
1

Curriculum vitae
  Кілієвич Олекандр Іванович

Робоча адреса: Національна академія державного управління при Президентові України
03057, Київ, вул. Ежена Пот’є 20
Тел/Fax: (044)-456-93-57
E-mail: OKiliev @academy.gov.ua
Домашня адреса: 03057, Київ, просп. Перемоги 60, кв. 259
Дом. тел: (044) - 456-1415

Місце роботи і посада:
З 09/1995 - Національна академія державного управління при Президентові України,

доцент кафедри економічної політики.

Персональна інформація:
Дата народження: 9 листопада 1953
Місце народження: м. Київ
Національність: українець
Громадянство: Україна
Вчене звання: доцент

Попередня робота:
09/1993-08/1995 Національний університет "Києво-Могилянська Академія”, ф-т

суспільних наук, заст. декана (1993-94); кафедра економічної теорії, ст. викладач (1993-95);
09/1994-06/1996 – Міжнародний Соломонів університет, доцент економічного ф-ту (за

сумісництвом);
01/1979-08/1993 Київський університет імені Тараса Шевченка, кафедра економічної

кібернетики, асистент, заст. зав. кафедрою

Освіта:
2. Освіта

Б) Спеціальність Назва закладу Дати навчання Кваліфікація
1 математичні

методи в
економіці

Київський університет
імені Тараса Шевченка

09/1971-07/1976 математик-економіст

2 математичні
методи в
економіці

Аспірантура
Київського
університету імені
Тараса Шевченка

10/1976-12/1978

Стажування
09/1992 – 04/1993 Інститут економічного розвитку Світового банку, навчальна програма для

викладачів з теорії ринкової економіки (1992 – Київський регіональний навчальний центр, 1993 –
м.Вашингтон, США, Світовий банк) (сертифікат)

06/1996-08/1996 – стажування за темою “мікроекономіка для державного управління”, Нью-
Йоркський університет, Вища школа державної служби імені Р. Вагнера

12/1997 Міжнародний інститут права, м.Вашингтон
06/1999-07/1999 – стажування за темою “мікроекономічні інструменти аналізу державної

політики”, Нью-Йоркський університет, Вища школа державної служби імені Р. Вагнера
02/2000-09/2000 – навчання за програмою “The comprehensive introductory course in efficiency and

effectiveness studies”, проведено SIPU (International Swedish Institute for Public Administration) на базі
УАДУ (сертифікат).
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07/2000 – стажування у Москві, організоване Інститутом світового банку та Російською
академією зовнішньої торгівлі з питань торгової політики та вступу до СОТ (сертифікат)

07/2001 – літня школа для фахівців з аналізу державної політики на базі Дніпропетровського
філіалу УАДУ (за підтримкою МФВ) – навчання та викладання (сертифікат).

11/2001 – стажування в країнах Балтії (Рига, Вільнюс Таллінн) у вищих школах державного
управління та органах виконавчої влади з питань конкурентної та регуляторної політики,  реформ у
державному управління та євро інтеграційного досвіду;

10/2002 Канадське бюро міжнародної освіти – стажування в університетах КАНАДИ (Оттава,
Карлтонський ун-т; Галі факс, ун-т Далхаузі) – стажування з питань розробки курсів економічного
аналізу та конкурентної політики (сертифікат)

08/2003 – семінар Об’єднаного Віденського Інституту (м. Відень) для викладачів із країн з
перехідною економікою „Нові завдання в нових умовах” (сертифікат)

Основні напрямки наукових досліджень:
- Вироблення методологія аналізу державної політики та її застосування у практиці

роботи органів влади, навчальному процесі та підвищенні кваліфікації керівних
кадрів;

- Мікроекономічний аналіз державної політики; аналіз регуляторних впливів, аналіз
вигід і витрат – методології та її застосування;

- Аналіз державної політики у сфері конкуренції;
- Математична економіка та її застосування;
- Уставлення термінології у сфері державного управління, аналізу політики та

економіки державного сектора; порівняльний аналіз вживання термінів англійською,
російською та українською мовами.

Досвід викладання (за останні 10 років)
Розроблено нові курси для магістерських програм з державного управління та з

економічної теорії, а також курси для системи підвищення кваліфікації керівних кадрів
Дисципліна Назва закладу Період викладання

Економічний аналіз державної
політики

НАДУ при Президентові України 2000 – 2007

Конкурентна політика НАДУ при Президентові України 2001-2007
Мікроекономіка для аналізу
державної політики

НАДУ при Президентові України 2004-2007

Мікроекономічний аналіз
державної політики

Національний університет “Києво-
Могилянська Академія

2006-2007

Мікроекономіка і державна
політика

НАДУ при Президентові України 2002-2007

Мікроекономіка і державний
сектор

УАДУ при Президентові України 1995-1999

Мікроекономіка Київський навчальний центр
Об’єднаного віденського інституту
(JVI) Світового банку та МВФ

1994 – 2001

Дослідницька робота, участь у виконанні проектів

Назва проекту Дата Посада в
проекті

Фінансування
(спонсор проекту)

Продукт дослідження

Economics Manual
Development Project

1995-
1996

керівник
проекту

Eurasia Fondation,
AID USA

Англо-українсько-російський
словник економічних термінів -
мікроекономіка

Канадсько-Український
проект “Створення
потенціалу для

2001-
2003

науковий
консультант

Канадська агенція
міжнародного
розвитку за

Впровадження нової
спеціалізації в Академії (аналіз
державної політики), переклади
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розробки та аналізу
напрямків державної
політики”

програмою
Канадського бюро
міжнародної освіти

підручників, збірники
аналітичних записок учасників
програми стажування у Канаді
(три книги).

Проект економічної
освіти державних
службовців з колишніх
соціалістичних країн
Європи та Азії
“Вступний курс
ринкової економіки та
фінансового аналізу”

1994-
2001

експерт;
лектор
мікроеконо-
міки

Об’єнаний
Віденський
інститут (JVI)
Світового банку та
МВФ

Конспект лекцій з
мікроекономіки та збірка
завдань для практичних занять
для системи регіональних
навчальних центрів JVI

Моніторинг виконання
Україною Угоди про
партнерство та
співробітництво між
Україною та ЄС

2003 керівник
проекту

Міжнародний фонд
“Відродження”

Аналітичний звіт; методичний
семінар

Аналіз державної
політики щодо
вітчизняних
культурних індустрій та
ринку культурних
товарів та послуг

2002-
2003

експерт з
питань
аналізу
політики

Міжнародний фонд
“Відродження”

монографія за наук. ред.
О.Кілієвича

Канадсько-балтісько-
український проект
економічної освіти
державних службовців

2000-
2004

Експерт,
лектор, автор
публікацій

Канадська агенція
міжнародного
розвитку за
програмою
Канадського бюро
міжнародної освіти

Прочитані курси лекцій в
Інституті підвищення
кваліфікації керівних кадрів
НАДУ та регіональних
навчальних центрах підвищення
кваліфікації, опубліковано
більше 20 навчальних посібників
та три монографії (в яких є
розділи О.Кілієвича)

Розробка курсу
“Мікроекономіка для
аналізу державної
політики” для системи
дистанційного
навчання

2002-
2003

керівник
групи
розробників,
автор курсу
лекцій

Світовий банк,
Київський офіс

Розроблено дистанційних курс,
підготовлена його електронна
версія, опубліковано два
навчальних посібники, які
супроводжують цей курс

Підготовка звіту про
Конкурентну політику
в Україні у період 1999-
2003

2003 консультант Світовий банк,
Київський офіс

Публікація звіту про
конкурентну політику в Україні

Проект підтримки
розвитку торговельної
політики в Україні

03-
09/200
3

експерт Агентство
гуманітарних
технологій

Публікація рекомендацій для
впровадження методології
аналізу торгової політики та
оцінювання заходів державної
політики у сфері торгівлі;
наукове консультування
державних службовців в рамках
семінару „СОТ: основи
міжнародної торгівлі і права,
Підготовлено звіт „Створення
навчального центру з питань
аналізу торговельної політики”

Втілення міжнародних 2003- Експерт Канадська агенція Методичні рекомендації
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стандартів знань з
питань державного
управління і державної
політики

2007 міжнародного
розвитку за
програмою
Канадського бюро
міжнародної освіти

викладачам навчальних закладів
у сфері державного управління
Азербайджану, Вірменії та Грузії
з питань розробки та
впровадження навчальних курсів
з аналізу державної політики

Розробка і
апровадження
тренінгових курсів з
аналізу політики,
аналізу регуляторних
впливів та
стратегічного
планування

2006-
2007

Експерт,
науковий
керівник
розробки
курсів

Польсько-
українська
фундація PAUCI та
Global Opportunity
Fund (Велика
Британія)

Підготовлено три кусри та
комплекти навчально-
методичних матеріалів

Підготовка та
впровадження
тренінгового курсу
«Роль держави і
державна політика»

2006,
2006

Експерт,
розробник
курсу

Інститут Світового
банку

Розроблено курс, підготовлені
презентаційні і роз даткові
матеріали, проведено тренінг
для викладачів в Антальї
(Туреччина)

Підготовка
українського видання
звіту «Формування
політики регіонального
розвитку: досвід країн
Центральної та Східної
Європи в контексті
вступу до ЄС»

2006-
2007

Експерт Канадський
інститут
урбаністики

Опублікована книга (наукове
редагування, передмова)

Оцінювання потреб у
тренінговому навчанні
державних службовців
у сфері управління
державними фінансами

2006 Експерт Інститут Світового
банку

Підготовлено звіт

Проект «Блакитної
стрічки»  ПРООН

2006 Експерт Проект розвитку
ООН

Підготовлено звіт і опубліковано
розділ «підтримка конкуренції»
книзі: Держава та громадянин:
виконуючи обов’язки. Звіт
комісії “Блакитна стрічки”, якак
містить рекомендації для
Верхової Ради України щодо
вдосконалення законодавства

Практичний досвід

Назва організації Дата Посада Обов’язки
Українсько-
американського
доброчинного фонду
“Сейбр-Світло”

2002 –2003 голова Ради
експертів

Експертиза поточної діяльності фонду
з питань відбору та поширення в країні
англомовної літератури у сфері
суспільних наук від американського
фонду Sabre , надання консультацій

Міжнародний фонд
“Відродженя” (фонд
Сороса в Україні)

1996-2001 Член програмних рад
фонду у сфері освіти,
в галузі
інформаційних
програм

Експертиза проектів
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Участь у наукових та професійних асоціаціях
Член Київського наукового товариства імені Петра Могили, засновник серії видань “Хто є хто в

Україні”
Дійсний член Української міжнародної академії оригінальних ідей .

Участь у діяльності державної служби
Орган влади Дата Характер діяльності та обов’язки

Міністерство
економіки України

З 02.2003 радник заступника міністра

Мови:
Українська - рідна,
Російська -володію вільно,
Англійська: можу спілкуватись (добре) і читати (відмінно)

Публікації – біля 180 наукових і навчально-методичних робіт, основні з них за останні 10
років:

Книги, розділи книг:
1. Мікроекономіка і макроекономіка / Будаговська С., Кілієвич О. та ін.  Підручник для студентів

екон. спец. закл. освіти. Видання четверте. - К.: Основи, 2007.- 517 с. (Кілієвич – розд. 6-13, 16; сс.62-
175, 197-210; 10.5 др.арк.)

2. Кілієвич О.І., Мертенс О.В. Мікроекономіка для аналізу державної політики: Підручник. – К.:
Вид-во Соломії Павличко „Основи”, 2005. – 655 / 445 с. (Затверджено МОН України як підручник
для студентів вищих навч. закладів, лист від 28.01.2005, №14/18.2-193).

3. Аналіз державної політики в Україні: навчальна дисципліна, сфера професійної діяльності,
сфера прикладних досліджень: Зб. док. і матеріалів / Укл.: О.І. Кілієвич, В.В. Терличка.- К.: “К.І.С.”,
2004. –210 с.

4. Економічна теорія і державна політика України в перехідній економіці: Навч. посіб. / За заг.
ред. І. Розпутенка та Б.Лессера. – К.: Вид-во  “К.І.С.”, 2004. – Кн. 1. – 202 с.

5. Економічна теорія і державна політика України в перехідній економіці: Навч. посіб. / За заг.
ред. І. Розпутенка та Б.Лессера. – К.: Вид-во  “К.І.С.”, 2004. – Кн. 2. –  498 с.

6. Роль інформації у формуванні ринкової економіки: Моногр. / За заг. ред. І.Розпутенка. – К.:
Вид-во  “К.І.С.”, 2004. – 348 с.

7. Розвиток суспільства: Моногр. /  За заг. ред. І. Розпутенка та Б.Лессера. – К.: Вид-во  “К.І.С.”,
2004. – 340 с.

8. Україна: формування основи для сталого зростання. Меморандум про економічний розвиток: У
2 т. – К. – Вашингтон: Світовий банк, 2004. – Т.2. – 448 с.

9. Аналіз державної політики в Україні: навчальна дисципліна, сфера професійної діяльності,
сфера прикладних досліджень: Зб. док. і матеріалів / Укл.: О.І. Кілієвич, В.В. Тертичка. – К.: “К.І.С.”,
2004. – 210 с.

10. Кілієвич О.І., Мертенс О.В. Мікроекономіка для аналізу державної політики (опорний
конспект дистанційного курсу навчальної дисципліни): Навч. посіб. – К.: Міленіум, 2003. – 162 с.

11. Англо-український глосарій термінів і понять з аналізу державної політики та економіки. - К.:
Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2003. – 510 с.

12. Ефективність державного управління. Практикум. Випуск 2. Конкурентна політика / Ю.Бажал,
З.Борисенко, О.Кілієвич та ін. За заг. ред. І.Розпутенка.- К.: Вид-во “К.І.С.”, 2003 – 336с. (Кілієвич –
част.1 (розд.1-6). Економічна теорія конкурентної політики і регулювання природних монополій”,
сс.9-94; ч.4, розд.15-17, сс. 297-320)

13. Ефективність державного управління. Практикум. Випуск 3. Економіка природних ресурсів і
довкілля / Ю.Бажал, В.Бакуменко, О.Кілієвич та ін. За заг. ред. І.Розпутенка.- К.: Вид-во “К.І.С.”,
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