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ПРИВІТАННЯ ВІД ДИРЕКТОРА ІНСТИТУТУ

Микола Михайлович Іжа
д.політ.н., професор

Заслужений працівник 
освіти України

Mykola Izha
Doctor of Political Sciences, 

Professor
Honored Worker of 

Education of Ukraine

Шановні друзі та однодумці!

У цей знаковий день, коли ми відзначаємо 25 річницю з дня заснування Одеського 
регіонального інституту державного управління Національної академії державного 
управління при Президентові України, з глибокою вдячністю звертаюсь до тих, хто сто-
яв у витоках започаткування, формування та розвитку нашого вишу. Безумовно, наш 
інститут за чверть віку має чималі здобутки, результати і напрацювання. А все завдя-
ки відповідальному і патріотичному ставленню усіх, хто в різні часи був і залишається 
прикладом сумлінного та високопрофесійного відношення до своїх службових обов'язків, 
служіння Українському народу та нашій рідній Україні.

Ми щиро дякуємо нашим партнерам: Національній академії та усім регіональним 
інститутам; Національному агентству України з питань державної служби; органам 
публічної влади Вінницької, Миколаївської, Одеської та Херсонської областей, Автоном-
ної Республіки Крим та м. Севастополь, очільниками яких у різні часи були достойні й 
авторитетні посадовці. Завдяки наших синергетичних дій ми досягли чималих резуль-
татів у сфері професіоналізації та підвищення рівня професійної компетентності дер-
жавних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

Окрему вдячність висловлюємо представникам духовенства, видатним національ-
ним, політичним та громадським діячам, представникам іноземних місій, акредитованих 
в Одесі, які завжди плідно співпрацювали і продовжують реалізовувати важливі проєкти 
різних напрямків з нашим інститутом.

Найбільша цінність та гордість інституту – наші викладачі. Шановні викладачі! 
Ваш вагомий внесок у розвиток державного управління й місцевого самоврядування важ-

ко переоцінити. Ви щодня передаєте кожному студенту, магістранту, аспіранту неоціненний скарб високої освіче-
ності та духовності, Ви формуєте нове покоління професійної державно-управлінської, політичної та бізнес-еліти, яка 
продовжуватиме справу утвердження України як рівноправної в сім’ї європейських держав. 

За 25 років випускниками інституту стали високоосвічені професіонали, багатьом з яких довірено в органах влади 
та провідних бізнес-холдингах керівні посади різного рівня.

Звертаючись до усіх колег, випускників і партнерів, я хочу побажати: нехай кожен день додає вам життєвих сил, 
оптимізму та наснаги для реалізації найсміливіших планів і задумів, а добре здоров’я та гарний настрій сприятимуть 
подальшій успішній праці в ім’я розквіту нашого інституту та рідної Української землі!

Не зупиняйтесь на досягнутому та завойовуйте нові професійні, творчі і академічні вершини. Щастя, натхнення 
та нездоланної життєвої енергії щодня! Земних Вам щедрот та прихильності долі, розуміння і підтримки з боку рідних, 
друзів та колег!

Бажаю всім миру, добра та процвітання. А нашому улюбленому ОРІДУ – незупинно рухатись вперед, готувати 
сучасних, успішних, порядних керівників органів публічної влади України.

Директор інституту         М. М. Іжа
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Dear friends!

On this significant day, when we are celebrating the 25th anniversary of the Odessa Regional Institute for Public Administration 
of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, I am deeply grateful to those who were at the 
origins of the establishment, formation and development of our educational institution. Without any doubt, in a quarter of a 
century, our Institute has had considerable results, achievements and developments. It is due to responsible and patriotic attitude 
of all those who at different times have remained an example of honest and highly professional attitude to their official duties, 
service to the Ukrainian people and our native Ukraine.

We sincerely thank our partners: the National Academy and all regional institutes; the National Agency of Ukraine for Civil 
Service Affairs; public authorities of Vinnytsa, Mykolaiv, Odesa and Kherson regions, the Autonomous Republic of Crimea and the 
city of Sevastopol, headed at various times by decent and authoritative officials. Due to our synergetic actions, we have achieved 
considerable results in the field of professionalization and increasing the professional competence level of civil servants and local 
self-government officials.

We express special gratitude to the clergy, prominent national, political and public figures, representatives of foreign 
missions accredited in Odessa, who have always fruitfully cooperated and continue to implement important projects in various 
areas jointly with our Institute.

Our teaching staff is the greatest value and pride for the Institute! Dear professors and lecturers! It is difficult to overestimate 
your significant contribution to public administration and local self-government development. Every day you transfer to every 
master and graduate student an invaluable treasure of high education and spirituality, you form a new generation of professional 
administrative, political and business elite that will continue to establish Ukraine as an equal member of the European states 
family.

For 25 years, highly educated professionals, many of whom have been entrusted with various leading positions in public 
authorities and prominent business holdings graduated from the Institute.

Addressing all colleagues, graduates and partners, I would like to wish: may every day give you vitality, optimism and 
inspiration to realize the most ambitious plans; may good health and good mood contribute to further successful work for prosperity 
of our Institute and our native Ukrainian land!

Don’t stop there and conquer new professional, creative and academic heights. I wish you happiness, inspiration, irresistible 
life energy every day, understanding and support from your families, friends and colleagues!

I wish everyone peace, good and prosperity. Let our beloved ORIPA NAPA  move forward incessantly, and train modern, 
successful, decent leaders for public authorities of Ukraine.

Director            Mykola Izha

WELCOME FROM THE DIRECTOR OF THE INSTITUTE
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ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ

History of foundation

Указ Президента України від 11 вересня 1995 року 
№ 824/95 «Про створення Львівського, Одеського 

і Харківського   філіалів Української Академії 
державного управління» 

Указ Президента України від 21 вересня 2001 року 
№ 850/2001 «Питання Національної академії 

державного управління при Президентові України»

Указ Президента України від 30 травня 1995 року 
№ 398/95 «Про систему підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації державних службовців»

Указ Президента України від 21 серпня 2003 року 
№ 869/2003 «Про надання Українській Академії 

державного управління при Президентові України  
статусу національної».

Decree of the President of Ukraine of September 11, 
1995 № 824/95 “On the creation of the Lviv, Odesa and 
Kharkiv branches of the Ukrainian Academy for Public 
Administration”.

Decree of the President of Ukraine of September 21, 2001 
№ 850/2001 “Issues of the National Academy for Public 
Administration under the President of Ukraine”.

Decree of the President of Ukraine of May 30, 1995 
№ 398/95 “On the System of Training, Retraining and 
Advanced Training of Civil Servants”.

Decree of the President of Ukraine of August 21, 2003 
№ 869/2003 «On granting the Ukrainian Academy for Public 
Administration under the President of Ukraine the status of 
a National One»

1997

1998

2000
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ФУНДАТОРИ ІНСТИТУТУ

Founders of the Institute

Валерій Григорович 
Логвінов
к.е.н., доцент
Заступник директора 
з короткотермінового 
підвищення кваліфікації-
начальник Центру 
підвищення кваліфікації 
кадрів
(1996-2004 рр.)

Валентин Михалович 
Бабін
Заступник директора 
з економіко-господарської 
роботи
(1996-2000 рр.)

Петро Іванович 
Надолішній 
д.держ.упр., професор
Заслужений працівник освіти 
України.
Заступник директора 
з навчальної роботи
(1996-2001 рр.)

Валентина Михайлівна 
Кривцова
к.і.н., доцент, 
Заслужений працівник 
освіти України.
Заступник директора 
з наукової роботи
(1997-2009 рр.)

Сергій Рафаїлович 
Гриневецький 
Почесний громадянин 
Одеської області та м. Одеса. 
Член громадської 
ради інституту. 
Народний депутат 3-го, 
6-го и 7-го скликань

Олексій Петрович
Якубовський
к.і.н., професор,
Заслужений працівник 
народної освіти України
(1995-2002 рр.)
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КЕРІВНИКИ ІНСТИТУТУ

1995    11 вересня 1995 р. створено Одеський філіал Української Академії державного управління 
(September 11, 1995, the Odessa branch of the Ukrainian Academy for Public Administration 
was established)

1996   Перший набір слухачів на денну форму навчання за спеціальністю 8.150000 – «Дер-
жавне управління». (The full-time students majoring in 8.150000 the specialty «Public 
Administration» started studying for the first time in the history of the Institute.)

1996   Обладнано перший комп’ютерний клас (The first computer class was equipped) 
1997    Відкрито докторантуру та аспірантуру (Doctoral and postgraduate studies started)
1998     Розпочато підготовку за новими спеціальностями: «Проектний менеджмент», «Менедж-

мент організацій» (Training on new specialties «Project Management» and «Management of 
Organizations» started)

1999   Створено і зареєстровано у державному комітеті інформаційної політики, телебачення і 
радіомовлення України видавництво інституту (The publishing house of the Institute was 
created and registered in the State Committee for Information Policy, Television and Radio 
Broadcasting of Ukraine)

1999  Перший захист докторської дисертації, підготовленої у філіалі Надолішнім Петром 
Івановичем (The first defense of the doctoral dissertation prepared in the branch by Petro 
Nadolishnii) 

1999-
2001  Здійснено міжнародну сертифікацію програми підготовки магістрів державного управ-

ління Університетом Північного Лондону (Столичний Лондонський Університет) (The 
international certification of the Master’s program in Public Administration by the University of 
North London (Metropolitan University of London) was carried out)

2000   Створено першу серед вищих навчальних закладів півдня України електронну бібліоте-
ку (The first electronic library among higher educational institutions of the south of Ukraine 
was created)

2003    Відкрито спеціалізовану вчену раду із захисту дисертацій на здобуття наукового ступе-
ня кандидата наук з державного управління (A specialized scientific council for the defense 
of dissertations for the degree of Candidate of Science in Public Administration was opened)

2004    Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу (Introduction 
of credit-module system of educational process organization)

2005  Інститут увійшов до навчальної мережі глобального розвитку Світового Банку (The 
Institute joined the global development academic network of the World Bank)

Олексій Петрович
Якубовський

к.і.н., професор,
Заслужений 

працівник народної 
освіти України

Анатолій Михайлович
Пойченко

д.політ.н., професор
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INSTITUTE MANAGEMENT

2007  Отримано міжнародний сертифікат авторизації на проведення онлайнового тестування 
у рамках міжнародної ETS (The international certificate of authorization for online testing 
within the international ETS was received)

2008  Створено Центр культури слухачів та студентів інституту (The Center of culture for 
students of the Institute was created)

2008   Проведено нараду з питань співпраці інституту та органів влади Півдня України з ме-
тою підвищення якості професійного навчання публічних службовців (A meeting on 
cooperation between the Institute and the authorities of the South of Ukraine was held in 
order to improve the quality of professional training of civil servants)

2009   Започатковано впровадження в навчальний процес сучасних інтерактивних техноло-
гій (The introduction of modern interactive technologies into the educational process was 
initiated)

2010   Запроваджено систему управління якості відповідно до вимог стандарту ISO9001:2008 
та отримано міжнародний сертифікат IQNet і DQS (The quality management system in 
accordance with the requirements of the ISO9001: 2008 standard was introduced and the 
international certificate IQNet and DQS was received)

2013-
2014  Підписано Меморандум про взаєморозуміння між інститутом та Пекінським Адміні-

стративним Інститутом. Відбулося два робочих візити делегацій від інституту до Ки-
тайської Народної Республіки (A Memorandum of Understanding was signed between the 
Institute and the Beijing Administrative Institute. Two working visits of delegations from the 
Institute to the People’s Republic of China took place)

2006-
2015    Створено дієву систему підбору, підготовки та просування кадрів на науково-педагогічні 

та керівні посади (An effective system for selection, training and promotion of personnel for 
scientific, pedagogical and managerial positions was created)

2016   Інститут отримав ліцензію на підготовку докторів філософії за спеціальністю публічне 
управління та адміністрування (The Institute received a license to train doctors of philosophy 
in the specialty of public administration and administration)

2017    Інститут отримав ліцензію на підготовку бакалаврів за спеціальністю Публічне управління 
та адміністрування (The Institute received a license to train doctors of philosophy majoring in 
Public Management and Administering )

2018 -
2020  Інститут отримав субвенцію (3,3 млн грн) від Одеської облради для матеріально-

технічного оснащення (The Institute received a subvention (3,3 mln. UAH) from the Odesa 
oblast council for material and technical equipment)

Микола Михайлович
Іжа

д.політ.н., професор,
Заслужений 

працівник освіти 
України
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ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ІНСТИТУТУ

Organizational structure
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ФАКУЛЬТЕТ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Faculty of Public Management and Administering

Мі
сі

я Підготовка кадрів для системи публічного управління та адміністру-
вання, здатних формувати та реалізовувати публічну політику, ефек-
тивно реалізовувати управлінські функції, надавати якісні публічні 
послуги, сприяти інноваційним процесам у суспільстві з метою утвер-
дження верховенства права, соціальної справедливості, розвитку де-
мократії, забезпечення прав і свобод людини

Mi
ss

io
n The mission of the faculty is training personnel for the system of public 

management and administration, able to form and implement public 
policy, effectively implement management functions, provide quality 
public services, сontribute to innovations in society to promote the rule of 
law, social justice, democracy, ensuring human rights and freedoms

2005

2000 

 О. Д. Корвецький 
к.мед.н., доцент

2007
М. М. Миколайчук
к.держ.упр., доцент

2008
 П. С. Кривоцюкя 
к.політ. наук, доцент

2014
М. П. Попов

к.держ.упр., доцент

 С. О. Липовська

2015

2016
І. С. Куспляк 

к.політ.н., доцент

2017
Е. В. Мамонтова

д.політ.н., професор

І. С. Куспляк 
к.політ.н., доцент
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НАШІ ВИПУСКНИКИ

Our graduates9

100+

120+

200+

120+

150+

Народних депутатів
People’s Deputies

Керівників та фахівців центральних 
органів виконавчої влади

Central executives and specialists 
of executive authorities

Голів та заступників голів обласних/
районних державних адміністрацій
Heads and deputy chairmen of oblast / 

raion state administrations

Керівників територіальних підрозділів 
центральних органів виконавчої влади

Heads of territorial subdivisions 
of central executive bodies

Голів та заступників голів обласних/
районних рад, міських голів

Heads and deputy chairmen of oblast / 
raion councils, city mayors

Сільських/селищних голів
Village / settlement heads

9854

Number of 
graduates

Кількість 
випускників



14

КАФЕДРА ГУМАНІТАРНИХ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ НАУК

Humanitarian and Socio-Political Studies Chair

Mi
ss

io
n

Мі
сі

я Формування професійних компетентно-
стей у публічних службовців і менеджерів 
Півдня України, спрямованих на успішну 
реалізацію стратегічних завдань державної 
соціально-гуманітарної політики в Україні

Formation of professional competencies 
among public servants and managers of the 
South of Ukraine, aimed at the successful 
implementation of strategic objectives of state 
social and humanitarian policy in Ukraine

64

283
укладено угоди з органами 
публічної влади на наукове 

консультування

agreements concluded 
with public authorities 

for scientific advice

виконано науково-дослідних 
робіт

підготовлено кандидатських 
дисертацій

підготовлено докторських 
дисертацій 

2017

1996

О
. П

. Я
ку

бо
вс

ьк
и

й
 

к.
і.н

., 
пр

оф
ес

ор
С

. А
. П

оп
ов

д.
де

рж
.у

пр
., 

пр
оф

ес
ор

10
отримано свідоцтв 

на наукові твори

received certificates 
for scientific works

completed 
scientific researches

prepared PhD dissertations

prepared doctoral 
dissertations
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1997

2015

1998

2017

2018

Створення кафедри

Завідувачу кафедри О. П. Якубовському 
присвоено почесне звання «Заслужений 

працівник народної освіти України»

Кафедра стала випускаючою за напрямом 
«Державне управління 

в соціально-гуманітарній сфері»

Відновлена підготовка здобувачів за напрямом
«Публічна політика в сфері культури»

Започатковано щорічні круглі столи із 
керівниками та практиками сфери публічного 
управління щодо проблем якості практичної 

підготовки публічних
службовців у соціальній та гуманітарній сферах

Перше місце в рейтингу кафедр інституту

1996Chair creation

Head of the chair O. Yakubovskyi received the 
honorary title of «Honored Worker of National 

Education of Ukraine»

The chair became a graduate one in the field 
of «Public Administration in the social and 

humanitarian sphere»

Training on «Public policy 
in the field of culture» resumed

Launched annual round tables with leaders and 
practitioners of public administration on the quality 

of practical training of public employees in the 
social and humanitarian spheres

First place in the ranking of chairs of the Institute
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КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ

Economic and Financial Policy Chair

Mi
ss

io
n

Мі
сі

я

Формування та розвиток у випускників спроможності до роз- 
роблення, удосконалення та забезпечення дієвості фінансових 
та економічних механізмів (інструментів) публічного управлін-
ня та адміністрування, які сприятимуть забезпеченню фінансо-
вими ресурсами сталого розвитку країни та її регіонів, мотива-
ції суб’єктів господарювання до соціальної відповідальності та 
раціонального природокористування

Formation and development of graduates’ ability to elaborate, 
improve and ensure the effectiveness of financial and economic 
mechanisms (tools) of public administration, contributing to 
financial resources provision for sustainable development of the 
country and its regions, business entities motivation to social 
responsibility and rational use of natural resources

2512

6220

публікацій в колективних 
монографіях 

(15 – закордонних)
угод на наукове консультування 

установ, підприємств 
та організацій

7

міжнародних проєктів, 
за якими проводиться 
експертний супровід

international projects with 
expert support provided

свідоцтв про реєстрацію 
авторського права

публікації в закордонних 
наукових виданнях, 

(22 індексуються в базах 
Scopus, Web of Science) 1999

1998

В
. Л

. Я
сі

н
сь

ки
й

д.
е.

н.
, п

ро
ф

ес
ор

2020

А
. Г

. А
хл

ам
ов

д.
е.

н.
, п

ро
ф

ес
ор

М
. М

. М
и

ко
л

ай
ч

ук
 

д.
де

рж
.у

пр
, п

ро
ф

ес
ор

copyright registration 
certificates

agreements for scientific consulting 
of institutions, enterprises 

and organizations

publications in collective 
monographs 

(15 publications abroad)

 publications in foreign 
scientific journals, (22 indexed 
in Scopus and Web of Science 

databases)
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2000

2012

Створення кафедри 

Проведено першу кафедральну щорічну 
науково-практичну конференцію

Підписано договір щодо співпраці з Вищою 
Школою Управління (м. Слупськ, Польща)

Завідувачу кафедри А.Г. Ахламову 
присвоено почесне звання «Заслужений діяч 

науки і техніки України» 

1998

2004
В спеціалізованій Вченій раді інституту 

захищено першу дисертацію (Миколайчук М.М.) 
в галузі державного управління, виконану на 

кафедрі

2007

2013
Доктору наук з державного управління

 М.М. Миколайчуку присвоєно звання професора 
по кафедрі економічної та фінансової політики.

2020
Доктору економічних наук Л.М. Карпенко 
присвоєно звання професора кафедри 

економічної та фінансової політики

Creation of the Chair

The first Chair annual scientific-practical 
conference held

The Agreement on Cooperation was signed with the 
Higher School of Management (Slupsk, Poland)

The Head of the Chair A.  Akhlamov was awarded 
the title of Honored Worker 

of Science and Technology of Ukraine

The first dissertation in public administration, 
completed at the Chair (M.  Mykolaichuk) was 

defended in the Specialized Academic Council 
of the Institute

Doctor of Science in Public Administration 
M. Mykolaichuk was awarded the title of Professor 

at the Economic and Financial Policy Chair

Doctor of Economics L. Karpenko was awarded 
the title of Professor at the Economic 

and Financial Policy Chair
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КАФЕДРА ДЕРЖАВОЗНАВСТВА І ПРАВА

State Studies and Law Chair

Мі
сі

я
Mi

ss
io

n

Формування компетентностей здійснювати  ефек-
тивну правозастосовну,  правореалізаційну та нор-
мопроєктувальну діяльність суб‘єкта публічного 
адміністрування в умовах суспільних змін та адап-
тації законодавства України до законодавства ЄС

Formation of competencies to carry out the effective 
law enforcement and rule-making activities of the 
subject of public administration in the conditions of 
social changes and adaptation of the legislation of 
Ukraine to the EU legislation

155

404докторських дисертацій 
захищено

doctoral dissertations defended

викладачів є практикуючими 
фахівцями в галузі права 

видано монографій та навчальних 
посібників з державознавства, 
права і публічного управління

кандидатських дисертацій 
захищено

В
.В

. М
ар

ущ
ак

 
д.

де
рж

.у
пр

., 
пр

оф
ес

ор

practitioners in law 
among teaching staff

monographs and textbooks on 
political science, law, and public 

administration published

PhD thesis defended

6
сертифікатів авторського права 

на винаходи, твори, методичні 
матеріали

copyright certificates 
for inventions, works, methods 

1995
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2001 

2012 

Створення кафедри 

Створена спеціалізація 
«Право в публічному управлінні»

Завідувач кафедри В. П. Марущак 
отримав вчене звання професора

1995

2019

1997 
Створена наукова школа «Правове регулювання 

соціально-економічних відносин 
в публічному управлінні»

2012 
Започатковано спільне проведення наукових 

заходів з Одеським національним 
політехнічним університетом

2018
Викладачами кафедри започатковано 
реєстрацію авторських прав на твори,

методичні матеріали

2019
Завідвачу кафедри  Марущаку В.П. 

Союзом юристів України присвоєно 
Почесне звання «Видатний юрист України»

Викладачі залучені до участі у Діалоговій 
платформі Консультативної місії Євросоюзу

 Chair creation

Specialization «Law in public 
administration» created

Head of the chair Volodymyr Marushchak 
received the academic title of professor

Scientific school «Legal regulation of socio-
economic relations in public administration» 

established

Joint scientific events with Odessa National 
Polytechnic University launched

Copyrights registration for works 
and methodical materials initiated

The head of the chair was awarded the 
Honorary title «Outstanding Lawyer of Ukraine» 

by the Union of Lawyers of Ukraine

Teaching staff involved in the Dialogue Platform
of the EU Advisory Mission
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КАФЕДРА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА РЕГІОНАЛІСТИКИ

Public Administration and Regional Studies Chair

Мі
сі

я
Mi

ss
io

n

Формування школи інноваційних технологій публічного управління та адміністру-
вання, орієнтованої на світовий рівень освіти і досліджень, сприяння становленню 
сучасної школи регіонального управління для підготовки національної еліти управ-
лінських кадрів, здатної вирішувати завдання підвищення конкурентоспроможно-
сті України

Formation of innovative technologies of public management and administering school, 
focused on the world level of education and research, promoting the formation of a modern 
school of regional management to train a national elite of managers capable of solving the 
problem of increasing Ukraine’s competitiveness

2117

3510

реалізовано міжнародних 
програм/проєктів (з 2002 року)

бюджетних та госпдоговірних 
науково-дослідних та 

прикладних досліджень

2001

9+

сертифікатів авторського 
права на винаходи, твори, 

методики (з 2008 року)
copyright certificates for 

inventions, works, methods 
(since 2008)

підготовлено докторів наук
з державного управління

підготовлено кандидатів наук 
з державного управління

Т
. І

. П
ах

ом
ов

а 
д.

де
рж

.у
пр

., 
пр

оф
ес

ор
 

угод на здійснення наукового 
консультування

П
. І

. Н
ад

ол
іш

н
ій

д.
де

рж
.у

пр
., 

пр
оф

ес
ор

М
. Г

. С
ві

р
ін

 (
20

0
7)

к.
по

лі
т.

н.
, д

оц
ен

т

2008

2013

Л
. Л

. П
р

и
хо

дч
ен
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д.
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рж
.у

пр
., 

пр
оф
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ор

 
(2

0
0

6
-2

0
0

7)

12+

30+ нормативно-правових актів 
розроблено за участі викладачів

doctors of public 
administration prepared

scientific and applied research

agreements for scientific 
consulting

international programs / projects 
(since 2002) implemented

PhD in public 
administration prepared

regulations with the teaching staff’s 
participation developed
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2007 

2014 

2010 

2015 

2018 

Створено кафедру, заснована 
«Школа наукових засад публічного управління 

в умовах суспільних трансформацій»

П. І. Надолішньому  присвоено почесне звання
 «Заслужений працівник освіти України»

Започатковано проведення щорічної 
міжнародної інтернет-конференції для 

аспірантів та докторантів «Державне управління 
в Україні: проблеми державотворення, виклики 

та перспективи»

Започатковано проведення Фестивалю науки для 
популяризації науки державного управління в регіоні

Кафедра визнана кращою в інституті 
і з тих пір не втрачає лідируючих позицій

Створено Регіональну платформу (мережу) 
випускаючих кафедр з підготовки службовців 

органів публічної влади

2001 

2004 П. І. Надолішній – член експертної ради ВАК 
України з державного управління (до 2010)

2013
Л. Л. Приходченко – член експертної ради 

Міністерства освіти і науки України 
з державного  управління (до т.ч.)

2016
Л. Л. Приходченко відзначена державною 

нагородою ювілейною медаллю 
«25 років незалежності України»

Співпраця з Румунським транскордонним 
інститутом міжнародних наук та кримінальної 

юстиції Університету Галацу: видано спільну 
монографію підготовлено серію 

«Методологія досліджень»

2018–2019

Chair creation, «School of scientific principles of 
public administration in the conditions of social 

transformations» was founded

Professor of the Chair Petro Nadolishnii received 
the honorary title of «Honored Worker of Education 

of Ukraine»

An annual international Internet conference 
for postgraduate and doctoral students «Public 

Administration in Ukraine: Problems of State-Building, 
Challenges and Prospects» was launched

Science Festival was launched to promote the 
science of public administration in the region

The chair was recognized as the best in the Institute 
and since then has not lost its leading position

Establishment of the Regional Platform (network) 
of graduating chairs for the training of public 

authorities’ officials

Petro Nadolishnii joined the expert council of the 
Higher Attestation Commission of Ukraine on public 

administration (until 2010)

Lyudmyla Prykhodchenko joined the Expert Council 
of the Ministry of Education and Science 

of Ukraine on Public Administration (until now)

Head of the Chair, Liudmyla Prykhodchenko received 
the state award of the anniversary medal 

«25 Years of Independence of Ukraine»

Cooperation with the Romanian Cross-Border 
Institute of International Sciences and Criminal 

Justice, University of Galati: joint monograph 
published, series «Research Methodology» prepared
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КАФЕДРА ГЛОБАЛІСТИКИ, ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ БЕЗПЕКОЮ

Global Studies, European Integration and State Security Management Chair

Mi
ss

io
n

Мі
сі

я Формування у слухачів та посадових осіб органів публічної вла-
ди цілісної системи знань щодо теоретико-прикладних аспектів 
розвитку сучасних міжнародних відносин на глобальному та 
регіональному рівнях з урахуванням безпекової компоненти та 
сприяння розвитку вітчизняної системи публічного управління 
в контексті європейського вибору України

Formation of a holistic system of knowledge among students and 
public authorities’ officials on theoretical and applied aspects of 
the development of modern international relations at the global 
and regional levels, taking into account the security component. 
Promoting the development of the domestic system of public 
administration in the context of the European choice of Ukraine

113

2211

щорічних конференцій 
проведено кафедроюпідготовлено докторів наук 2004

5міжнародних проєктів

international projects

науково-дослідних робіт

підготовлено 
кандидатів наук

В
. М

. К
р

и
вц

ов
а 

к.
і.н

., 
до

це
нт

research works

Doctors of science prepared annual conferences held

PhDs prepared
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2007

2019

2018

Створення кафедри 

Відкриття спеціалізації 
«Управління євроінтеграції»

Доцента кафедри О. А. Остапенко призначено 
представником Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини в Південних областях 

Участь аспірантів у щорічному «Світовому форумі 
для демократії», організованому Радою Європи 

(Страсбург, Франція)

2004

2008
Завідувачці кафедри В. М. Кривцовій 

присвоено почесне звання
«Заслужений працівник освіти України»

Creation of the Chair

Opening of European 
integration specialization

Head of the Chair V. Kryvtsova 
was awarded  the title of Honored Worker 

of Education of Ukraine

Associate Professor O. Ostapenko was appointed 
the Representative of the Commissioner of the 

Verkhovna Rada of Ukraine for Human Rights in the 
Southern Oblasts

Participation of PhD students in the annual 
«World Forum for Democracy», organized by the 

Council of Europe (Strasbourg, France)
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КАФЕДРА РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ 

Regional Policy and Public Administering Chair

Мі
сі

я
Mi

ss
io

n

Ми робимо публічне управління 
України кращим шляхом професій-
ної підготовки активних та відпові-
дальних лідерів змін, що створюють 
умови для сталого розвитку країни

We make Ukraine’s public 
administration better by training active 
and responsible change leaders who 
create the conditions for the country’s 
sustainable development

197

205+
реєстрацій авторського права

copyright registrations

науково-дослідних 
та прикладних досліджень

виїзних практичних занять 
в органах публічної влади

підготовлено  
кандидатів наук

2015

2010
М

. М
. І

ж
а

д.
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т.
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оф
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2016

2015

Ю
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ол
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field practical classes 
in public authorities

research 
and applied research

PhD 
prepared
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2011

2016

2014

2017

Створення кафедри, створення наукової школи 
«Системологія регіонального та місцевого 

управління»

Представлення результатів дослідження 
«Оцінка стану впровадження принципів 

Good Governance у діяльності Одеської обласної 
ради» у Секретаріаті Ради Європи 

(м. Страсбург, Франція)

Відкриття Студії публічної майстерності

Акредитація спеціальності 
«Місцеве самоврядування»

Участь у міжнародному проєкті з питань 
управління містом: «Професіоналізація 
та стабілізація управління українським 

комунальним господарством-ІІ»

2010

2012 Професору кафедри М. М. Іжі присвоено почесне 
звання «Заслужений працівник освіти України»

2018
Участь у міжнародному проєкті щодо 

впровадження бакалаврської програми 
з публічного управління та адміністрування, 
німецько-українською школою врядування 

за підтримки програми GUZ/U-LEAD

2019
Дослідження якості надання адміністративних 

послуг Департаментом надання 
адміністративних послуг Одеської міської ради

Creation of the Chair, foundation of the scientific 
school « Systemology of Regional Administration»

Presentation of the results of the study «Assessment 
of the implementation of Good Governance 

principles in the activities of the Odessa Oblast 
Council” in the Secretariat of the Council of Europe 

(Strasbourg, France)

Opening of the Studio of Public Art

 «Local self-Government» 
specialty accreditation

Participation in an international project on city 
management issues: «Professionalization
and stabilization of Ukrainian governance

communal services-II»

Professor of the Chair M. Izha received the honorary 
title of «Honored Worker of Education of Ukraine»

Participation in an international project on 
implementation of bachelor’s program in Public 

Management and Administering by German-
Ukrainian School of Governance with GUZ / U-LEAD 

support

Research on the administrative services quality by 
the Department of administrative services provision 

of the Odesa city council



26

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА БІЗНЕС-ТЕХНОЛОГІЙ

Faculty of Management and Business Technologies

Мі
сі

я Навчання на факультеті менеджменту та бізнес-технологій побудова-
не на сучасних принципах освіти, що дозволяє отримати знання, які 
забезпечать випускникам успішну організацію як власного бізнесу, 
так і стійку кар’єру на керівних посадах у державних та недержавних 
установах

Mi
ss

io
n Studying at the Faculty of Management and Business Technologies is 

based on modern principles of education for obtaining knowledge that 
will provide graduates with a successful organization of their own business 
and a stable career in management positions in government and non-
government institutions

2003

1999  

А. І. Рибак 
д.т.н., професор.

2006
В. К. Кубліков

к.е.н., доцент

2007
С. А. Яроміч

к.е.н., професор

2008
В. В. Андріанов

к.т.н., с.н.с

2009

2014
О. І. Воронов

к.психол.н., доцент

2015

Ю. В. Євстюніна
к.пед.н., доцент

В. В. Гаркуша 
к.пед.н., доцент

В. А. Яценко 
к.держ.упр., доцент

В. М. Вишневська в.о. 
к.т.н., доцент

2019
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НАШІ ВИПУСКНИКИ

Our graduates

3141

Number of 
graduates

Кількість 
випускників

509 

Дипломів 
з відзнакою

Diplomas 
with honors

100+

Керівників підприємств, 
організацій, установ

Heads of enterprises, 
organizations, institutions 
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КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ ТА ІНОЗЕМНИХ МОВ

Ukrainian and Foreign Languages Chair

Мі
сі

я
Mi

ss
io

n

Забезпечення мовної підготовки кадрів ново-
го типу системи публічного управління та ме-
неджменту, що володіють на високому рівні 
державною діловою мовою, реалізують знання 
і компетенції в сфері іншомовної професійної 
та міжкультурної комунікації

Providing language training for a new type of 
public administration and management system 
staff, fluent in business state language, able 
to implement knowledge and competencies in 
the field of foreign language professional and 
intercultural communication

авторських свідоцтв у кожного 
НПП кафедри

copyright 
registration certificates

науково-дослідних та 
прикладних досліджень спеціалізовані аудиторії 

кафедри (301, 304, 305)

1996
П. М

. Войцеховський

к.філол.н.

2012

5

1 3 1998
В. Г

. Т
аранець

д.філол.н., п
рофесор

2001
Т. П

. С
азикіна

к.філол.н., д
оцент

2015
Н. М

. К
олісніченко 

д.держ.упр., д
оцент

specialized classrooms 
of the chair (301, 304, 305)

research work

І. А
. Ч

ерняєва 

к.філол.н., д
оцент
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2012

2014

2012

2015

2020

Створено кафедру 

Початок роботи Мовного клубу 
та курсів іноземної мови

Урочисте відкриття кабінету української мови, 
присвячене 199-й річниці від дня народження 

Тараса Григоровича Шевченка

Започатковано проведення Олімпіади 
з англійської мови

Започатковано щорічний науковий семінар  
та випуск електронного кафедрального журналу 

«New insights in public administration»

Започатковано проведення на базі інституту 
фестивалю англійскої мови 

та культури для школярів

Започатковано проведення науково-
методологічного семінару «Наукові комунікації, 

бази даних та науковометричні виміри як 
драйвера розвитку науки і наукової діяльності 

науково-педагогічного працівника»

1996

2017

Creation of the Chair

Start of the Language Speaking Club 
and foreign language courses

The grand opening of the Ukrainian language 
classroom, dedicated to the 199th anniversary of the 

Taras Shevchenko birth

The competitions for English 
language was launched

An annual scientific seminar and the publication 
of an electronic chair journal «New insights in public 

administration» were launched

A festival of English language and culture 
for schoolchildren was launched on the basis 

of the Institute

A scientific-methodological seminar «Scientific 
communications, databases and scientometric 

measurements as a driver of science development 
and scientific activity of teaching staff» was 

launched
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КАФЕДРА ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

Project Management Chair

Мі
сі

я
Mi

ss
io

n

Підготовка соціально-відповідальних, висококваліфіко-
ваних та конкурентоспроможних на ринку праці фахівців 
у сфері менеджменту та управління проєктами, здатних 
компетентно приймати управлінські рішення на базі отри-
маних знань та вмінь, орієнтованих на реальні потреби 
бізнес-середовища

Training of socially responsible, highly qualified and 
competitive in the labor market specialists in the field of project 
management and administration, able to competently make 
management decisions based on the acquired knowledge and 
skills focused on the real needs of the business environment

173

103

підготовлено кандидатів наук 
з державного управління 

PhD in Public Administration trained

було розроблено навчально-
тематичних планів інтенсивних 
курсів з управління проєктами 

та організовано навчання на 
замовлення

інвестиційних проєктів 
розвитку територій

бюджетних та госпдоговірних 
науково-дослідних 

та прикладних досліджень

2004

1998

А
. І

. Р
и

ба
к

д.
т.

н.
, п

ро
ф

ес
ор

.

2009

В
. В

. А
н

др
іа

н
ов

к.
т.

н.
, с

.н
.с

.
Т

. М
. Б

ез
ве

р
хн

ю
к 

д.
де

рж
.у

пр
., 

пр
оф

ес
ор

curriculum for intensive courses on 
project management and training 

organized on request

investment projects for the 
development of territories

scientific 
and applied research
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2010

2016

2015

2018

2018–2019

2020

Створення кафедри, відкрито першу в Україні 
спеціальність «Управління проектами»

Відкриття Тренінгового центру «Управління 
проектами» та створення наукової школи 

«Управління проектами в публічній сфері».
Корпоративний член Національного відділення 

Міжнародної асоціації управління проектами 
(UPMA)

Сертифікація викладачів кафедри за 
міжнародними стандартами PMI та UPMA.

Відкриття спеціалізацій «Стратегічні 
комунікації», «Бізнес-аналітика та управління 

проектами», «Управління проектами в туризмі»

Найкраща кафедра інституту

Реалізація спільно з Гданським університетом 
(Польща) наукових заходів з просторового 

планування розвитку Приморських територій

Підписання договору про співпрацю 
та взаємодію з Міністерством 

у справах ветеранів України

1998Chair creation, the first in Ukraine specialty
 «Project Management» was opened

«Project Management» Training Center opening 
and the creation of a scientific school «Project 
Management in the public sphere». Corporate 

member of the National Branch of the International 
Project Management Association (UPMA)

Certification of сhair staff according 
to international standards PMI and UPMA

Opening of specializations «Strategic 
Communications», «Business Analytics and Project 

Management», «Project Management in Tourism»

The best chair of the Institute

Implementation of scientific activities on spatial 
planning of the seaside territories jointly with the 

University of Gdansk (Poland)

Signing an agreement on cooperation and 
interaction with the Ministry 

of Veterans of Ukraine
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КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ

Management of Organizations Chair

Mi
ss

io
n

Мі
сі

я Підготовка гідних професіо-
налів, які прагнуть заснувати, 
управляти і розвивати ефек-
тивний, конкурентний і без-
печний бізнес

Training worthy professionals 
who seek to establish, manage 
and develop an efficient, 
competitive and secure business

104

214
 підготовлено кандидатів наук 

PhD prepared

рази студенти кафедри 
посідали призові місця ІІ етапу 

Всеукраїнського конкурсу 
науково-дослідних робіт 

студентів

авторське свідоцтво мають 
викладачі кафедри

публікацій у періодичних 
виданнях, які індексуються 

у наукометричних базах, 
зокрема Scopus або Web of 

Science Core Collection

2007

2002
В. К

. К
убліков 

к.е.н., д
оцент

С. А
. Я

роміч

к.е.н., п
рофесор

2015

2014

Н. Е
. К

расностанова 

к.е.н., д
оцент

2008

Н. Е
. К

расностанова 

к.е.н., д
оцент

publications in periodicals 
are included in scientometric 

databases, in particular 
Scopus or Web of Science Core 

Collection

copyright certificates 

the students of the chair won prizes 
within the first stage of the All-

Ukrainian competition of students’ 
research works проведено наукову 

студентську конференцію 
за міжнародною участю

21
held international scientific 

students conferences 
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2007

2012

2010

2015

2019

Створення кафедри 

Започатковано проведення І етапу 
Всеукраїнського конкурсу

науково-дослідних робіт студентів

Започатковано роботу Семінару «Науково-
дослідна робота студентів» 

(фундатор – к.е.н., доц. Майданюк С.І.)

Започатковано проведення гри 
«Що? Де? Коли?»

Започатковано роботу безкоштовної програми 
«Школа майбутнього менеджера»

Студенти посіли призове місце у студентському 
конкурсі «Scholarship  в Україні: осінь 2019» 

2002

2008
Започатковано проведення І етапу 

Всеукраїнської студентської олімпіади, 
початок співпраці  з Університетом технологій, 

підприємництва та дизайну у м. Вісмар

Creation of the Chair

The first stage of the All-Ukrainian competition of 
students’ research works was launched

The seminar «Research work of students» (founder 
– PH.D. of economics,  assoc. prof. S. Maidaniuk was 

launched)

The game  «What? Where? 
When?» was launched

The free program «School of the Future Manager» 
was launched

Students won a prize in the student competition 
«Scholarship in Ukraine: Autumn 2019»

The first stage of the All-Ukrainian Student Olympiad 
was launched, the beginning of cooperation with 

the University of Technology, Entrepreneurship and 
Design in Wismar
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КАФЕДРА ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

E-Government and Information Systems Chair

Мі
сі

я
Mi

ss
io

n

Підготовка компетентних, інноваційних, ініціативних державних службовців та посадових 
осіб місцевого самоврядування, які володіють комплексом сучасних теоретичних і практич-
них знань, умінь і навичок у сфері електронного урядування та демократії з метою підвищен-
ня прозорості, відкритості, результативності та ефективності публічного управління та адмі-
ністрування за рахунок цифрової трансформації, розвитку інструментів системи цифрового 
врядування та електронної демократії на регіональному, місцевому та інституційному рівнях

Training of competent, innovative, proactive civil servants and local government officials with a 
set of modern theoretical and practical knowledge, skills and abilities in the field of e-government 
and democracy in order to increase transparency, openness, efficiency and effectiveness of public 
administration through digital transformation, development of digital governance and e-democracy 
tools at the regional, local and institutional levels

міжнародних проєктів

international projects

угод про науково-експертне 
консультування

аgreements on scientific and expert 
consulting

авторських свідоцтв
copyright certificates

2010

2004

В
. Г

. Л
ог

ві
н

ов
 

к.
е.

н.
, д

оц
ен

т

5

4 6

Ю
. Б

. П
іг

ар
єв

 
к.

ф
.-

м
. н

, д
оц

ен
т
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2004–2005

2007

2009–2012

2016

2016–2019

2017

2017–2018

Створення кафедри, відкриття спеціалізації 
«Інформатизація державного управління»

Створення студентського гуртку ІНФОРМАТИК

Виконання в рамках комплексного наукового 
проєкту «Державне управління та місцеве 

самоврядування»  інституту науково-дослідної 
теми «Формування регіональної системи 

надання електронних державних послуг: на 
прикладі Одеської області»

Відкриття спеціалізації «Електронне урядування»,  
створення Одеського центру інновацій  в 

електронному урядуванні спільно з Одеською 
Національною академією зв’язку ім. О.С. Попова

Участь в українсько-швейцарському проєкті 
EGAP «Електронне урядування задля підзвітності 

влади та участі громади»

Створення навчально-наукової лабораторії 
«Інноваційні технології в електронному 

врядуванні». Входження до Національної мережі 
тренерів з відкритих даних

Участь у проєкті USAID / UK aid «Прозорість 
та підзвітність у державному управлінні та 

послугах» (TAPAS), компонента «Відкриті дані»

Creation of the Chair, opening of the specialization 
«Informatization of public administration»

Creation of the students workshop INFORMATICS

Implementation of the research topic «Formation 
of a regional system of electronic public services: 

on the example of Odessa oblast» within the 
framework of the complex scientific project 

«Public administration and local self-government» 
ORIPA NAPA under the President of Ukraine

Opening of the specialization «E-government», 
creation of the Odessa center of innovations in 

e-government together with the Odessa National 
Communications Academy named after O. Popov

Participation in the Ukrainian-Swiss EGAP project 
«E-government for government accountability and 

community participation»

Creation of educational and scientific laboratory 
«Innovative technologies in e-government». Joining 

the National Network of Open Data Trainers

Participation in the USAID / UK aid project 
«Transparency and Accountability in Public 

Administration and Services» (TAPAS), 
component «Open Data»
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ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Наші 
замовники

органи публічної влади Одеської, 
Вінницької, Миколаївської, 

Херсонської областей

Our 
customers

public authorities of Odesa, 
Vinnytsia, Mykolayiv, 

Kherson oblast

1996

2004

2004

2015

2015

керівництво leadership

Представництво Фонду Ганса Зайделя в Україні
Одеський регіональний офіс Програми «U-LEAD з Європою»

ВГО «Спілка фахівців з нерухомого майна України»
ГО «Спілка інженерів з тех. інвентаризації нерухомого майна»

ГО «Асоціація дослідників державного управління»
ГО «Асоціація присяжних України»

ГО «Одеський інститут соціальних технологій»
ВГО «Асоціація сприяння самоорганізації населення»

Наші 
партнери 

Our 
partners

Representation of Hanns Seidel Foundation in Ukraine 
Odesa regional office of the «U-LEAD with Europe» Program

NGO «Union of Real Estate Specialists of Ukraine»
NGO «Union of Engineers for Technical Inventory of Real Estate»

NGO «Association of Public Administration Researchers»
NGO «Association of Jurors of Ukraine»

NGO «Odessa Institute of Social Technologies»
NGO «Association for the Promotion of Self-Organization of the Population»

по теп. час

В.Г. Логвінов
к.е.н.,доцент

С.Г. Давтян
к.держ.упр., доцент

С.О. Липовська
к.держ.упр.
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ADVANCED TRAINING OF PUBLIC OFFICERS

8460

4700

640
Державних службовців Посадових осіб місцевого самоврядування Інші особи

Кількість слухачів, 
які підвищили кваліфікацію

Number of students who
improved their skills 

civil servants

others

local 
self-government 

officials

53800
за 25 років

за останні 5 років
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ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ

149
43

викладачі
інституту

The Institute’s 
teaching staff

Запрошені практики –
 представники

органів публічної влади 
heads and specialists 
of public authorities
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ADVANCED TRAINING OF PUBLIC OFFICERS
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НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Research activities 
Mi

ss
io

n
Мі

сі
я Наукова робота в  інституті зосереджена на проведенні фунда-

ментальних і прикладних досліджень, які мають інноваційний 
характер, з проблем державного управління та місцевого само-
врядування; наданні експертно-консультативних, інформацій-
но-аналітичних, науково-методичних послуг з питань теорії й 
практики державотворення

Research work at the Institute focuses on conducting fundamental 
and applied research, which have an innovative nature, on the 
problems of public administration and local self-government; 
providing expert-advisory, information-analytical, scientific-
methodical services on the theory and practice of state formation

97 50 44 823

Науково-дослідних 
робіт, які виконувались 

за кошти державного 
бюджету 

Науково-дослідних 
робіт, які виконувались 
на замовлення органів 

публічної влади

Публікацій, які включені 
до міжнародних 

баз даних 
Scopus|Web of Science

Проведених 
науково-комунікативних 

заходів

Scientific research 
performed by the state 

budget

Scientific research 
ordered by public 

authorities

Publications included in 
international Scopus|

Web of Science databases

Scientific 
communication events
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1997

2001

2005

2009

2010

2010

2010

Scientific
schools

А. Г. Ахламов
Ефективне та результативне

управління бюджетами

Т. М. Безверхнюк
Управління проектами 

в публічній сфері

М. М. Іжа, Т. І. Пахомова
Системологія 

регіонального управління

Н. М. Драгомирецька
Комунікативна діяльність 
та соціальне проектування

В. П. Марущак

Державно-правове регулювання
 соціально-економічних процесів

Л.Л. Приходченко, 
П.І. Надолішний

Науково-освітня школа
 з демократичного врядування

С. Є. Саханєнко

Науково-дослідна школа 
з місцевого самоврядування

State and Legal Regulation 
of Socio-Economic Processes

Scientific and Educational School 
on Democratic Governance

Research School 
on Local Self-Government

Effective and Productive Budget 
Management

Project Management 
in Public Sphere

Systemology of Regional 
Administration 

Communicative Activity 
and Social Designing

НАУКОВІ ШКОЛИ ТА ЇХ КЕРІВНИКИ

Scientific schools and their leaders 
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НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ

88% 63%

мають науковий 
ступінь

have a scientific degree

мають 
вчене звання

have an academic title

Мають почесні звання Ураїни 

Заслужений працівник освіти України

Honored Worker of Education of Ukraine
Микола

Іжа

Заслужений діяч 
науки і техніки України

Honored Worker 
of Science and Technology of Ukraine

Заслужений працівник освіти України

Honored Worker of Education of Ukraine

Заслужений працівник 
народної освіти України

Honored Worker 
of Public Education of Ukraine

Анатолій 
Ахламов

Валентина 
Кривцова

Олексій 
Якубовський 

Заслужений працівник освіти України

Honored Worker of Education of Ukraine
Петро 

Надолішній 

Research and teaching staff
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НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Study process

blended 
learning

practice-
oriented 
training

case 
study

dual 
education

workshopforeign 
experience
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МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Mi
ss

io
n

Мі
сі

я Підвищення якості навчального про-
цесу шляхом інтеграції в європейську 
та світову освітню систему. Здійснення 
академічної мобільності та розвиток 
міжкультурного співробітництва.

Improving the quality of the educational 
process through integration into the 
European and world educational system. 
Implementation of academic mobility and 
development of intercultural cooperation.

15 17+ 12+ 211000+

Іноземних закладів вищої 
освіти-партнерів

Foreign Universities - partners

Дипломатичних
представництв-партнерів

Diplomatic missions-partners 

Міжнародних
організацій-партнерів

International partner 
organizations 

Представники інституту пройшли 
стажування за кордоном

Representatives of the Institute 
internships abroad

Укладено договорів 
про співробітництво 
Cooperation agreements 
concluded
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INTERNATIONAL COOPERATION



46

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
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INTERNATIONAL COOPERATION
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Вокальна студія
vocal studio 

Студія публічної майстерності
public art studio

Студія хореографії
choreography studio

ЦЕНТР КУЛЬТУРИ

Culture center
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СТУДЕНТСЬКІ ПРОЄКТИ
Students projects
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Ми з вдячністю пам’ятаємо, що в досягненні нашого колективу є частка Вашої душі та праці
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We are grateful for a part of your soul in the achievement of our team
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Ми з вдячністю пам’ятаємо, що в досягненні нашого колективу є частка Вашої душі та праці



We are grateful for a part of your soul in the achievement of our team
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