
Національна академія державного управління при Президентові України 

ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  
65009, м. Одеса, вул. Генуезька, 22, www.oridu.odessa.ua, тел. (048) 729-76-12, тел./факс (048) 729-76-13 

  

 

 

ПРЕС-РЕЛІЗ 
 

27 лютого 2015 року о 14:00 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 

«Державне управління». 

 

Директор Інституту – доктор політичних наук, професор, 

Заслужений працівник освіти України Микола Михайлович Іжа. 

 
 

На урочисті збори з нагоди випуску запрошені керівництво регіональних та 

місцевих органів влади та випускники минулих років. 

Усього в 2015 році випускниками Інституту стануть 296 магістрів державного 

управління, серед яких 44 випускники денної форми навчання, 31 – вечірньої, 187 – 

заочної та 34 випускники заочно-дистанційної форм навчання.  

Навчання в Інституті надало можливість кожному випускнику розвинути 

власні управлінські таланти, що дозволило впевнено дивитись у майбутнє, 

сформувати та реалізувати амбітні плани, і зараз випускники закладу обіймають 

ключові посади в органах влади та бізнес-структурах Півдня України.  

Серед випускників інституту цього року: директор Департаменту систем 

життєзабезпечення та житлової політики Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України Кушнір С.І., заступник 

начальника управління Державної службу гірничного нагляду та промислової 

безпеки України Тягай М.П., начальник Головного управління Державної 

казначейської служби України в Одеській області Слаута В.П., начальник 

Південного територіального управління Військової служби правопорядку Збройних 

Сил України Защитін І.В., заступник начальника Головного управління юстиції                

в Одеській області Цапук Ю.Л., заступники голів райдержадмiнiстрацiй Одеської 

області Колесніков В.В. та Небога О.І., директор Департаменту енергетики, 

транспорту та зв'язку виконкому Вінницької міськради Пидоченко О.П., заступник 

директора Департаменту екології та природних ресурсів Вінницької 

облдержадміністрації Дяконович І.М., заступник голови Первомайської міськради 

Миколаївської області Свідерко С.В., начальник управління Державної 

казначейської служби України в Арбузинському районі Головного управління 

Державної казначейської служби України в Миколаївській області                   

Ковальський В.М., Начальник відділу Держкомзему у Верхньорогачинському 

районі Херсонської області Ремєзков О.О., начальник управління комунальної 

власності виконкому Херсонської міськради Мкртчян М.С. та інші. 



Випускники Інституту обізнані в галузях управлінського та стратегічного 

аналізу, інвестиційного та кадрового менеджменту, ресурсного та бюджетно-

орієнтованого планування, управління ризиками та налагодження ефективних 

комунікацій. 

Вони здатні організувати ефективну та результативну роботу в умовах 

кризових явищ, дефіциту ресурсів та часу, невизначеності та високого ризику; 

переорієнтовувати бюджетні й управлінські процеси з обліку ресурсів на облік 

результатів; формувати індивідуальний гнучкий стиль керівництва з дотриманням 

норм етики ділових стосунків; володіють майстерністю досягати чіткого результату, 

балансуючи в обмежених рамках між ресурсами, витратами, часом, якістю й 

ризиками, навичками організації командної роботи, налагодження ефективної 

комунікації, запобігання та вирішення конфліктних ситуацій. 

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

підготовлено 4703 магістри державного управління, які сьогодні обіймають високі 

посади в органах публічної влади, очолюють провідні підприємства, бізнес-

структури України. Серед них: народні депутати України Ткачук Г.В. і               

Кудлаєнко С.В., Одеський міський голова Труханов Г.Л, заступник голови – 

керівник апарату Одеської облдержадміністрації Кулаков В.І. та заступник голови 

Одеської облдержадміністрації Калинчук С.В., перший заступник голови Вінницької 

облдержадміністрації Гижко А.П., керівник апарату Вінницької 

облдержадміністрації Бойко В.О., заступники Вінницького міського голови 

Корольчук І.Є. та Матусяк С.В., Миколаївський міський голова Гранатуров Ю.І., 

начальник управління інфраструктури Миколаївської облдержадміністрації 

Волошинович Е.П., начальник управління культури, національностей та релігій 

Миколаївської облдержадміністрації Гладун С.М., начальник управління 

капітального будівництва Миколаївської облдержадміністрації Нуждов П.А., 

заступник Херсонського міського голови Черевко С.М., Народна артистка України 

Оганезова-Григоренко О.В., Заслужений артист України Лукашенко С.В. та інші.  

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» (баклавр). 

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 м. Одеси – Аркадії.  


