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  ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
 НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

 ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
Видання слухацького самоврядування

Шановні випускники!
Щиро вітаю вас з нагоди успішного завершен-

ня навчання в Одеському регіональному інсти-
туті державного управління Національної ака-
демії державного управління при Президентові 
України та здобуттям кваліфікації магістрів дер-
жавного управління! 

За роки існування інститут підготував 4038 
магістрів державного управління: досвідчених 
керівників, організаторів, авторитетних фахівців. 
Цього року до управлінської еліти долучаються 
ще 369 випускників, з них 23 отримають дипломи 
з відзнакою.

Тепер вам, шановні випускники, на практиці 
належить довести новаторство і креативність су-
часного управлінця. 

Отриманні знання та особиста відповідаль-
ність за долю країни дозволять вам успішно 

вирішувати проблеми і виклики сьогодення, докорінно модернізувати усі сфери суспільного 
життя, побудувати ефективну систему державного управління. Впевнений, що ваша любов 
до Вітчизни та бажання служити державі та людям вірою і правдою буде сприяти віднов-
ленню в Україні миру, спокою і стабільності. 

Користуючись нагодою, висловлюю щиру подяку науково-викладацькому складу, праців-
никам деканату державного управління, всьому колективу інституту за самовіддану працю 
та зусилля, які були покладені для підготовки нової плеяди управлінців. 

Окремі слова вдячності керівникам органів публічної влади Півдня України за плідну, 
системну співпрацю у питаннях професійної підготовки службовців.

Бажаю всім міцного здоров’я, щастя, миру та злагоди, нових професійних здобутків, здій-
снення найсміливіших надій і планів!

Директор ОРІДУ НАДУ при Президентові України,
доктор політичних наук, професор,

Заслужений працівник освіти України
М.М. Іжа

18 ВИПУСК МАГІСТРІВ 
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ



Дятлов Ігор Сергійович
голова Миколаївської 

  обласної ради

Сегодня, когда в Украине реализуется реформа местного самоуправления, становится особенно 
актуальным вопрос подготовки управленческих кадров. Кузницей по подготовке специалистов этого 
направления и является Одесский региональный институт государственного управления НАГУ при 
Президенте Украины. 

Стоит отметить, что необходимым условием для успешной модернизации государства и реализа-
ции инициатив Президента Украины должна быть эффективная, профессиональная и ответственная 
власть. Подготовка качественных, грамотных управленцев современного уровня – одна из главных 
задач, которая сегодня стоит перед нашей страной и перед каждым из руководителей органов госу-
дарственной власти, а также местного самоуправления. 

Для меня очень важен вопрос повышения собственного профессионального уровня, чего я и тре-
бую от тех людей, которые работают со мной в одной команде. 

Те знания, которые были получены мною во время обучения в институте государственного управ-
ления, позволили усовершенствовать работу Николаевского областного совета и вырабатывать но-
вые, современные механизмы взаимодействия всех институций местного самоуправления нашего 
региона. 

Отдельно хотелось бы отметить руководящие и организаторские способности директора института 
Ижы Николая Михайловича и выразить слова глубокой благодарности за профессионализм в испол-

нении служебных обязанностей, толерантность по отношению к слушателям и внимание, проявленное в процессе обучения.
Я советую каждому, кто связывает свою жизнь со служением народу Украины, постоянно развиваться, получать новые знания, 

открывать для себя новые пути и возможности и делать свой вклад в развитие и процветание нашего государства. 

Сисуєв Павло Миколайович 
голова Нахімовської 
райдержадміністрації

 м. Севастополя

Одеський регіональний інститут державного управління став для мене своєрідним випробуванням: 
під час навчання в Інституті треба було поєднувати теорію, яку для нас викладали досвідчені науковці, з 
практичною діяльністю на робочому місці. Незважаючи на те, що це було не так просто, в мене залиши-
лись якнайкращі спогади про цей час, оскільки було дійсно цікаво та корисно. 

Кожного разу, повертаючись із сесії, я відчував підвищену відповідальність за свої подальші дії, адже я, 
набуваючи нових знань, ставав спроможним мислити більш стратегічно та чітко передбачувати наслідки 
своєї подальшої управлінської діяльності. Це відчувалось при вирішенні кадрових питань,  при прийнятті 
довгострокових документів  з розвитку району, при здійсненні поточної управлінської діяльності тощо.

Окремо хотілось би зупинитися на таких управлінських дисциплінах, як територіальна організація вла-
ди, стратегічне планування, кадрова політика, від вивчення яких я відчував найбільшу  теоретичну та 
практичну користь. 

Сьогодні Нахімовський район міста Севастополя, яким мені випала честь керувати, є унікальним те-
риторіальним утворенням, що включає в себе як сільську територію, так і зону міської забудови, маючи 
статус «району у місті». Без додаткових знань та теоретичного підґрунтя повністю усвідомлювати методи 
управління таким складним районом вважаю за неможливе. Саме тому я щиро вдячний своїм виклада-
чам, колегам – слухачам, керівникам бібліотеки та гуртожитку, взагалі всьому студентсько-слухацькому 
устрою життя: все це разом створило для мене новий світ, у якому тепер я живу. 

З чистим серцем та усвідомленням усієї важливості даного процесу, я буду рекомендувати своїм колегам по роботі, особливо під-
леглим – вступати до Одеського регіонального інституту державного управління, адже знання є запорукою успіху в роботі та здійсненні 
життєвих планів у професійній діяльності. 

Eвстратов Андрій Олександрович
голова Скадовської районної 

державної адміністрації 
Херсонської області

Працюючи на державній службі на посаді першого заступника голови Генічеської районної 
державної адміністрації Херсонської області, я відчув потребу доповнити наявний багаж знань, 
вмінь та навичок, підвищити свій фаховий рівень.

З душевним трепетом я подав документи для вступу до, тоді ще мені відомого лише з 
розповідей та рекламних матеріалів, інституту, на розгляд приймальної комісії і, з не меншим 
хвилюванням, склав вступні іспити до, сьогодні вже мені рідного, вищого навчального закладу.

Як і кожна робота, навчання вимагає неабияких зусиль.
Перші навчальні кроки – найважливіші та, водночас, найскладніші. Значний обсяг теоретич-

ної інформації, який необхідно було засвоїти, творчі та практичні роботи, які треба виконувати, 
потребували істотних зусиль, та інколи, навіть здивувався й сам, супроводжувалися «безсон-
ними ночами».

Велика вдячність і шана викладачам, які з розумінням ставились до своїх колег, проте, за-
лишалися до нас вимогливими. Хоч перед ними в лекційних аудиторіях знаходились державні 

службовці з високими рангами, всіх нас вони називали слухачами, людьми, яким за покликом 
долі потрібно постійно вчитися та вдосконалюватися.

Кожне зерно знань, яке вкладали в нас – слухачів, наші наставники – викладачі інституту, я 
намагаюся втілювати в життя, впроваджувати в роботу ті інноваційні методи державного управління, яких нас навчали. 
Так, ріс я, ріс мій професіоналізм.

Навчання в інституті – це крок у майбутнє.
Сьогодні, саме завдяки навчанню, я маю змогу забезпечувати високу результативність своєї роботи, організувати діяль-

ність підлеглих працівників для досягнення спільної мети – добробуту народу України.
Висловлюю щиру подяку викладацькому колективу, а так само тим працівникам інституту, які безпосередньо або по-

бічно брали участь у нашому навчальному процесі. Окремо хотілося б відзначити дуже високу кваліфікацію викладачів. 
Вся надана ними інформація була максимально доступною і, що найголовніше, зрозумілою. Дуже порадували аудиторії, 
в яких проходив навчальний процес, які обладнані новітньою технікою.

Більш ніж впевнений, що ті знання, той досвід, які я отримав в процесі навчання, обов’язково стануть в нагоді у про-
фесійній діяльності та особистому житті.

А своїм колегам, майбутнім слухачам інституту, бажаю чіткого й ясного бачення того, чого вони хочуть від життя, а та-
кож непохитного наміру добитись мети дією.



Попова Лариса Віталіївна 
Директор департаменту

 соціальної політики 
Вінницької міської ради

 У 2007 році я проходила підготовку в Центрі підвищення кваліфікації Одеського регіонального інститу-
ту державного управління. Мене вразила відданість своїй справі професорсько–викладацького складу, їх 
рівень знань. За короткий проміжок часу я зрозуміла, що для того, щоб ефективно управляти ввіреним мені 
департаментом, потрібні нові знання, потрібно глибше зрозуміти саму систему державного управління. Тому 
при першій можливості я вступила до інституту.

Одеський регіональний інститут державного управління – це вагомий внесок у формування нового кадро-
вого потенціалу, як для державної служби, так і в галузі підприємницької діяльності. До навчального процесу 
залучені висококваліфіковані професорсько-викладацькі та наукові кадри, провідні науковці Києва та Одеси, 
вчені зарубіжних країн, спеціалісти-практики, які мають досвід роботи в органах державного управління та 
місцевого самоврядування. Крім того, розвинена матеріально-технічна база: сучасний навчальний корпус, 
бібліотека, гуртожиток, модернізована комп’ютерна техніка, аудіо- та відеоапаратура - все для ефективного 
і якісного навчання.

До того ж, незабутніми стали враження від першої зустрічі з одногрупниками. З Автономної Республіки 
Крим, Вінницької, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей та міста Севастополя – всі з різними ідея-
ми, планами, але об’єднані спільною метою: бути кращими в здобутті знань.

Висловлюю щирі слова вдячності всьому викладацькому колективу за отримані знання, за взаєморозумін-
ня, організованість та професіоналізм, за терпіння та працелюбність, порядність, відданість своїй справі.
Міцного вам здоров’я, натхнення у праці, довгих років життя, миру і спокою у ваших домівках.

Фролова Олена Володимирівна 
керуюча справами виконавчого 

апарату Балтської райради 
Одеської області

Одеський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України протягом ба-
гатьох років виконує важливу загальнодержавну місію щодо підготовки висококваліфікованих кадрів для 
органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, як у форматі отримання повноцінної вищої освіти, 
так і в форматі професійної перепідготовки та підвищення кваліфікації. 

Особливо хочеться відзначити діяльність факультету державного управління, який забезпечує своєчас-
ну та якісну підготовку управлінських кадрів в умовах постійної зміни  законодавства в різних сферах. Адже 
важко переоцінити роль та значення професійної підготовки державного службовця, чиновника, в руках 
якого – долі багатьох людей. Не має сумніву в тому, що успіх та репутація інституту – це великою мірою 
заслуга досвідчених викладачів, учених, які є фахівцями в різних сферах управління, зокрема психології, 
юриспруденції, економіки, в сфері соціальних технологій, а також у сфері публічного адміністрування.  

Я впевнена в тому, що роки напруженої і плідної праці колективу викладачів та вчених інституту дають 
підстави для постановки ще більш амбіційних, але цілком реальних завдань.

Щиро бажаю всім працівникам, слухачам, аспірантам та випускникам інституту – міцного здоров’я, оп-
тимізму, щастя, добробуту, а також стабільної, успішної і плідної праці на благо держави. Будьте наполег-
ливими в досягненні поставленої мети, завжди залишайтеся в творчому розумінні молодим, енергійним 
колективом, здатним і в подальшому робити гідний внесок у справу  підготовки ефективних професіо-
налів-управлінців.

Буданов Ігор Вікторович 
Добровський сільский голова 
Сімферопольського району 

Автономної Республіки Крим 

Подготовка кадров высшей квалификации в сфере государственного управления и становление 
системы непрерывного профессионального обучения государственных служащих – это весомый 
вклад в формирование нового кадрового корпуса и важный фактор укрепления государственности.

Обучение стало неотъемлемой частью повышения моей квалификации. Я считаю, что каждый 
человек должен выполнять свою работу на высоком профессиональном уровне, поэтому моё 
взвешенное и обдуманное решение поступить в институт стало шагом на пути к расширению соб-
ственного горизонта знаний. 

Важным этапом в моём обучении стало то, что знания, полученные в институте, я смело при-
меняю на практике. Старался прислушаться к каждому слову и любому совету высококвалифици-
рованных преподавателей. 

Каждый преподаватель предан своему делу, безукоризненно знает свой предмет и готов де-
литься своим богатым жизненным и профессиональным опытом.

Желаю всем выпускникам успешной реализации задуманного, сил для решения задач, мудро-
сти и терпения в применении полученных знаний на практике. А уважаемому профессорско-пре-

подавательскому составу желаю искренности и понимания от слушателей, терпения и радости от 
работы, взаимности и крепкого здоровья вам и вашим близким. 

С благодарностью, от всей души желаю Одесскому региональному институту государственного 
управления процветания и дальнейшей плодотворной работы!

Радзівілов Григорій Данилович, начальник кафедри Військового інституту              
телекомунікацій та інформатизації Державного університету телекомунікацій, 

кандидат технічних наук, доцент.

Сучасні підходи до прийняття управлінських рішень потребують від державних служ-
бовців широкого кругозору та високого професіоналізму.  Саме тому я в свій час прийняв 
рішення навчатись в Одеському регіональному інституті державного управління НАДУ при 
Президентові України. 

Навчання в інституті дало мені можливість отримати нові та систематизувати знання 
стосовно аналізу та прийняття рішень на різних рівнях державного управління.  Також я 
дізнався про нові сучасні погляди до наукових підходів у вирішенні проблем стратегічного 
планування.

Хочу зазначити, що все це стало можливим завдяки потужному науково-педагогічному 
потенціалу інституту, який самовіддано передає всі свої знання та досвід слухачам, за що 
я щиро дякую.

Хочу побажати всьому колективу інституту натхнення, творчих успіхів та міцного здоров’я.
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Вітаємо слухачів, які 
закінчили навчання з 

відзнакою
 

Денна форма навчання

Гіляка Наталія Іллівна 

Одеська обл.

Кривунченко Вікторія Валеріївна 

Одеська обл.

Лесик Олена Василівна
Вінницька обл.

Поліщук Ганна Олексіївна
Одеська обл.

Процька Ольга Володимирівна 

Миколаївська обл.

Романович Сергій Сергійович
Вінницька обл.

Ткач Інна Володимирівна
Миколаївська обл.

Швець Віталій Анатолійович
Вінницька обл.

Вечірня форма навчання

Веселовський Владислав Володимирович
Одеська обл.

Мойсеєва Юлія Олександрівна
Одеська обл.

Парсаєва Валентина Володимирівна
Одеська обл.

Заочна форма навчання

Агоп’ян Ганна Олександрівна
Автономна Республіка Крим

Бурковська Тетяна Володимирівна 

Вінницька обл.

Бондар Людмила Володимирівна
Миколаївська обл.

Главацький Олег Ігорович
Автономна Республіка Крим

Глухова Ірина Станіславівна 
Автономна Республіка Крим

Євстратов Андрій Олександрович
Херсонська обл.

Каплинська Олена Володимирівна
Миколаївська обл.

Маслова Жанна Сергіївна
Одеська обл.

Погорелова Олена Юріївна 

Одеська обл.

Радзівілов Григорій Данилович 

м.Київ

Терновий Олександр Олександрович 

Одеська обл.

Трофименко Роман Валентинович
Одеська обл.

Шановні випускники факультету 
державного управління!

Асоціація випускників програм з державного управління, ме-   
неджменту та керівників проектів запрошує до своїх лав випускників 
2014 року та минулих років.

Основні завдання діяльності Асоціації - задоволення і захист 
законних соціальних, економічних, творчих та інших інтересів своїх 
членів та сприяння створенню умов для освітнього, наукового, куль-
турного і професійного спілкування випускників інституту.

Відповідно до Статуту для того, щоб стати членом Асоціації,     
необхідно особисто подати заяву, анкету, дві фотографії розміром 
3х4 см та сплатити членські внески (кім. № 109, вул. Генуезька, 22).

Асоціація має власний сайт www.gonen.od.ua  та буде вдячна, 
якщо Ви, прийнявши рішення про вступ, зареєструєтесь на форумі 
сайту, надасте пропозиції щодо його наповнення та плану роботи 
на 2014 рік. Пропозиції щодо подальшої діяльності Асоціації можна 
також надіслати на електронну адресу: gonen@ukr.net.

Консультацію можна отримати за тел. (048) 729-76-75 або 729-76-77.
Бажаємо всім випускникам 2014 року міцного здоров’я, щастя, 

успіхів у майбутньому, реалізації всіх мрій! 

Шановні випускники, 
ми будемо раді у 2014 році розпочати 

навчання ваших колег, друзів, знайомих
Прийом документів: з 1 березня по 12 червня 2014 року
День відкритих дверей: 12 квітня 2014 року, 11.00
Виїзди до регіонів: у квітні – травні 2014 року (інформацію 
буде розміщено на сайті інституту)

Дата проведення Категорія вступ-
ників

Консультації перед вступними
 іспитами

15–16 червня
2014 року

для вступників на 
всі форми 
навчання

Комп’ютерне тестування 
з державно-управлінських,

 соціально-економічних,
 політико-правових,

 історико-культурних питань

17–18 червня 
2014 року

для вступників на 
всі форми 
навчання

Комп’ютерне тестування 
з іноземної мови

19 червня 
2014 року

для вступників на 
денну форму 

навчання

Співбесіда із сучасних проблем 
державного управління

20 червня
2014 року

для вступників на 
всі форми 
навчання

Оголошення результатів вступу, 
підписання договорів

20 червня
 2014 року

для вступників на 
всі форми 
навчання
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