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ПРЕС-РЕЛІЗ 

 
01 вересня 2015 року о 8.30 у приміщенні актової зали 

Одеського регіонального інституту державного управління Національної 
академії державного управління при Президентові України (далі - 
Інститут) відбудуться урочисті збори з нагоди початку 2015-2016 
навчального року. 

На урочисті збори запрошені: керівництво Національної академії 
державного управління при Президентові України (далі – Національна 
академія), голови та заступники голів облдержадміністрацій, обласних та 
міських рад Півдня України, керівництво Національного агентства України 
з питань державної служби та його територіальних управлінь Південного 
регіону, члени Громадської ради інституту та відомі випускники закладу. 

 
Директор Інституту - Микола Михайлович Іжа,  

доктор політичних наук, професор,  
Заслужений працівник освіти України 

 
У вересні 2015 року інститут святкує своє 20-річчя. За цей час 

Інститутом підготовлено понад 7 тисяч управлінців, які обіймають ключові 
посади в органах державної влади та місцевого самоврядування України, а 
також у банківській, фінансовій та інвестиційній сферах.  

Всього ж Інститутом підготовлено 4702 магістри державного управління, 
967 бакалаврів та 442 спеціалісти з менеджменту, а також 1024 магістри з 
кваліфікацією керівника проектів та програм. 

За роки існування в Інституті майже в 10 разів зросла кількість слухачів 
факультету державного управління - базового факультету, в тому числі - в три 
рази кількість слухачів денної форми навчання, в 5 разів - вечірньої, та в 15 
разів - заочної форми навчання.  

В цьому році інститутом здійснено набір на магістерську підготовку за 
двома новими спеціальностями «Місцеве самоврядування» та «Менеджмент 
організацій і адміністрування». 

У 2015 році на факультет державного управління вступили 265 слухачів 
за державним замовленням, з них на денну форму навчання - 40 осіб, на 
вечірню - 25, на заочну - 152 та на заочно-дистанційну форму навчання - 48 
осіб. Також, до інституту планується зарахувати понад 120 осіб на навчання за 
договором. 
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На факультет менеджменту в цьому році планується зарахувати понад 
140 осіб, 40 з яких стануть студентами бакалаврату за напрямом 
"Менеджмент" (бакалавр), та понад 100 осіб вступили на магістерську 
підготовку за спеціальностями "Менеджмент організацій і адміністрування" та 
"Управління проектами" .  

Слухачами факультету державного управління в цьому році стали 
представники Вінницької, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей, а 
також Полтавської, Львівської, Кіровоградської, Запорізької, Вінницької, 
Житомирської, Київської областей та м. Києва.  

Інститут входить до системи вищих навчальних закладів IV рівня 
акредитації Національної академії та є головним державним навчальним 
закладом загальнонаціональної системи підготовки керівних кадрів для 
органів публічної влади та топ-менеджерів для бізнес-структур Півдня 
України.  

Сьогодні в Інституті на постійній основі здійснюють навчальну, 
методичну та наукову діяльність 24 професори і доктори наук, 67 доцентів і 
кандидатів наук - це один з найкращих показників серед ВНЗ м. Одеса та 
Півдня України. До навчального процесу традиційно залучаються 
висококваліфіковані науково-педагогічні та наукові кадри, іноземні науковці 
та спеціалісти-практики з великим досвідом роботи в органах публічної влади. 

В Інституті запроваджено систему моніторингу якості навчання з 
використанням сучасних інформаційних технологій, що підвищує 
ефективність та якість навчального процесу, сприяє врахуванню пропозицій 
слухачів та студентів у відповідності до вимог Болонського процесу. 

Налагоджено в Інституті й міжнародне співробітництво. Заклад бере 
участь у багатьох міжнародних проектах і програмах, співпрацює з ВНЗ та 
організаціями майже 20 країн.  

В навчальний і позанавчальний час в Інституті ведеться виховна робота. 
Створені умови для успішного поєднання навчання слухачів і студентів з їх 
творчістю, спортом, участю в цікавих заходах, поїздках та екскурсіях. У 
Центрі культури Інституту вони можуть реалізувати свої творчі здібності в 
різних галузях культури та мистецтва. 

За роки існування в Інституті створено сучасну матеріально-технічну 
базу (чотириповерховий навчальний корпус, спеціалізовані аудиторії, зал для 
проведення відеоконференцій, аудиторія для заочно-дистанційної форми 
навчання, сучасна бібліотека, гуртожиток готельного типу з кімнатами на дві 
особи, їдальня, буфет, сучасна комп'ютерна та мультимедійна техніка). Все це 
та розташування закладу в курортній частині міста Одеси – Аркадії  – 
забезпечує максимальну оптимізацію навчального процесу. 


