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№ 221/1-1

Про Звіт про роботу Одеського регіонального інституту
державного управління НАДУ при Президентові України у 2017 році
Заслухавши та обговоривши інформацію директора інституту М.М. Іжі
про Звіт про роботу Одеського регіонального інституту державного
управління НАДУ при Президентові України (надалі – Інститут) у 2017 році,
Вчена рада зазначає, що протягом 2017 року зусилля Інституту були
спрямовані на виконання Законів України «Про вищу освіту», «Про наукову
та науково-технічну діяльність», реалізацію завдань нової політики
державного управління у межах виконання заходів Стратегії сталого
розвитку «Україна – 2020», Програми діяльності Кабінету Міністрів України,
Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом, Угоди про зону
вільної торгівлі між Україною та ЄС, Стратегії розвитку Національної
академії на 2017–2021 роки. а також на виконання завдань Плану дій
інституту на 2016-2020 роки, Плану роботи інституту на 2017 рік з метою
подальшого
вдосконалення
навчального
процесу,
посилення
конкурентоспроможності освітніх послуг, пошуку нових ефективних форм
взаємодії з органами державної влади Півдня України, подальшого зміцнення
матеріально-технічної бази інституту.
У 2017 році прийом в інститут здійснювався на спеціальності
«Публічне управління та адміністрування» та «Менеджмент». Всього на
спеціальність «Публічне управління та адміністрування» у 2017 році було
зараховано 417, що на 8 осіб (або 2 %) більше ніж у 2016 році: на денну
форму навчання – 47 осіб, на вечірню – 45, на заочну – 267 осіб та на заочну з
елементами дистанційної – 58 осіб. Таким чином інститут на 100 % виконав
плани прийому на навчання на спеціальність «Публічне управління та
адміністрування» за договором, а також додатково 10 осіб зараховані на
вечірню форму навчання за держзамовленням. На навчання за суміжними
спеціальностями за договором було зараховано 139 осіб.
У 2017 році було організовано 52 слухачів денної форми навчання
факультету публічного управління та адміністрування, з них 12 осіб пройшли

стажування в центральних органах влади. Спільно з органами публічної
влади регіонів Півдня України забезпечено працевлаштування 37
випускників денної форми навчання факультету публічного управління та
адміністрування. Станом на 01.06.2017 р. 36 випускника своєчасно прибули
на роботу у встановлений термін. Не працевлаштована 1 особа у зв'язку з
відсутністю в органі влади особи, що має право призначати на посади.
Усього в 2017 році випускниками інституту стали 311 магістрів галузі
знань «Державне управління», серед яких 45 випускників денної форми
навчання, 30 – вечірньої, 196 – заочної та 40 випускників заочнодистанційної форми навчання. Випускниками факультету менеджменту та
бізнес-технологій стала 121 особа.
Протягом року проводилась активна робота, спрямована на підвищення
якості надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації кадрів,
вдосконалення організації та методології діяльності з підвищення
кваліфікації посадовців органів публічної влади. Загалом у 2017 році в
інституті підвищили кваліфікацію 2454 посадових осіб органів публічної
влади, комунальних та державних підприємств (у 2014 році – 1662, у 2015 –
2336, у 2016–2507 осіб).
У 2017 році в інституті було продовжено виконання трьох науководослідних робіт та започатковано виконання двох науково-дослідних робіт.
Також було виконано три госпдоговірні науково-дослідні роботи на
замовлення: Херсонського обласного центру перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, ТОВ «КП
«Дюківський парк» та Щасливцевської сільської ради Генічеського району
Херсонської області.
З 2016 року в інституті запроваджено підготовку докторів філософії.
Станом на грудень 2017 року в інституті здійснюють підготовку дисертацій 4
докторанти, 72 аспіранти, 2 здобувача. Протягом року було проведено 13
розширених засідань кафедр інституту з попередньої експертизи дисертацій
на здобуття наукового ступеню кандидата наук; з них 6 дисертацій подано до
захисту у спеціалізовані вчені ради. Позитивне рішення про присудження
наукового ступеня кандидата наук з державного управління отримали 2
особи.
Упродовж звітного періоду в інституті організовано та проведено 32
науково-комунікативних заходи, спрямованих на узагальнення та
оприлюднення отриманих результатів наукових та дисертаційних
досліджень, а також на співробітництво з органами публічної влади Півдня
України, Вінницької області, громадськими організаціями та бізнесом.
Успішно функціонували спеціалізована вчена рада К 41.863.01 та
консультативно-дорадчі органи: вчена рада, науково-методична рада,
науково-експертна рада.
З метою вивчення кращого зарубіжного досвіду у сфері публічного
управління, вдосконалення програм підготовки управлінців та менеджерів
інститут брав участь у таких міжнародних проектах і програмах.

Представники адміністрації та співробітники інституту протягом
звітного періоду запрошувалися на урочисті та культурно-освітні заходи, що
проводилися іноземними дипломатичними місіями: Представництвом ЄС в
Україні, Посольством Угорщини в Україні, Генеральними консульствами
КНР, Туреччини, Греції, Румунії, Болгарії, Вірменії, а також Альянс Франсез
в Одесі та Баварським домом. У 2017 році представники інституту були
учасниками освітніх візитів стажувань та інших науково-комунікативних
заходів, що проводились у Грузії, Іспанії, Італії, Казахстані, Молдові,
Польщі, Румунії, Франції, ФРН, Чехії.
У жовтні 2017 році успішно завершено дворічний міжнародний проект
«Сталий розвиток об’єднаних громад, малих міст та селищ Одеської
області», що реалізовувався за підтримки Фонду Ганса Зайделя (ФРН).
Продовжено практику запрошення на стажування до інституту
студентів іноземних ВНЗ.
З метою поширення інформації про можливості інституту та створення
позитивного іміджу закладу продовжено роботу низки безкоштовних
навчальних програм: «Школа майбутнього менеджера», «Школа публічної
майстерності», «Мовний клуб», «Тренінговий центр».
Для інформаційного забезпечення освітнього процесу в інституті існує
інформаційна мережа яка охоплює: бібліотечний фонд; електрону бібліотеку
інституту; електронне навчально-методичного забезпечення дисциплін та ін.
У 2017 році бібліотечний фонд поповнився на 509 примірників книг та
брошур. Видавництвом інституту підготовлено й видано 76 найменувань
навчально-методичної, наукової та інформаційно-довідкової літератури. У
тому числі: 3 монографії, 6 підручників, навчальних та навчальнометодичних посібників, 8 матеріалів конференцій, 1 конспект лекцій, 61
методичну розробку. Підготовлено і опубліковано 4 випуски паперового
фахового видання «Актуальні проблеми державного управління» та 2
випуски електронного фахового видання «Теоретичні та прикладні питання
державотворення», зміст якого розміщений на сайтах інституту та
Національній бібліотеки ім. Вернадського.
Загальна штатна чисельність працівників інституту у 2017 році
зменшилася на 23,25 ставки порівняно з минулим роком та становила 271,5
штатних одиниць. Із них 124,75 ставки (46%) фінансувались за рахунок
коштів загального фонду державного бюджету, а 146,75 ставок (54%) – за
кошти спеціального фонду.
У 2017 році посилили якісний склад науково-педагогічних працівників
у кількості 121 викладачів на 10 кафедрах. Із них – 99 (82%) мають науковий
ступінь та вчене звання, у тому числі: доктори наук, професори – 24 особи;
кандидати наук, доценти – 75 осіб, 36 науково-педагогічних працівників
підвищили кваліфікацію.
Для проведення досліджень, прикладних наукових і науково-технічних
розробок у штатному розписі інституту на 2017 рік затверджено 8,25
штатних одиниць. Виконання науково-дослідних робіт забезпечували 17
працівників інституту на умовах сумісництва, аспіранти та докторанти на

громадських засадах. Чисельність посад державної служби зменшилася з 35
штатних одиниць до 27 одиниць станом на 31.12.2017 Чисельний склад
працівників наскрізних робочих професій, що забезпечують роботу
навчального корпусу та гуртожитку інституту, станом на 31.12.2017 р.
складає 69,5 штатних одиниць (26% загальної штатної чисельності), які
обіймають 57 осіб.
Завдяки введенню нової структури у звітному періоді упорядковано
чисельність та якісний склад працівників інституту.
Використання сучасного менеджменту в діяльності інституту,
системний підхід до організації навчально-виховної роботи загалом
забезпечили високу якість надання освітніх послуг.
Звіт за 2017 рік містить текстову частину та табличний матеріал про
фактичні звітні показники.
Враховуючи вищезазначене, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Схвалити Звіт про роботу Одеського регіонального інституту
державного управління НАДУ при Президентові України у 2017 році.
2. Першому заступнику директора, заступникам директора інституту,
завідувачам кафедр, керівникам структурних підрозділів спрямувати зусилля
науково-педагогічних працівників, співробітників, аспірантів, слухачів та
студентів інституту на реалізацію Стратегії розвитку НАДУ при
Президентові України на 2017-2021 роки, пріоритетних напрямків розвитку
ОРІДУ НАДУ на 2016-2020 роки, Плану дій Одеського регіонального
інституту державного управління НАДУ на 2016-2020 роки та Плану роботи
інституту на 2018 рік.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову Вченої
ради М.М. Іжу.
Голова Вченої ради

М.М. Іжа

Вчений секретар

П.С. Кривоцюк
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Про хід виконання рішення Вченої ради інституту від 12 жовтня
2017 року №218/10-3 «Про виконання Плану видання наукової та
навчально-методичної літератури в інституті у 2017 році та
затвердження Плану видання навчально-методичної літератури на 20172018 навчальний рік»
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника редакційновидавничого відділу О.В.Патика про хід виконання рішення Вченої ради
інституту від 12 жовтня 2017 року №218/10-3 «Про виконання плану
видання наукової та навчально-методичної літератури інституту у 2017 році
та затвердження плану видання навчально-методичної літератури на 20172018 навчальний рік», Вчена рада зазначає, що станом на 17 січня 2018 року
планом передбачалася видання 43 матеріалів. Видано – 12 матеріалів. До
редакційно-видавничого відділу не надійшов 31 матеріал, у тому числі:
конспектів лекцій – 13, методичних рекомендацій - 18. Стан виконання плану
видання: кафедра публічного управління і регіоналістики – 40%, кафедра
глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою – 0%,
кафедра гуманітарних та соціально-політичних наук – 0%, кафедра
менеджменту організацій – 0%, кафедра державознавства і права – 25%.
Враховуючи вищезазначене, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Інформацію начальника редакційно-видавничого відділу інституту
О.В.Патика про хід виконання рішення Вченої ради інституту від 12 жовтня
2017 року №218/10-3 «Про виконання плану видання наукової та навчальнометодичної літератури інституту у 2017 році та затвердження плану видання
навчально-методичної літератури на 2017-2018 навчальний рік» прийняти до
відома.
2. Першому заступнику директора інституту М.П.Попову, завідувачам
відповідних кафедр:

2.1. до 1 березня 2018 року ліквідувати виниклу заборгованість щодо
виконання плану видання навчально-методичної літератури інституту на
2017-2018 навчальний рік;
2.2. постійно здійснювати моніторинг ходу виконання плану видання
навчально-методичної літератури інституту на 2017-2018 навчальний рік.
3. Першому заступнику директора інституту М.П.Попову продовжити
роботу над виконанням рішення Вченої ради інституту від 12 жовтня 2017
року №218/10-3 «Про виконання плану видання наукової та навчальнометодичної літератури інституту у 2017 році та затвердження плану видання
навчально-методичної літератури на 2017-2018 навчальний рік».
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого
заступника директора інституту М.П.Попова.
Голова Вченої ради

М.М.Іжа

Вчений секретар

П.С.Кривоцюк
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ПРОЕКТ
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№221/1-3

Про рекомендацію до друку рукопису наукової праці
Заслухавши та обговоривши інформації завідувача кафедри публічного
управління та регіоналістики Л.Л.Приходченко щодо рекомендації до друку
рукопису монографії докторанта кафедри К.В.Мануілової «Традиції
децентралізації публічної влади України: від розпізнавання до
конструювання», Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Рекомендувати до друку:
- рукопис монографії К.В.Мануілової «Традиції децентралізації
публічної влади України: від розпізнання до конструювання»» - 14
обл.-вид. аркушів (за планом).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого
заступника директора інституту М.П. Попова.
Голова Вченої ради

М.М. Іжа

Вчений секретар

П.С. Кривоцюк

