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Зараховані для здобуття ступеня бакалавр 

(на основі повної загальної середньої освіти)

281 "Публічне управління та адміністрування"

Форма навчання
Вступ 2019 Вступ 2020

План Факт % План Факт %

Денна 30 24 80% 30 27 90%

Заочна 20 16 80% 20 6 30%

Всього 50 40 80% 50 33 66%

073 "Менеджмент"

Форма навчання
Вступ 2019 Вступ 2020

План Факт % План Факт %

Денна 60 38 63% 60 29 48%

Заочна 30 2 7% 30 10 33%

Всього 90 40 44% 90 39 43%
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Зараховані для здобуття ступеня бакалавр

(на основі диплому молодшого спеціаліста)

281 "Публічне управління та адміністрування"

Форма навчання
Вступ 2019 Вступ 2020

План Факт % План Факт %

Денна 15 5 33% 2 2 100%

Заочна 24 14 58% 8 7 88%

Всього 39 19 49% 10 9 90%

073 "Менеджмент"

Форма навчання
Вступ 2019 Вступ 2020

План Факт % План Факт %

Денна 35 2 6% 23 1 4%

Заочна 21 2 10% 28 3 11%

Всього 56 4 7% 51 4 8%
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Зараховано на магістерську підготовку
Зараховані для здобуття ступеня магістра

за спеціальністю 073 "Менеджмент"

Форма навчання
Вступ 2019 Вступ 2020

План Факт % План Факт %

Денна 30 17 57% 30 9 30%

Заочна 120 120 100% 120 91 76%

Всього 150 137 91% 150 100 67%

Зараховані для здобуття ступеня магістра

за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування"

Форма навчання
Вступ 2019 Вступ 2020

План Факт % План Факт %

Денна
за держзамовленням 45 45 100% 45 45 100%

за договором 15 15 100% 10 10 100%

Заочна

за держзамовленням 135 135 100% 140 140 100%

НАДС 46 46 100% 60 60 100%

за договором 144 144 100% 170 170 100%

Вечірня
за держзамовленням 30 30 100% - - -

за договором 10 10 100% - - -

Всього 425 425 100% 425 425 100%
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Фактичне виконання плану прийому слухачів 

до Національної академії у 2020 році 

за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування"

за державним замовленням та за договором

Національна

академія та 

регіональні

інститути

державного 

управління

Всього
у т.ч. за формами навчання

денна вечірня заочна

за держ-

замовлення

м

за 

договором

за держ-

замовленням

за 

договором
за держ-

замовленням

За 

договорами

за держ-

замовленням

За 

договорами

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План
Фак

т
План Факт План Факт

Академія 

(м.Київ)
345 343 405 444 70 70 20 22 7 6 15 10 268 267 370 412

Дніпропетров

ський РІДУ                                                                                                                         
198 198 145 200 45 45 15 0 0 0 0 0 153 153 130 200

Львівський РІДУ                                                                                                              225 225 130 124 45 45 5 11 40 40 5 3 140 140 120 110

Одеський РІДУ 185 185 180 180 45 45 10 10 0 0 0 0 140 140 170 170

Харківський 

РІДУ
212 212 235 151 45 45 5 10 27 27 30 19 140 140 200 122

Загалом 1165 1163 1095 1099 250 250 55 53 74 73 50 32 841 840 990 1014
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Звіт по результатам виконання плану 

профорієнтаційної роботи

Кафедри 

Заочна форма навчання 

(за держзамовленням)

План Факт % 

1
Кафедра публічного управління та    

регіоналістики
30 31 103%

2
Кафедра регіональної політики та публічного 

адміністрування
30 31 103%

3 Кафедра державознавства і права 20 14 70%

4
Кафедра гуманітарних та соціально-політичних

наук
20 20 100%

5
Кафедра глобалістики, євроінтеграції та 

управління національною безпекою 
18 0%

6 Кафедра економічної та  фінансової політики 18 5 28%

7 Кафедра української та іноземних мов 10 10 100%

8 Кафедра проектного менеджменту 5 5 100%

9
Кафедра електронного урядування  та 

інформаційних систем
10 10 100%

Всього за кафедрами 161 126 78%
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Науково-педагогічні працівники, які активно 

використовували сервіси дистанційного навчання

Масунов Л.І. та Діуца І.В. викладачі кафедри електронного урядування та

інформаційних систем підготували відеокомплекс вправ та розмістили в Youtube.

Викладач Кафедра

Овчаренко С. В., Курносенко Л.В.

Яценко В.А.

Кафедра  гуманітарних  

та  соціально-політичних наук

Сенча І.А., Левін М.Г. Кафедра  проектного менеджменту

Бутенко Т.В., Журавель О.В. Кафедра менеджменту організацій

Попов М.П. Кафедра  публічного управління та 

регіоналістики

Ковалевська А.В., Петров І.Л.,Романенко Т.І. Кафедра  української та іноземних 

мов

Сметаніна Л.С., Костенюк Н.І., 

Нікітченко М.Б., Пігарєв Ю.Б., Куспляк І.С. 

Кафедра електронного урядування 

та інформаційних систем

Іжа М.М., Князєва О.В., Якубвський О.П. Кафедра  регіональної політики та 

публічного адміністрування

Козуліна С.О., Ровинська К.І. Кафедра  державознавства і права
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Відкриті заняття у розрізі кафедр (перший семестр) 

Кафедра Кількість проведених 

відкритих  занять

Кафедра  публічного управління та регіоналістики 2

Кафедра  регіональної політики 

та публічного адміністрування
2

Кафедра  гуманітарних  та  соціально-політичних наук 3

Кафедра  глобалістики, євроінтеграції 

та управління національною безпекою

1

Кафедра економічної та фінансової політики 5

Кафедра української та іноземних мов 2

Кафедра проектного менеджменту 2

Кафедра менеджменту організацій 3

Кафедра електронного урядування та інформаційних 

систем
2

Кафедра державознавства і права 1
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Проведення державної атестації

52
17

331

Публічне управління та 

адміністрування випуск 2019

Денна

Вечірня

Заочна

17

70

Менеджмент (магістри) 

випуск 2020

Денна

Заочна

36

18

Менеджмент (бакалаври) 

випуск 2020

Денна

Заочна

39

298

Публічне управління та 

адміністрування випуск 2020

Вечірня

Заочна
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Результати анкетування випускників інституту

щодо задоволеності отриманих освітніх послуг
Чого мене, НЕ НАВЧИЛИ, а це потрібно на сучасному ринку праці?

 Заняття у формі стажування в органах влади - для обміну досвідом та його набуття 

 Публічне управління за умов державно-приватного партнерства

 Більш гнучкі комунікації

 Вплив соціальних мереж на систему публічного управління

 Володіння соціологічними методами пізнання за допомогою програми SPSS

Які дисципліни необхідно ВВЕСТИ до освітнього процесу?

 Більше про те як складати стратегічні плани і аналітичні документи

 Більше дисциплін напрямку інформаційних технологій та психології

 Аспекти державно-приватного партнерства (менеджмент, управління)

 Соціологія

Які дисципліни необхідно ВИВЕСТИ з освітнього процесу?

 Ті, які дублюються

 Треба застосувати відбір дисциплін за професійною орієнтацією

 З "Публічної політики" та "Методи публічної політики" зробити одну

 Концептуальні засади електронного врядування

Пропозиції щодо покращення якості освіти та освітнього процесу в інституті:

 Впроваджувати інтерактивні освітні технології

 Більш узгодити наповненість дисциплін, щоб не дублювалися

 Більше залучати до процесу практиків

 Збільшення кількості практичних занять

 Вирішити питання з режимами опалення у холодну пору року
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Пропозиції щодо покращення якості освіти 

та освітньої програми від НПП

 Не так часто міняти розподіл часу між формами навчання та загальну тривалість
навчальних курсів.

 Переглянути програми навчальних дисциплін на дублювання матеріалу.

 Забезпечити уникнення єдиного складу навчальних груп протягом всього періоду
навчання, забезпечити "перемішування" слухачів в межах дисциплін ОК, ВК.

 Збільшення практичних заходів з участю органів публічної влади.

 Розробка програми для стажування з врахуванням психологічних аспектів
функціонування бізнес-колективів.

 Розвантажити програму.

 Формування дієвої проектної команди.

 Вивчення дисципліни практичної спрямованості повинно мати кінцевий "проект",
що містить практичну складову (можна реалізувати у житті). Ці проекти повинні
складати систему, що спрямовані на зміни.

 Конкурс на найкраще виконання завдань практики (дисциплін).

 Необхідний постійний моніторинг ефективності програми та її періодичне
оновлення.
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З якими труднощами довелось зустрітись 

здобувачам вищої освіти, і як їх можна вирішити 
Бакалаври:

 Дуже багато часу витрачалось на виконання практичних завдань вдома

 Іноді не вистачило інформації (теорії) для виконання практичних робіт

 Хотілося б більше живого спілкування, виникали проблеми з технікою інтернетом - це не
зовсім якісно вплинуло на результати

 Дистанційне навчання не є повноцінним, займає багато часу та нервів, а рівень знань значно
скоротився

 Проблеми із Zoom ! Просто поверніть нас до інституту

Магістранти:

 Без живої дискусії тяжко засвоюється матеріал Відсутність живого спілкування

 Якість опанування матеріалу, рішення - проводити короткий опис теми через онлайн

конференцію

 Під час карантину в дистанційному режимі з Ю.Б. Пігарєвим працювати було, одне

задоволення!

 Необхідність швидкого опанування гугл технологій самостійно. Ввести курс чи попередні

консультації з користування цих новацій, бо одночасно опановувати й дисципліну, й

технології не є ефективним інструментом навчання. Ровинській К.І. велике дякую за

своєчасні відповіді з технічних питань, та повний комплект матеріалів з дисципліни. Предмет

корисний та цікавий, а практичні - з "життя" та у нагоді в подальшому.

Аспіранти:

 Брак міжсобистісної комунікації ! Хотілося б, щоб були лекції в Zoom

 Великий об'єм інформації, який важко було опрацьовувати

 Дуже мало часу відведено на предмет, хотілося б побільше лекцій
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Рейтингове оцінюванні діяльності НПП та кафедр

Місце Назва кафедри/ ПІБ завідувача

Бали 

кафедри/

завідувача

Бали за минулий 

навчальний рік

1.
Кафедра  публічного управління та регіоналістики/ 

Приходченко Л.Л.
390 / 3162 300

2
Кафедра електронного урядування та інформаційних

систем/ Пігарєв Ю.Б.
270 / 1149 210

3
Кафедра  регіональної політики та публічного 

адміністрування/ Пахомова Т.І.
240 / 2237 70

4
Кафедра  української та іноземних мов/ 

Колісніченко Н.М.
210 / 2329 40

5
Кафедра  проектного менеджменту/ 

Безверхнюк Т.М.
190 / 2355 80

6
Кафедра  гуманітарних та  соціально-політичних наук/ 

Попов С.А.
140 / 1847,3 110

7
Кафедра  глобалістики, євроінтеграції та управління 

національною безпекою/ Кривцова В.М.
130 / 954 150

8
Кафедра економічної та  фінансової політики/ 

Ахламов А.Г.
110 / 1137 60

9
Кафедра  державознавства і права/ 

Марущак В.П.
100 / 1560 110

10
Кафедра менеджменту організацій/ 

Красностанова Н.Е.
40 / 1490 110
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Кількість балів, які набрали викладачі 

та місце кафедри, згідно листів самооцінювання

Місце Назва кафедри

К-ть балів 

набраних 

викладачами 

кафедри

К-ть

викладачі

в

Середній 

бал одного 

викладача

1
Кафедра публічного управління та

регіоналістики 15314 12 1277

2
Кафедра регіональної політики та

публічного адміністрування 13932 13 1072

3
Кафедра економічної та фінансової

політики 13002 8 1625

4
Кафедра гуманітарних та соціально-

політичних наук 12754 13 981

5 Кафедра державознавства і права 9093 11 827

6 Кафедра менеджменту організацій 9087 12 757

7 Кафедра проектного менеджменту 7880 8 985

8 Кафедра української та іноземних мов 6932 8 867

9
Кафедра електронного урядування та

інформаційних систем
6657 9 740

10
Кафедра глобалістики, євроінтеграції

та управління національною безпекою 6616 8 827
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Топ-двадцятка НПП інституту, 

які набрали найбільшу кількість балів у 2019-2020 н.р.

№ ПІБ викладача Загальна кількість балів

1 Карпенко Лідія Миколаївна 6019

2 Саханєнко Сергєй Єгоровіч 3421

3 Приходченко Людмиоа Леонідівна 3162

4 Іжа Микола Михайлович 2644

5 Безверхнюк Тетяна Миколаївна 2355

6 Колісніченко Наталя Миколаївна 2329

7 Пахомова Тетяна Іванівна 2237

8 Голинська Олеся Володимирівна 2147

9 Миколайчук Миколай Миколайович 2039

10 Піроженко Наталя Вікторівна 1892

11 Львова Єлизавета Олегівна 1864

12 Князєва Олена Володимирівна 1863

13 Попов Сергій Афанасійович 1847

14 Марущак Володимир Петрович 1561

15 Бабова Ірина Костянтинівна 1558

16 Ковалевська Анастасія Володимирівна 1544

17 Крупник Андрій Семенович 1514

18 Красностанова Наталія Едуардівна 1490

19 Драгомирецька Наталія Михайлівна 1394

20 Воронов Олександр Ігоревич 1363
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Побажання та рекомендацій, що надають 

здобувачі вищої освіти у відкритому питанні анкети
Магістратура:

 Більше та детальніше приділяти увагу практичним завданням, і на лекції звернути увагу на

практичні. А в цілому було пізнавально (Саханєнко С.Є.)

 Хотілось подякувати за співбесіди та дискусії на лекціях, більш простими словами було

зрозуміло про що саме предмет (Кривоцюк П.С.)

 Вашe вміння вислухати, дати влучну пораду та повага до думки інших - всe цe надихає на

подальшe навчання (Піроженко Н.В.)

 Хочется більше годин для занять проектним менеджментом. Один з найкращих викладачів у

моєму житті! Викладач надихає на навчання та саморозвиток! Ваші лекції записала на

диктофон)) Может нельзя было- не знаю.... Слушали всей семьёй!!! и наслаждались!

(Безверхнюк Т.М.)

 Мати повагу до слухачів, дати змогу висловить слухачам.

 Об'єктивно оцінювати і непредвзято відноситись до слухачів.

Бакалаврат:

 Згідно закону України Про забезпечення функціонування української мови як державної

лекції в інституті повинні викладатись українською мовою!

 Дякуємо за знання та за добре відношення! Дуже гарний викладач (Романенко Т.І.)

 Сподіваюсь, що ще не раз буду навчатися під керівництвом Л.С. Сметаніної. Цікаве подання

матеріалу, легко навчатися та використовувати у практичних роботах.

Аспірантура:

 Часто, питання викладача стосовно письмових робіт аспірантів не відповідали суті роботи.

 Прийміть мою вдячність (Пахомова Т.І., Попов С.А., Колісніченко Н.М., Лесик О.В.)
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ВПЕРШЕ!

- на замовлення Нацдержслужби України, проведено цикл семінарів з питань 

управління фінансами 

- за конкурсною пропозицією Пенсійного фонду, інститут підвищуватиме 

кваліфікацію 110 держслужбовців, в рамках загальних професійних програм

Замовники Кількість осіб  Кошти станом на 

01.09.2020р.

ОМР 310 289 800

ООР 410 198 800

ОДА 205 82 600

Індивідуальні договори 1800 504 000

Підвищення кваліфікації

2664 особи підвищили кваліфікацію у 2019 році, на суму 1 млн. 370 тис. грн.

2864 особи підвищили кваліфікацію у 2020 році (станом на 01.09) на загальну суму

1 млн. 200 тис. грн., що перевищує на 200 загальну кількість осіб, які навчалися

у 2019 році.
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Організація наукової 

та експертно-аналітичної діяльності

У 2019 рік – виконувалися 4 теми за бюджетним фінансуванням.

У 2020 році виконується:

 5 НДР за бюджетним фінансуванням;

 1 ініциативна на тему «Стратегії інноваційного розвитку в менеджменті»;

 2 на замовлення органів влади: Херсонського ЦПКК на тему: «Практичні

аспекти механізмів реалізації соціально-гуманітарної політики в Україні:

регіональний вимір» та Виконавчого комітету Вінницької міської ради на

тему «Забезпечення сталого розвитку територіальних громад: кращі практики

Вінницької міської ради».

Кафедра 2017 2018 2019 2020

Проектного менеджменту 103,0 389,0 193,9 -

Гуманітарних

та соціально-політичних наук
15,0 15,0 15,0 15,0

Публічного управління

та регіоналістики
- - 15,0 29,5

Всього 118,0 404,0 223,9 44,5

Обсяг фінансування за спеціальним фондом (тис.грн)
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Напрями експертної діяльності науковців інституту

Обсяг фінансування за спеціальним фондом (тис.грн)

ПІБ Напрями наукової діяльності

Голинська О.В. Податково-бюджетна децентралізація. Запровадження

програмно-цільового методу формування та виконання

бюджетів на рівні об'єднаних громад. Програмування

соціально-економічного розвитку

Саханєнко С.Є.

Давтян С.Г.

Децентралізація влади та реформа місцевого самоврядування

Крупник А.С. Самоорганізація населення. Ефективне управління

об’єднаними територіальними громадами через

самоорганізацію населення

Безверхнюк Т.М. Управління проектами в туризмі, стратегічні комунікації,

розвиток туристичної інфраструктури

Саханенко С.Є.

Колісніченко Н.М.

Удосконалення інституту присяжних України

Піроженко Н.В. Державні закупівлі

Кривцова В.М.

Комаровський В.В.

Європейська інтеграції та інвестиційної діяльності
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Представники інституту, які є експертами МОН і НАЗЯВО

 Приходченко Л.Л. член галузевої експертної ради з галузі знань «Публічне
управління та адміністрування» МОН;

 Драгомирецька Н.М. член науково-методичної ради Міністерства освіти
України з галузі знань 281 «Публічне управління та адміністрування»;

 Мамонтова Е.В. член науково-методичної ради Міністерства освіти України з
галузі знань «Політологія»;

 Львова Є.О. експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої
освіти.

Практичні результати науково-експертної діяльності 

науковців інституту протягом 2019-2020 року 
 Стратегія розвитку Одеської області на 2021-2027 роки;

 проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо

демократії участі та статутної нормотворчості»;

 план дій програми USAID «Нове правосуддя»,

 стратегічний план Мережі публічного права та адміністрації,

 стратегічний план розвитку м. Білгород-Дністровський до 2028 р.;

 аналітичний звіт про оцінку прозорості місцевих бюджетів міст обласного

значення Вінницької області;
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Практичні результати науково-експертної діяльності 

науковців інституту протягом 2019-2020 року 

 аналітичний звіт за підсумками дослідження соціальної ефективності бюджетних

видатків перспективної Доброславської ОТГ Лиманського району Одеської області;

 методичні рекомендації «Організаційна ефективність діяльності органів публічної

влади»;

 аналітичний звіт за підсумками дослідження місцевих бюджетів щодо участі в іх

параметрах гендерного компоненту;

 аналітичний звіт про результати діагностики соціально-економічного розвитку

Біляївської об’єднаної територіальної громади Одеської області;

 методичні рекомендаціі щодо проведення моніторингу фінансових показників у місцевих

бюджетах;

 методичні рекомендаціі з питань самооподаткування громад;

 аналітичний дайджест щодо порядку розробки регіональних цільових та комплексних

програм, моніторингу та звітності про їх виконання;

 аналітичний звіт на тему «Стан та шляхи належної реалізації Національної стратегії

сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на регіональному рівні»;

 методичні рекомендаційї щодо формування системи внутрішнього фінансового

контролю в ОТГ та в комунальних підприємствах, створених місцевими органами влади;

 законопроект "Про всеукраїнський референдум" та інш.
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Науково-інноваційна робота

2016 2017 2018 2019

Монографії 15 13 20 9

Навчальні посібники 8 19 16 11

Підручники 5 2 1 -

Статті у наукових виданнях 199 135 167 127

Авторське свідоцтво 2 3 11

Практичні результати науково-експертної діяльності 
науковців інституту протягом 2019-2020 року 

Кількість публікацій, які включені до міжнародних баз даних

Scopus|Web of Science

2015 (2) 2016 (6) 2017 (5) 2018 (9) 2019 (13) 2020 (13)

Левін М.Г.

Азарова І.Б.

Воронов О.І. 

-2

Карпенко Л.М. 

- 2

Левін М.Г.

Васютинська

Л.А.

Голинська О.В

Карпенко Л.М.

Миколайчук 

М.М. - 2

Сенча І.А.

Азарова І.Б.

Бутенко Т.В.

Васютинська (2) 

Л.А.

Карпенко Л.М. 

(4)

Левін М.Г.

Іжа М.М. (2)

Журавель

Карпенко Л.М. -5

Красностанова

Н.Е. 

(Майданюк С.І., 

Привалова Н.В., 

Акіменко Н.В.)

Львова Є.О.

Маковеєва О.В.

Фальковський А.О. 

Ахламов А.Г.

Бабова І.К.

Безверхнюк Т.М.

Велічко Т.Г.

Карпенко Л.М. - 4

Піроженко Н.В. -2

Попов М.П. 

Попов М.П. 

(Саханенко С.E 

Колісніченко Н.М.

Давтян С.Г. 

Голинська О.В.)

Попов С.А.

Яцкевич І.В.
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Наукові школи

Керівник Напрями наукової школи

Надолішний П.І.

Приходченко Л.Л.

Науково-освітня школа з демократичного

врядування

Саханєнко С.Є. Науково-дослідна школа з місцевого

самоврядування

Безверхнюк Т.М. Управління проектами в публічній сфері

Ахламов А.Г. Ефективне та результативне управління бюджетами

Марущак В.П. Державно-правове регулювання соціально-

економічних процесів

Іжа М.М.

Пахомова Т.І.

Системологія регіонального управління

Драгомирецька Н.В. Комунікативна діяльність та соціальне проектування
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Навчаються в 

аспірантурі

За державним замовлення На умовах контракту

Денна форма 23 4

Вечірня форма 24 2

Заочна форма - 50

Проходять підготовку в докторантурі 

За державним замовлення На умовах контракту

Докторантура 2 1

Розширенні засідання  з попередньої 

експертизи дисертаційних робіт 

Захист дисертацій у 

спеціалізованій вченій раді 

інституту К 41.863.01  

Богданов С.Г.  - науковий керівник 

д.держ.упр., професор Безверхнюк Т.М.

Дзядзіна Н.М. – науковий керівник 

к.і.н., доцент Усатюк І.Ф. 

Сенча С.А. - науковий керівник д.держ.упр., 

професор Безверхнюк Т.М.

Липовська С.О. – науковий керівник 

к.держ.упр., доцент 

Підготовка аспірантів та докторантів05



Кандидатські дисертації захистили 

випускники аспірантури минулих років 

Костенюк Н.І. науковий керівник к.е.н., доцент Логвінов В.Г.

Янюк С.В. науковий керівник д.держ.упр., професор Марущак В.П.

У 2020 році підготовку в докторантурі  

за державним замовленням закінчила

Дуліна О.В. науковий консультант 

д.держ.упр., професор 

Приходченко Л.Л.

розширене засідання кафедри з 

попередньої експертизи заплановано на 

березень 2021 року 

Докторські дисертації захистили

Колісніченко Н.М. науковий консультант д.держ.упр., проф. Саханєнко С.Є.

Львова Є.О. науковий консультант д.ю.н., проф. Баймуратов М.О.
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У 2020 році аспірантуру закінчили  8 осіб, з них:

Денна форма навчання за державним замовленням

Розмаріцина Н.А. наук.керів. к.держ.упр., 

доцент Голинська О.В.

Заслуховування на кафедрі 

03.09.2020

Романенко С.М. наук.керів.,  к.і.н., доцент 

Кривцова В.М

Заслуховування на кафедрі  

заплановано на жовтень 2020

Вечірня форма навчання за державним замовленням 

Єрко О.В. наук.керів., к.політ.н., доцент 

Кривоцюк П.С.

Заслуховування на кафедрі 

24.09.2020

Пономарьов В.В. наук.керів. д.філос.н.,

професор Балабаєва З.В.

Заслуховування на кафедрі 

30.09.2020

Робочий В.В. наук.керів. д.держ.упр.,

професор Саханєнко С.Є.

Заслуховування на кафедрі 

30.09.2020

Вечірня форма навчання на умовах контракту 

Тетерін К.Ю. наук.керів. д.держ.упр.,

професор Пахомова Т.І. 

Заслуховування на кафедрі 

30.09.2020

Заочна форма навчання на умовах контракту 

Бабич О.В. наук.керів. д.держ.упр.,

професор Саханєнко С.Є.

Заслуховування на кафедрі 

29.09.2020

Кулешов В.В. наук.керів. к.держ.упр. 

Матвєєнко І.В.

Заслуховування на кафедрі 

30.09.2020
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Створення умов для залучення висококваліфікованого 

персоналу та підвищення продуктивності праці

Навчальний та науковий процеси забезпечують 100 науково-педагогічних

працівника, серед яких: 22 доктора наук та 66 кандидатів наук.

25 осіб - адміністративно-управлінський персонал.

79 осіб - провідних фахівців структурних підрозділів та кафедр.

55 осіб - працівників гуртожитку та навчального корпусу

 У липні 2020 на засідання вченої ради інституту за підсумками таємного

голосування 8 осіб були обрані на посади науково-педагогічних працівників

та з ними укладені контракти.

 З 31 науково-педагогічним працівником були підписані додаткові угоди та

продовжено трудові відносини.

 З різних обставин 10 науково-педагогічних працівника звільнились, зокрема з

3 – не продовжено контракт.

 Виконання умов контракту повинно щороку ретельно обговорюватися на

засіданнях кафедр.

 В інституті не можуть працювати викладачі, які не відповідають вимогам

ліцензійних умов.
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Надходження до спеціального фонду за (8 місяців 2020 року) склали 11 322,4 тис.грн. 

(43,5 % від плану без урахування залишку на початок року, план 26 000,0 тис. грн.) з 

них: 11 322,4 тис.грн. – це плата за послуги, що надаються бюджетними установами. 

Показники 8 місяців 

2020 року

2019 рік

Всього 11 322,4 21 465,9

- плата за освітні послуги 8 568,6 15501,6

в тому числі:

- плата за навчання 7416,9 12130,2

-НАДС 192,2 1552,2

- курси іноземних мов 0,0 25,5

- атестація, щодо володінні українською мовою та

оплата посвідчень

0,0 237,5

- УПКК 389,2 809,5

- інші 570,3 746,7

- господарська діяльність 2 729,1 5935,8

в тому числі:

- гуртожиток

в.ч. 06, 07, 08 місяці

2716,6

1466,0

5881,4

2586,3

- редакційний відділ 1,7 2,1

- інші (оренда облад.,семінар,тощо) 10,8 52,3

- оренда 24,7 26,1

- реалізація майна 0,0 2,4



Фінансування інституту  за загальним фондом

 25545,6 тис.грн. - підготовка магістрів і аспірантів (на 5,4% більше від фінансування 

2019 р. – 24226,2 тис.грн.);

 16971,8 тис.грн. - заробітна плата (на 13,2% більше від фінансування 2019 р. 

(в бюджетній пропозиції заробітна плата – 22934,5 тис.грн.);

 245,1 тис.грн. - фундаментальні та прикладні дослідження у сфері державного 

управління  (83,6% від фінансування 2019 р. – 293,2 тис.грн.).

Категорія 

працівників

Загальний фонд Спеціальний фонду

Середньо-

річна

чисельність

Середньомісячна 

заробітна плата за 

7 місяців 2020 р., грн.

Середньоріч-

на

чисельність

Середньомісячна 

заробітна плата за 

7 місяців 2020 р., грн.

Науково-

педагогічний

персонал

32,61 18876,24

(2019 р. – 18304,83)

47,86 13266,80

(2019 р. – 14964,84)

Фахівці 68,86 10614,93

(2019 р. – 10393,40)

29,04 5829,80

(2019 р. – 5690,95)

Робітники 14 5032,74

(2019 р. – 4835,01)

44,32 5063,89

(2019 р. – 4461,97)

Фактична чисельності та середньої заробітної плати (за 7 місяців 2020 р.)
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За рахунок економії коштів стипендіального фонду з загального

фонду планується придбати (загальна сума 105,9 тис. грн.):

 пальне на суму 49,8 тис.грн.;

 заправка та відновлення картриджів на суму 10,0 тис.грн.;

 придбання дезінфікуючих засобів індивідуальної гігієни, маски та

папір А-4 на суму 46,1 тис.грн.

 За рахунок коштів спеціального фонду за 8 місяців 2020 року:

 придбано дипломи, свідоцтва, папки, тонер для копіювально апарату,

господарські товари на суму – 111,2 тис. грн.;

 виконано поточний ремонт електричних мереж гуртожитку на суму –

199,8 тис. грн.;

 виконано капітальний ремонт електричних мереж гуртожитку на

суму – 533,1 тис. грн.;

 виконано капітальний ремонти електричних мереж навчального

корпусу на суму – 486,2 тис. грн.
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викладачів та 

співробітників

Заплановані заходи, що були скасовані  через  пандемією COVID-19

 Національну школу державного управління ім. Леха Качинського (KSAP) (квітень);

 Університет м. Бєлосток (травень);

 Берлінську школу економіки і права (червень);

 Університет Александру Іоан Куза (травень);

 Пекінський Адміністративний Інститут (квітень).

іноземних фахівців було залучено до 

навчального процесу 

Здобутки у співпраці з іноземними дипмісіями: 

 залучено представників інституту до міжнародного молодіжного форуму «Dialogue

2019» (Батумі, Грузія) 

 представник інституту взяв участь в навчальному візиті до КНР

 участь в проекті «Зимова економічна школа 2019» на базі Економічного університету 

Братислави (Словаччина)

Інтернаціоналізація діяльності

17

Підвищили свою кваліфікацію, оволоділи новими знаннями та 

практичними навичками в рамках участі у навчальних візитах, 

наукових конференціях, стажуваннях за кордоном:

20

11 9слухачів та студентів аспірантів
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Продовжили масштабні традиційні заходи 

та додали нових

 спільний освітній проект-лекторій «Відверті розмови за чашкою кави»

інституту та бібліотеки ім. Е. Багрицького;

 загальноінститутська ділова гра-квест за міжнародної участі «Перша миля»

(понад 110 учасників) із залученням сторонніх експертів студентів правового

факультету Університету м. Бєлосток;

 участь у природоохоронній акції «Я прибрав - твоя черга – 2: змінимо

майбутнє разом»;

 стали співорганізаторами ІІІ Всеукраїнського фестивалю «Нащадки

козацтва»;

 стали співорганізаторами літературно-музичного свята «Козацькі покрова»;

 організували зустрічі з матерями загиблих бійців, загиблих під час проведення

АТО. Натхненням для зустрічі став фотопроект «Мами» газети «Дзеркало

тижня», що складається з 321 фотографії матерів, які втратили синів під час

проведення АТО.

 відкриття 2 фотовиставок: персональної фотовиставки випускниці інституту

Белли Мальневої «Особистості» та Міжнародної фотовиставки до 70-річчя

заснування Китайської Народної Республіки.
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Досягнення студентів у навчанні та спорті 

Досягнення наших студентів, що добре себе показали в навчанні та спорті 

 ІІ місце  у XXVIII обласних іграх студентів ЗВО ІІІ-ІV рівня акредитації з футзалу

серед чоловічих команд

 ІІ місце студенти інституту взяли участь у грантовому проекті Scolarship в 

Україні від компанії CyberSHARK

 «Стань янголом-охоронцем для дитини» (підтримка Михайлівської школи-

інтернату до якої приєднались10 партнерів

 49 276 грн (26 421 грн – завдяки колективу; 22 825 грн – завдяки активності 

студентів)

 «Діти хочуть миру»: на відпочинок і реабілітацію в Грузію (Батумі) відлетіла 

родина захисника України Віталія Жихайлова з Саратського району

 онлайн-акція на підтримку ветеранів до Дня пам'яті та примирення і 

Деня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

 акція до Дня збройних сил України - візит до військовослужбовців  у Військово-

медичному клінічному центрі Південного регіону

Благодійна робота
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Зняли та змонтували 29 відгуків випускників про навчання (з кількістю переглядів

81-1200) та 4 роликів про студентське життя (575-3600 переглядів)

Створили профорієнтаційний промо-ролик та здійснені профорієнтаційні виїзди у

майже 20 шкіл м. Одеса і Одеської області.

2865 підписників

2312 у 2018-2019 н.р.

За звітний період створено

 357 постів (30 у 2018-2019 н.р.).

 33 відеоролика (3600 к-сть переглядів)

 85 графічних зображень

Все це впливало на ріст активності та

формування позитивного іміджу інституту

в інформаційному просторі.

!!! Загальна оцінка Facebook 4,7 із 5,

що є дуже добрим показником.

1336 підписників на офіційній 

сторінці 1109 на початок н.р.

За звітний період створено: 

 450 сторіз (396 у 2018-2019 н.р.)

 6 відео (17 у 2018-2019 н.р.) 

 21 пост (36 у 2018-2019 н.р.)

471 підписника на сторінці студентського 

самоврядування 375 на початок н.р

За звітний період створено:

 47 постів (26 у 2018-2019 н.р.), 

 8 відео (2 у 2018-2019 н.р.).  

Створено telegram-канал (193 підписники), що є найбільш

ефективним засобом комунікації зі студентами денної форми навчання.

За допомогою telegram-бота проведено вибори голови студентського

самоврядування та обрано заступника голови студентського самоврядування –

старосту гуртожитку, старост поверхів гуртожитку.



Розвиток матеріально-технічної і технологічної бази

Силами підрядних організацій були виконані низку робіт

 поточний ремонт електричних мереж житлових та службових приміщень в

будівлі гуртожитку на суму 199, 8 тис. грн.

 капітальний ремонт електричних мереж житлових та службових приміщень

гуртожитку на суму 502 тис. грн.

 капітальний ремонт електричних мереж навчальний аудиторій, кабінетів та

службових приміщень на суму 455 тис. грн.

 було підготовлено усі необхідні матеріали для отримання субвенції з

Одеської обласної ради на суму 958,9 тис грн.

За рахунок цих коштів буде продовжено капітальний ремонт електричних мереж

навчальний аудиторій, кабінетів та службових приміщень згідно Припису. На

даний час субвенція отримана та готується документація для проведення

капітального ремонту.
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