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ПРЕС-РЕЛІЗ 
 

28 лютого 2015 року о 12:00 у приміщенні актової зали Одеського 

регіонального інституту державного управління (далі – Інститут) Національної 

академії державного управління при Президентові України (далі – Національна 

академія) відбудуться урочисті збори з нагоди випуску магістрів 

спеціальності «Управління проектами» та спеціалістів спеціальності 

«Менеджмент організацій і адміністрування».  
 

Директор інституту – доктор політичних наук, професор, Заслужений 

працівник освіти України Микола Михайлович Іжа. 
 

На урочисті збори з нагоди випуску запрошені голови Державних 

екзаменаційних комісій (далі – ДЕК), керівники регіональних та місцевих органів 

влади, підприємств та організацій, які є роботодавцями наших випускників, а також 

випускники минулих років. Серед них: голова ДЕК зі спеціальності «Менеджмент 

організацій і адміністрування», завідувач кафедри економіки підприємств Одеського 

національного політехнічного університету, доктор економічних наук, професор, 

Заслужений діяч науки і техніки України Є.А. Бельтюков, голова ДЕК зі 

спеціальності «Управління проектами», завідувач кафедрою системного аналізу і 

логістики Одеського національного морського університету, доктор економічних 

наук, професор І.О. Лапкіна, начальник Одеського територіального підрозділу 

Комісії з цінних паперів та фондового ринку Ю.О. Ровинський, директор 

Регіонального фонду підтримки підприємництва в Одеській області                               

О.Ю. Сороковський, директор консалтингової фірми «Аналітик», Заслужений 

оцінщик Українського товариства оцінщиків, голова обласного товариства 

оцінщиків, експерт-консультанат Всесвітнього банку, суддя міжнародної категорії з 

відбору інвестиційних проектів на міжнародні конкурси  Г.В. Кузьменко, директор з 

економіки та фінансів Індустріально – метизної спілки М.О Маневич, директор 

музею коньячного мистецтва «Шустов», випускник факультету менеджменту                

2012 року Л.М. Шевченко, виконавчий директор та співвласник фірми з бізнес-

аналітики ASAP SOLUTION, випускник факультету менеджменту 2011 року           

О.К. Лупановта інші. 

У вересні 2015 року закладу виконується 20 років. За цей час Інститутом 

підготовлено 2302 сучасних менеджера. У 2015 році дипломи магістрів з 

«Управління проектами» отримують 64 випускники, дипломи спеціалістів з 

«Менеджменту організацій і адміністрування» – 23 випускники (заочна форма 

навчання), дипломи з відзнакою – 13 випускників факультету менеджменту.  



 

 

Навчання в Інституті надало можливість кожному випускнику розвинути 

власні управлінські таланти, сформувати та реалізувати амбітні плани, впевнено 

дивитись у майбутнє. 

Наші випускники обізнані в галузях управлінського та стратегічного аналізу, 

інвестиційного та кадрового менеджменту, ресурсного та бюджетно-орієнтованого 

планування, управління ризиками та налагодження ефективних комунікацій, що 

дозволяє їм обіймати ключові посади в комерційних структурах і органах влади 

України та поза її межами.  

Серед наших випускників – заступник Одеського міського голови                 

В.І. Шандрик, заступник начальника Головного управління – начальник управління 

європейської інтеграції, зовнішньоекономічної діяльності та транскордонного 

співробітництва Одеської обласної державної адміністрації А.В. Андронова, 

головний інженер морського торгового порту «Южний» А.В. Оганов, генеральний 

директор ТОВ «Українська національна транспортна компанії» С.В. Яковлев, 

менеджер проектів компанії з нейромаркетингових досліджень «NEWTELCO» Н.О. 

Котова (Німеччина), керівник будівельних проектів М.О. Шапошнікова (ОАЕ) та 

багато інших.  

Інститут – перспективний державний навчальний заклад IV рівня акредитації, 

який готує сучасних та успішних управлінців для органів влади та бізнесу. Сфера 

його діяльності поширюється на Вінницьку, Миколаївську, Одеську та Херсонську 

області. Навчання відбувається за сучасними та затребуваними спеціальностями: 

«Державне управління» (магістр), «Управління проектами» (магістр), «Менеджмент 

організацій і адміністрування» (спеціаліст), за напрямом «Менеджмент» (бакалавр). 

Викладачі Інституту є спеціалістами-практиками, сертифікованими тренерами 

з управлінських дисциплін, авторами наукових розробок та координаторами 

іноземних програм, консультантами, керівниками успішних підприємств, бізнес-

установ, органів влади; мають багатий досвід впровадження комерційних та 

муніципальних проектів; розробок програм і стратегій розвитку бізнесу та 

територій. Інститут має найкращий серед ВНЗ Півдня України показник якісного 

складу викладачів, 93 % яких є професорами, докторами наук, доцентами та 

кандидатами наук. 

Наші  слухачі та студенти мають можливість вивчити одну з європейських мов 

(англійську, німецьку, французьку), стажуватися в іноземних навчальних закладах-

партнерах (лише за два останні роки в закордонних візитах взяли участь                          

111 представників закладу), реалізувати власні творчі здібності й таланти в студіях 

Центру культури та різноманітних студентських проектах тощо.  

Навчанню сприяє сучасна матеріально-технічна база та вдале розташування 

закладу в курортній частині міста Одеса – Аркадії.  


