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ЗВЕРНЕННЯ 

трудового колективу Одеського регіонального інституту державного 

управління Національної академії державного управління при 

Президентові України щодо ситуації, пов’язаної з передачею 

Національної академії разом з її Дніпропетровським, Львівським, 

Одеським та Харківським регіональними інститутами до сфери 

управління Міністерства освіти і науки України 

(прийняте на загальних зборах трудового колективу ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України 13 листопада 2020 року) 

 

Одеський регіональний інститут державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України (далі – інститут) з 

1995 року займається підготовкою професійних управлінських кадрів для 

органів державного управління та місцевого самоврядування Південних 

регіонів України та Вінницької області.  

На даний час основними напрямами діяльності інституту є: підготовка 

бакалаврів, магістрів, кандидатів наук, докторів наук та докторів філософії; 

підвищення кваліфікації публічних службовців; проведення фундаментальних 

і прикладних наукових досліджень з питань державного управління та 

місцевого самоврядування. 

В інституті підготували та захистили свої дисертації 17 докторів наук та 

78 кандидатів наук з державного управління, підготовлено близько 10 тис. 

магістрів з публічного управління. На сьогодні в закладі працює понад 100 

викладачів, більшість з яких мають наукові ступені докторів і кандидатів наук 

саме з державного управління. Виконано більше 50 науково-дослідних робіт 

на замовлення органів публічної влади. 

Відповідно до Указу Президента України від 05.11.2020 № 487/2020 

«Про впорядкування використання об’єктів державної власності, що 

перебувають в управлінні Державного управління справами» Національна 

академія державного управління при Президентові України (разом з 

Дніпропетровським, Львівським, Одеським, Харківським регіональними 

інститутами державного управління) передана до сфери управління 

Міністерства освіти і науки України. Крім того, на офіційному сайті 



Президента України з’явилась інформація про те, що: «…Президент 

переконаний, що вже найближчим часом науково-педагогічні працівники та 

слухачі НАДУ посядуть гідне місце в почесній родині Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка…». 

Наголошуємо, що система нормативно-правових актів, що регулює 

діяльність Національної академії, закріплює за нею спеціальний статус, який 

закріпити та реалізувати за структурним підрозділом університету неможливо. 

Також з урахування норм абз. 6  ч. 9 ст. 33 Закону України «Про вищу освіту» 

не припускається створення та функціонування територіально відокремлених 

структурних підрозділів закладів вищої освіти в містах Києві, Харкові, Львові, 

Дніпрі та Одесі. 

Враховуючи стратегічну важливість професійного навчання для 

забезпечення ефективного державного управління та місцевого 

самоврядування для сталого розвитку і безпеки нашої держави, важливо 

зберегти особливий статус системи Національної академії та використати її 

потенціал як закладу, що має державно-управлінську та практико орієнтовану 

освітню спеціалізацію та стратегічне значення. 

Глибоке занепокоєння викликає той факт, що дане питання не 

обговорювалось з науково-педагогічними працівниками та іншими 

співробітниками, здобувачами вищої освіти Національної академії та її 

регіональних інститутів, що передбачено законодавством.  

Колектив інституту надзвичайно стурбований ситуацією, що склалася 

через відсутність офіційної інформації щодо подальшої діяльності закладу. 

За результатами обговорення вищезазначеного на загальних зборах 

трудового колективу, ми виступаємо за збереження системи Національної 

академії при Президентові України, а в разі неможливості цього, звертаємося 

до вищого керівництва держави з пропозицією щодо подальшого 

функціонування Національної академії та її регіональних інститутів 

державного управління як самостійних закладів вищої освіти з особливими 

умовами навчання фахівців для органів державного управління та місцевого 

самоврядування. У багатьох провідних державах функціонують подібні 

заклади освіти під особливою увагою і опікою глав держав та їх урядів. 

Сподіваємось, що позиція нашого колективу буде врахована при 

прийнятті остаточного рішення щодо статусу Національної академії та статусу 

її регіональних інститутів державного управління, а також їх провідного місця 

в системі професійного навчання публічних службовців України.   

 


