічних
обмінів DAAD.
Декілька слів хочу сказати про

працівників відділу міжнародних
зв’язків. Багато  років працює у відділі
Мілена Олегівна  Пашкова,  досвідчений
фахівець,  яка неодноразово  брала
участь у різних міжнародних програмах.
Базуючись на  своєму  досвіді,  вона може
дати пораду тим, хто звертається до нас
за консультацією. Зокрема, за її плечима
стажування в Сполучених Штатах
Америки в  рамках  проекту
професійного обміну “Економічний
розвиток спільноти”, участь
у  міжнародних конференціях в Словенії
та Франції, багато інших цікавих
міжнародних заходів. Наталя
Анатоліївна Ляшан  працює у  відділі
з листопада 2008 року, зараз
безпосередньо займається пошуком
програм навчання та стажування за
кордоном  та розповсюдженням
інформації  серед  слухачів  та студентів
Інституту.  Всі  працівники   відділу
вільно володіють однією чи двома
іноземними мовами.
Дуже хочеться побажати,   щоб

і  наші  студенти  наполегливо вивчали

іноземні    мови,  оскільки  для   участі
у більшості міжнародних  програм  це
є обов’язковою вимогою для
кандидатів. Для цього в нашому
інституті створені всі умови:
висококваліфіковані викладачі,
аудиторії оснащені технічними
засобами навчання, сучасні
підручники та методичні матеріали.
Також, хочу закликати активніше
брати участь у міжнародних заходах,
які організуються на базі нашого
інституту, сміливо випробовувати
свої сили, беручи участь у
міжнародних програмах. У відділі
міжнародних зв’язків завжди готові
вам  допомогти!

                                                 А.П. Маєв
 Начальник відділу міжнародних зв’язків

Інтерв’ю с доцентом
кафедри  економічної  та
фінансової політики ОРІДУ
НАДУ при Президентові
України, докторантом
НАДУ при Президентові
України Миколайчуком
Миколою Миколайовичем.

Миколайчук  Микола
Миколайович вже багато років
пов’язує своє життя з нашим
інститутом. Саме тут він отримав
дипломи магістра та кандидата наук з
державного управління, з 2005 по
2007 роки очолював деканат
факультету  державного  управління.
Ми поговорили з Миколою
Миколайовичем  про його враження
від  навчання,  досягнення  в  роботі та
побажання  майбутнім   випускникам.

Миколо  Миколайовичу,   що
Вам дав   диплом   магістра
державного управління  для
наступної діяльності?
Не  тільки з  огляду  на  те, що мені

пощастило залишитися працювати
в інституті, диплом  магістра
державного  управління  став  вагомим
підґрунтям  для моєї  викладацької  та
подальшої  наукової  діяльності. Саме
поступовість  вдосконалення знань
через магістратуру, аспірантуру та
докторантуру свідчить про власну
свідомість вибору державного
управління як  галузі науки та
вагомості цієї галузі для суспільства
в цілому.  Передбачаючи скептицизм
тих, хто одразу після магістратури
потрапив на державну службу, хочу

зазначити, що  “люб’язне” ставлення
до випускників склалося  з перших
років з  огляду на  те, що до здорової,
відкритої конкуренції органи
державного управління і досі не
готові. Тож більшість отримали свої
посади переважно за рахунок не
стільки  кваліфікації  магістра, скільки
за  рахунок  особистих  якостей. Такий
перебіг  подій можна пояснити тим,
що на відміну  від  якісної моделі
формування  управлінських кадрів,
яка була притаманна в СРСР  (і досі
визнається  Францією  та  Німеччиною)
було обрано Британську (кількісну)
модель, сутність якої полягає у
формуванні “критичної маси”
магістрів державного управління.
Однак такої маси не створено за 15
років, та  й  не очікується  в найближчі
роки, хіба  що в окремих установах
державної  влади.

Які  асоціації  у Вас   виникають
у зв'язку з  рідним факультетом,
інститутом?
У зв'язку з рідним факультетом

виникає   лише   одна  асоціація:  він
–  авангард  освітньої  діяльності.
Адже  з  перших  років існування
програма підготовки магістрів
здійснювалася за кредитно-
модульною системою,  яка  досить
нещодавно   впроваджена   в  системі
закладів  вищої  освіти.  До  того ж
робота  в цьому закладі вимагає
застосування  принципів  андрагогіки
(навчання дорослих),  яка  суттєво
відрізняється від традиційної
“школярської” методики
викладання  у  класичних  Вишах.
Цікаво, що навіть процес
міжнародної  сертифікації  програми
підготовки  магістрів  з  державного
управління Університетом
Північного Лондону (Велика
Британія) відбувався  скоріше як
діалог між колегами.

Які яскраві спогади у Вас
збереглися з часів слухацького
життя?
Найяскравішим спогадом є,

безумовно, стажування в Канаді за
програмою “Управління містом”
Канадійського бюро  з  міжнародної
освіти. Стажування проходило  в місті
Торонто на базі Раєрсонського
політехнічного  університету. Але
перші дні ми перебували в столиці
Канади (Оттаві), де були свідками
урочистої  події – святкування 130-
річчя  з  дня заснування  цієї  держави.

Чи спілкуєтеся  Ви з
однокурсниками нині?
Після закінчення нашими

колегами було створено Асоціацію
випускників Одеського філіалу
Української Академії державного
управління  при  Президентові України
– магістрів  державного  управління.
До її складу входять переважно
представники  першого  випуску за
денною  та  заочною  формою  навчання

(які подали заяви). Щорічно близько
половини випускників збиралися на
зустрічі.

Хто і чому був у числі Ваших
улюблених викладачів?
Важко виокремити “улюбленого”,

оскільки лише почав формуватися
викладацький склад. Проте, найбільш
цікаво, на мій погляд, проходили заняття
з іноземної мови. В нашій підгрупі
викладав  Петро  Войцеховський, який
тільки-но повернувся із Сполучених
Штатів Америки,  де здобув освіту
магістра  державного  управління. Тож
його заняття  були  насичені  не тільки
лінгвістичною складовою, а й
матеріалами  щодо  системи  державного
управління  в США, що  навіть  допомогло
в  процесі  стажування  в Канаді.

Якими своїми досягненнями Ви
пишаєтесь найбільше?
Поки що найбільше я пишаюся

розробкою символіки  факультету, яка
здійснювалася  виключно  на
громадських засадах майже всім
колективом  та  слухачами.

Які побажання Ви б  висловили
майбутнім   випускникам   ОРІДУ  НАДУ?
Майбутнім випускникам ОРІДУ

НАДУ я б у якості побажання хотів
висловити дві дуже відомі фрази:
“Ставтеся  до оточуючих так, як  ви б
хотіли  щоб  ставилися  до  вас”  та  “На
один грам  престижу припадає
щонайменше один кілограм кропіткої
роботи”.

У вересні ОРІДУ НАДУ
святкуватиме  15-річчя    з дня
заснування. Що Ви побажали  б
колективу  інституту?
Колективу інституту я б побажав

плідної роботи та творчих успіхів, щоб
завжди бути попереду в галузі не тільки
державного,  а й взагалі управління.

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ
Становлення інституту збіглося з

надзвичайно складним та суперечливим
періодом сучасної історії. Перехід до
ринкової економіки, проголошення
державного суверенітету й незалежності
України значно вплинули на життя
українського народу.
Започаткування інституту не було

простим механічним процесом щодо
наповнення його науково-педагогічним
складом, слухачами та студентами. За
стислий період утворено нові кафедри, а
щоб  вони запрацювали, їх було
укомплектовано досвідченими й всебічно
підготовленими науково-педагогічними
працівниками. Розроблено десятки нових
навчальних програм, підручників,
посібників, методичних матеріалів.
Безперервно тривало вдосконалення
старої та створення нової навчально-
матеріальної бази.
Переведення економіки країни на

нові форми господарювання й управління
висунуло на порядок денний нагальну
вимогу докорінних змін в державній
кадровій політиці.



НАДРУКОВАНО
пл. Грецька, 46
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ТИРАЖ -  200 екз.

ПРАЙМ-ТАЙМ
РЕДАКТОР- Юлія Шпичка
Верстка - Віктор Гуляєв,
Віктор Віліжінський,
Денис Тімановський

У грудні 1995 року першим керівником Одеського
регіонального інституту був призначений Олексій
Петрович Якубовський – відомий фахівець у галузі
державного управління, кандидат історичних наук,
професор, заслужений працівник народної освіти України.
Він безпосередньо очолював процес розбудови та
становлення єдиного на півдні України навчального
закладу з академічної підготовки кадрів для органів
виконавчої  влади  та  місцевого  самоврядування. Під його
керівництвом  розроблена  програма  розвитку інституту:
навчально-методичне забезпечення щодо підготовки
магістрів державного управління, відкриття нових
спеціальностей, суттєве  зміцнення матеріально-технічної
бази інституту, його  міжнародних  зв’язків.
Вагомий  внесок у  справу становлення  та розвитку

інституту було здійснено доктором політичних наук,
професором  Анатолієм  Михайловичем  Пойченком, який
очолював інститут з грудня 2002 по жовтень 2006 року.
Багато уваги  він приділив вдосконаленню навчально-
побутової  бази  закладу  та  підготовці науково-
педагогічних  кадрів. За  його ініціативою в 2003 році в
інституті  відкрито  спеціалізовану  вчену  раду  з  захисту
кандидатських дисертацій  у галузі науки «Державне
управління».

Діяльність  Одеського   регіонального   інституту
державного   управління   Національної   академії

державного   управління   при   Президентові   України

Сфера  діяльності  Одеського  регіонального  інституту
державного  управління поширена на Автономну
Республіку  Крим, Вінницьку, Миколаївську, Одеську,
Херсонську  області  та  місто  Севастополь.
Вперше  на  Півдні України  з 1998 року  інститут

здійснює підготовку  управлінців за програмою магістра
державного управління зі спеціалізації “управління
охороною здоров’я”,  з  2004 року – “управління культурою”.
Інститут є членом Міжнародної спілки інститутів та шкіл

державного управління Центральної і Східної Європи
(NISPAcee), Української асоціації проектного менеджменту
(UPMA); Європейської асоціації проектного менеджменту
(IPMA).
У 2003 р. розширено підготовку науково-педагогічних

кадрів через аспірантуру, докторантуру та з числа здобувачів.
Номенклатура спеціальностей, за якими інститут готує
науково-педагогічні кадри:

25.00.01 - теорія та історія державного управління;
25.00.02 - механізми державного управління;
25.00.03 - державна служба;
25.00.04 - місцеве самоврядування.

З 1999 року в інституті функціонує видавництво,  яке
випускає широкий спектр наукової, науково-популярної,
навчально-методичної та іншої літератури, орієнтованої на
галузь державного управління і управлінську діяльність в
цілому.Основним виданням є збірник наукових праць
“Актуальні проблеми державного управління”, який внесено
до переліку №5 наукових фахових видань України, галузь
“Державне управління” (Постанова ВАК України від
10.05.2000р №1-02/5). Збірник має періодичність чотири
випуски на рік і зареєстрований Державним комітетом
інформаційної політики, телебачення та радіомовлення
України (Свідоцтво КВ №7348 від 28.05.2003 р.) як
друкований засіб масової інформації.

З 25 жовтня 2006 року Одеський регіональний
інститут державного управління Національної академії
державного управління при Президентові України очолює
кандидат економічних наук, доцент  Іжа Микола
Михайлович.
За цей час інститут увійшов до числа кращих в мережі

споріднених закладів освіти НАДУ при Президентові
України і за підсумками останніх чотирьох років він посідає
перше місце серед вищих навчальних закладів
гуманітарного профілю Одещини.
Провідною  ланкою в роботі інституту є 10 його

кафедр.  Нині  в них на  постійній основі здійснюють творчу
навчальну,  методичну  та  наукову  діяльність  25  професорів
і  докторів наук, понад  80  доцентів і кандидатів наук, що
складає більше  ніж  80 %  науково-педагогічного складу.
Це  –  один з найвищих показників серед ВНЗ освіти
м. Одеси та півдня України.

Центральне місце та провідна роль в структурі
навчальних  закладів  системи  підготовки, перепідготовки
та підвищення кваліфікації  державних службовців
належить  Національній  академії  державного  управління
при  Президентові України  та  її  регіональним  інститутам.
Підготовка  кадрів  вищої  кваліфікації  в  галузі
менеджменту, державного управління та управління
проектами, яка здійснюється Одеським регіональним
інститутом  державного  управління, має стати вагомим
внеском у формуванні нового кадрового корпусу як для
державних служби  так і  в галузі підприємницької
діяльності.

За період з 1997 року по 2010  рік  підготовлено 2910
магістрів державного управління, з них: на денній формі
навчання - 631;  на вечірній - 192;  на заочній - 1979;  на заочно-
дистанційній - 108.  Якщо у  1997 році  дипломи отримали
тільки  39  випускників денної  форми навчання, то у  2010
році  магістрами стали  375  осіб,  зокрема  62  навчалися за
денною формою, 30 - вечірньою, 227 - заочною, 56 - заочно-
дистанційною.

До  магістратури  за  спеціальністю  "Управління
проектами"  в  цьому   році   зараховано  100  осіб,  в т.ч.
50 - на денну  та 50 - на  заочну  форми  навчання. За
спеціальністю  "Менеджмент  організацій"  (підготовка
спеціалістів)  зараховано  50  осіб,  в т.ч.  25 - на  денну
та  25  на  заочну   форми   навчання.   Студентами   першого
курсу денної форми навчання за спеціальністю
"Менеджмент" (підготовка бакалаврів) стали 50
випускників  шкіл, 20 - студентами заочної форми
навчання.

У 2010 році до інституту вступили  415 слухачів
факультету  державного управління, з яких  374  особи
навчатимуться за спеціальністю "Державне
управління"  та  41  слухач - за спеціальністю "Публічне
адміністрування". Всього вступило до інституту за
спеціальностями  галузі  знань  "Державне управління"
на   денну   форму   навчання - 60  осіб,  на   вечірню
форму навчання - 35,  на   заочну - 249   та   на  заочно-
дистанційну форму  навчання - 71 особи.

З цією метою за Указом Президента України від 30
травня 1995 року № 398 й була створена Українська (нині
Національна) Академія державного управління при
Президентові України як головний вищий навчальний
заклад у загальнонаціональній системі підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних
службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.
Згодом, за Указом Президента України від 11 вересня 1995
року, в м. Одесі було створено філіал цієї Академії. Сучасну
назву – Одеський регіональний інститут державного
управління Національної академії державного управління
при Президентові України – закладу надано Указом
Президента України від 21 вересня 2001 року.

Вручення дипломів з відзнакою магістрам державного
управління, 2009 рік

Шановні слухачі та студенти, викладачі та
працівники інституту!

 П’ятнадцятиріччя –  вагомий час! І тільки для
вічності ніщо. Протягом цього періоду народжуються
і виростають люди, утворюються  та розквітають
держави… Змін  зазнає  і  поверхня  Землі – все що нас
оточує.

 Для  інституту  це  ще  не повноліття,  проте  цілком
репродуктивний  вік. За  півтора  десятка  літ  свого
існування  він не просто функціонував за
призначенням, а  зазнав значних  позитивних  змін у
своєму  розвитку.  Сьогодні ми маємо можливість
навчатися  у  досвідчених  та  професійних  вчителів,
користуватися  колосальною  матеріально-технічною
базою,  брати  участь  у   нестандартних   формах  навчання
за  різними  програмами.
І не можна  не  помітити   найвагомішого

результату  цього,  адже  випускниками  ОРІДУ НАДУ
сьогодні  є  владна  еліта  південного, центрального  та
інших  регіонів  України.
Тому  дозвольте  від  усього  слухацького  загалу

щиросердно привітати засновників, нинішніх
працівників,  випускників  і  всіх  тих  людей ,   які
мають  відношення   до  цього  свята.  Зичу    всім
здоров’я,  щастя,  добра,  достатку,   миру,  щедрої долі,
сили  і  наснаги   в  усіх   ваших  справах.

 І  нехай  вас  благословить  святий  Господь!
 Із святом вас!

В. Віліжінський
Голова   слухацького   самоврядування

Відеоконференція з обговорення проекту
Стратегії державної кадрової політики.


