
Одеський регіональний інститут державного 

управління Національної академії 

державного управління                        

при Президентові України  
 

Інституту – 21 рік. Інститут на 

протязі 21 року готує сучасних 

управлінців для Півдня України. На 

факультеті державного управління - для 

органів публічної влади і для місцевого 

самоврядування, на факультеті 

менеджменту  

– для підприємств та бізнес-структур. 

 

Добрі традиції. За цей час дипломи інституту отримали понад 7 тисяч наших 

випускників 2/3 з яких – магістри державного управління. 

За 21 рік існування в інституті сформувалися свої добрі традиції. До таких ми, 

насамперед, відносимо якість навчання, адже від цього показника багато в чому залежить  

і якість роботи управлінської еліти та менеджерів, їх кар'єрне зростання.  

Прикладів у цьому плані міг би навести багато. Пишаюся тим, що серед 

випускників нашого інституту є народні депутати, керівники 

регіонів, їх заступники, посадові особи силових 

структур, діячі мистецтва і культури, 

власне, і члени нашого колективу – від 

старшого викладача, кандидата, доктора 

наук, професора до методиста кафедри та 

працівників інших структурних підрозділів.   

За сукупністю показників протягом 

останніх декількох років інститут є одним з 

кращих як серед регіональних інститутів 

Національної академії, так і серед вишів 

Південного регіону. 

 

                       Династії. Здобувши освіту в нашому інституті, 

випускники направляють сюди вчитися своїх дітей. Нерідко трапляється, що 

батьки навчаються на факультеті державного 

управління, діти - на факультеті 

менеджменту. 

 

Нові освітні програми.  

Інститут постійно працює над 

розширенням переліку своїх освітніх 

послуг.  

Основною новацією цього року є нові 

спеціальності та спеціалізації в галузі знань 

07 «Управління та адміністрування», за 

якими здійснюється прийом у цьому році. 



Так, службовці органів публічної влади навчатимуться у 

магістратурі за новою спеціальністю 281 «Публічне 

управління та адміністрування».  

Випускники шкіл вступатимуть на 

бакалаврську підготовку за 

спеціальністю 073 «Менеджмент». Для 

випускників ВНЗ та працівників бізнес-

структур привабливою стане 

магістерська підготовка за тією ж 

спеціальністю.  

Тут головне, що окрім зміни назв 

спеціальностей   суттєво   оновлено   і   зміст 

навчання відповідно до  потреб  ринку  праці,                                     

особливо для Південного регіону України.  

 

Так, підготовка на бакалавраті та 

у магістратурі менеджменту 

відбувається за такими сучасними та 

затребуваними освітніми програмами, 

як: 

 Бізнес-адміністрування;  

 Бізнес-аналітика та 

управління бізнес-проектами;  

 Економічна безпека;  

 Стратегічні комунікації;  

 Управління проектами в туризмі. 

 

Магістри публічного управління та адміністрування можуть обрати одну з таких 

спеціалізацій: 

 Місцеве самоврядування; 

 Право в публічному управлінні; 

 Регіональне управління; 

 Публічна політика у сфері 

соціального і гуманітарного 

розвитку; 

 Публічне управління у сфері 

охорони здоров’я; 

 Політика та управління у сфері 

культури; 

 Економічна і фінансова політика 

та підприємництво; 

 Європейська інтеграція в умовах       

глобального врядування; 

 Електронне урядування 



Важливим моментом є те, що майже половина часу відводиться  

на навчання за освітньою програмою 

(спеціалізацією), що дозволяє суттєво 

підвищити практичну спрямованість 

навчання. Таким чином, кожен 

вступник, якою б не була його 

попередня освіта та напрямок роботи, в 

нашому інституті знайде відповідний 

напрямок для удосконалення своїх 

управлінських талантів. 

 

Викладачі.  Таке серйозне  оновлення  

забезпечується в першу чергу високим  

                               професійним рівнем науково-педагогічного 

складу. Викладачі інституту в переважній більшості є фахівцями-практиками з багатим 

досвідом роботи в органах влади, бізнес-установах, а також в області розробки та 

впровадження комерційних і муніципальних проектів, сертифікованими тренерами з 

управлінських дисциплін, сертифікованими менеджерами проектів.  

                                   В    інституті  найкращий   показник   якісного                                                 

                         складу викладачів серед вищих навчальних 

закладів гуманітарного профілю на Півдні 

України. Досить сказати, що більше 80 % 

мають наукові ступені кандидатів і 

докторів наук, вчені звання професорів і 

доцентів.  

 

Залучення практиків та 

іноземних викладачів.  

До навчального процесу постійно 

залучаються керівники і досвідчені спеціалісти 

органів публічної влади, а також провідні професори 

іноземних ВНЗ, дипломати та експерти. Так, за останні два роки до 

навчального процесу залучено понад 50 представників іноземних ВНЗ та організацій-

партнерів. 

Зокрема, в Інституті виступали  

 голова Представництва ЄС в 

 Україні Ян Томбінський,  

 Надзвичайні і Повноважні 

Посли Франції, Німеччини та 

Латвії  в Україні,  

 Генеральні консули Грузії, 

Польщі, Румунії та КНР в 

Одесі,  

 професори вищих 

навчальних закладів 

Німеччини, Польщі, Канади, 

Китаю та інших країн. 

Інші новації. Безкоштовні  



освітні програми. Проекти.  

Для відбору талановитої молоді на                          

навчання до інституту у закладі працює серія безкоштовних освітніх програм. 

 Для школярів працює Школа майбутнього менеджера, діяльність якої 

спрямована на засвоєння азів професії менеджера, формування бізнес-

мислення та лідерських якостей.  

 Для тих, хто хоче опанувати майстерність ділового спілкування, працює 

Студія публічної майстерності, заняття       

в якій проводять професіонали в областях 

мас-медіа та сучасних комунікацій.  

 Існує Тренінговий центр, в 

якому працюють наші викладачі – 

тренери з міжнародною сертифікацією. 

Тренінги, ділові ігри, майстер – класи 

присвячені дуже актуальним темам, 

зокрема технології управління 

командою і лідерству, мотивації та 

стимулюванню персоналу, оцінці 

його діяльності, підбору персоналу 

тощо. 

 В закладі створено «Мовний клуб», в 

рамках якого слухачі та студенту 

удосконалюють свої навички із володіння 

мовою в неформальній атмосфері.  Працюють курси іноземних 

мов. Взагалі в інституті приділяється особлива увага мовній підготовці. 

Слухачі та студенти опановують одну з європейських мов: 

англійську, німецьку або французьку.  

Свої знання вони вдосконалюють на 

заняттях з 

іноземними стажерами з європейських  

навчальних закладів - партнерів, які 

постійно перебувають в інституті. 

І сьогодні Ви можете взяти участь у 

роботі кожної з освітніх програм і 

переконатися у високому професійному 

рівні наших викладачів. 

 

Майданчик для новацій. 

Інститут є «майданчиком» для впровадження сучасних технологій 

менеджменту та засобів прийняття управлінських рішень.  



 Так, інститут, перший серед гуманітарних ВНЗ Півдня України, започаткував 

використання технології геоінформаційних систем для територіального 

управління – стало традицією проведення на базі інституту 

науково-практичної конференції «Геоінформаційні 

технології у територіальному управлінні» (вересень 

2014, 2015, 2016). Інститутом укладено 

договір з компанією «ЕСОММ Со», 

офіційним дистриб’ютором  

Esri Inc. в Україні, стосовно науково-

технічного співробітництва та отримано 

ліцензію на використання програмного 

продукту Esri, що забезпечує облаштування 

31 навчального місця на сучасній ГІС-

платформі в навчальному центрі «ГІС в 

територіальному управлінні». 

 

 Інститут співпрацює з компанією «Спайдер 

Україна: технології управління», завдяки чому  

випускник можуть пройти підготовку, а  

потім міжнародну сертифікацію PMP,  

яка надає можливість працювати на посадах проектних менеджерів за кордоном; 

 

 У минулому році Інститутом укладено договір з Євроантлантичним Інститутом 

(Варшава, Польща) щодо підтримки науково-дослідних проектів та 

інших ініціатив студентів ВНЗ м. Одеси. Розпочато 

створення академічного бізнес-інкубатора.  

 

 Вдруге на базі інституту 

пройшов масштабний 

студентських захід 

OdessaSmartForum, в рамках якого 

провідні викладачі та запрошені 

експерти провели серію тренінгів, 

майстер-класів, ділових ігор для  

талано- 

   витих молодих науковців та бізнесменів.  

 

 

Практична 

спрямованість навчання, 

стажування, працевлаштування.  

Інститут дотримується основній 

вимозі нашого часу – посиленню 

практичного спрямування навчання. Я 

маю на увазі здатність вирішувати 

реальні та непрості управлінські ситуації, 

використовувати новітні технології 

менеджменту, методи бізнес-аналізу.  



Для цього в навчальному процесі використовуються сучасні  

інтерактивні форми й методи  

(наприклад, тренінги, майстер-класи, ділові ігри, case-study).  

Навчання відбувається в спеціалізованих аудиторіях і класах, обладнаних 

новітньою комп'ютерною та мультимедійною технікою. 

Під час навчання всі наші слухачі та студенти отримують 

необхідний практичний досвід на обов'язкових 

стажуваннях, які проходять в органах 

публічної влади та на провідних 

підприємствах і в 

бізнес- організаціях регіонів 

Півдня України. Нерідкі 

випадки, коли після  

практики студент 

залишається 

 працювати на 

підприємстві.  

 

 

Однією з 

конкурентоспроможних компетенцій 

сучасного керівника є володіння 

технологіями інформаційного 

менеджменту та сучасних електронних 

комунікацій, що є одним з обов’язкових 

елементів навчання в нашому інституті. 

Міцні взаємозв’язки з органами 

публічної влади Південного регіону – 

спільна робота над проектами,  

організація стажування – є надійною  

платформою для працевлаштування  

наших випускників.  

Ще одним інструментом 

працевлаштування є запрошення 

відомих підприємців та керівників органів влади на захист 

магістерських проектів, де наші випускники презентують 

свої розробки та дослідження. Також працевлаштуванню 

студентів серйозно допомагає Асоціація випускників 

інституту. 

 

Іноземні стажування.  

У рамках міжнародного співробітництва інституту 

організуються навчальні подорожі до європейських країн 

та індивідуальні стажування, зокрема до  

 Національної школи державного управління 

KSAP м. Варшава (Площа); 

 Вищої школи державного управління, поліції 

і права м. Гюстров (ФРН). 



 Університету технологій підприємництва та дизайну м. Вісмар (ФРН) 

 Вищої школи економіки та права м. Берлін (ФРН). 

Всього за два останні роки у міжнародних конференціях, стажуваннях та інших 

заходах за кордоном взяли участь 137 представників нашого інституту, з яких дві 

третини – це наші слухачі та студенти.  

 

Міжнародна діяльність. З моменту свого створення наш інститут 

 активно співпрацює з університетами,  

дипломатичними місіями, фондами та  

                      організаціями Німеччини, Польщі,  

                                           Франції, Канади, КНР, Білорусі, 

Румунії.  

Серед наших партнерів 

Мережа шкіл з державного 

управління країн Центральної та 

Східної Європи (NISPAcee), 

Світовий банк, 

Американська агенція з 

міжнародного розвитку 

(USAID), Німецька служба 

академічних 

обмінів (DAAD), 

Баварський дім та Альянс 

Франсез в Одесі, Фонди Ганса 

Зайделя та Конрада Аденауєра, а також 

інші установи.  

Представники закладу постійно  

беруть участь у міжнародних освітніх  

проектах.  

 

       

Переваги інституту: 

По перше – навчання в 

нашому інституті - це можливість 

докорінно змінити сферу своєї 

діяльності. Прийом до магістратури 

відбувається незалежно від напряму 

першої вищої освіти. До нас на другу 

вищу освіту можуть вступати 

економісти, інженери, лікарі, військові, 

люди 

 мистецтва. 

По- друге, всі 100% випускники бакалаврату 

мають можливість продовжити навчання  



в магістратурі або отримати диплом спеціаліста за 

унікальними та дуже затребуваними 

спеціальностями. 

По-третє, в інституті діє 

«штучна» підготовка студентів та 

слухачів, навчання відбувається в 

малокомплектних групах. 

Працівники деканатів знають всіх 

студентів та батьків та реально 

опікується проблемами навчання та 

виховання. 

Тепла, сімейна атмосфера, яка 

панує у закладі, мотивує студентів до 

навчання, наукової роботи та сприяє  

розкриттю власних талантів 

 

Виховна робота. Для студентів, які хочуть проявити себе в творчій сфері 

працює Центр культури. Є хореографічна, вокальна студії, студія публічного 

майстерності, студентське радіо, фото-і художня студії. Постійно проходять КВВ, 

концерти, конкурси «Міс та Містер інститут», спортивні змагання, «квести» і т.д. 

Загалом студентське життя «кипить» в інституті. В інституті панує тепла, можна сказати 

сімейна атмосфера, яка дуже сприяє навчанню. 

 

 
 

Навчальна інфраструктура. Сьогодні гості можуть ознайомитися з розвиненою 

навчальною та соціальною інфраструктурою інституту. Заняття проводяться в 

спеціалізованих аудиторіях, оснащених мультимедійною та комп’ютерною технікою.  

Студенти користуються сучасною бібліотекою з електронною читальною залою.  

Поруч з навчальним корпусом розташований гуртожитку готельного типу з 

кімнатами на дві особи, де всі бажаючі забезпечуються житлом. В закладі працює 

їдальня та буфет.  

Все це та вдале розташування інститут в курортній зоні міста – Аркадії – дозволяє 

не відволікатися на побутові питання. 

Зверніть увагу, що заклад находиться у самому кращому куточку Одеси – курорті 

Аркадія поряд з парком Перемоги, що надає можливість успішно поєднувати навчання з 

цікавим дозвіллям. 



 

Чому саме навчають в інституті? 

Освітньо-професійна програма 

підготовки магістрів побудована за 

модульним принципом на основі 

компетентнісного підходу – кожна 

дисципліна орієнтована на конкретну 

компетенцію, задану роботодавцями, які 

організовують стажування та здійснюють замовлення на реальні магістерські роботи з 

подальшою їх практичною реалізацією.  

Основною (критичною) 

компетенцією, притаманною 

випускникові інституту, як сучасному 

управлінцю, що відрізняє його від 

управлінця традиційного, є системність 

мислення і дій, здатність побачити 

проблему в цілому, виділити її ключові 

точки і сконцентрувати управлінські зусилля саме на них. 

 

Застосування сучасних 

інтерактивних форм навчального 

процесу (тренінги, «мозкові атаки», 

ділові ігри, дебати тощо) та проведення 

практичних занять у проблемному 

режимі зорієнтовано на підготовку 

випускників нової якості здатних: 

– бачити альтернативи розвитку, та створювати ці альтернативи;  

– прогнозувати ризики та здійснювати превентивні дії; 

– самонавчатися; 

– аналізувати великі обсяги інформації та виділяти головне; 

 приймати оперативні рішення та впроваджувати їх в роботу;  

 долати стресові ситуації;  

 швидко адаптуватися до мінливих умов;  

 вміло використовувати сучасні IT–технології для комунікацій тощо. 

 

 


