Берданова Ольга Володимирівна

1.
Вчене звання і посада:
Доцент кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом 

Дата призначення на посаду:
2004 рік

2. Освіта

А)
Науковий ступінь

Назва закладу
Рік присвоєння
Головна галузь дослідження
Назва дисертації

Кандидат економічних наук
Київський технологічний інститут харчової промисловості

1991
Економіка та організація промисловості
Обґрунтування темпів та структури відновлення основних виробничих фондів у тарній промисловості

Б)
Спеціальність
Назва закладу
Дати навчання
Кваліфікація

Економіка та організація харчової промисловості
Київський технологічний інститут харчової промисловості
1981 -1986
Інженер-економіст 

3. Головні галузі викладання і досвід викладання у вищих навчальних закладах
Дисципліна
Назва закладу
Дати викладання 
Гроші та кредит 
Інститут залізничного транспорту (м.Київ)
1998-1999
Економетрія 
Київський університет економіки та технологій транспорту
1999- 2002 
Регіональна та міська економіка
Українська Академія державного управління при Президентові України
2002 - 2003
Стратегічне планування
Національна Академія державного управління при Президентові України
2003 – дотепер
Партнерство у надання соціальних послуг
Національна Академія державного управління при Президентові України
2004 – 2009
Управління змінами та контроллінг
Національна Академія державного управління при Президентові України
2010 – дотепер
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5. Дослідницька робота 

Назва проекту
Дата
Посада в проекті
Фінансування
(спонсор проекту)
Продукт дослідження
“Основні напрямки вдосконалення територіальної організації влади та управління в контексті проведення Адміністративної реформи в Україні”. 
2000-2002
Відповідальний виконавець
Державний бюджет
Звіт про науково-дослідну роботу.
Механізми реалізації державної регіональної політики в контексті проведення адміністративної та політичної реформ
2007-2008
Відповідальний виконавець
Державний бюджет
Звіт про науково-дослідну роботу.
«Дослідження і адаптація принципів програмно-цільового планування і управління коштами місцевих бюджетів столиці України - м. Києва»
2007-2008
Відповідальний виконавець
Міський бюджет
Звіт про науково-дослідну роботу
Аналіз макроекономічних показників соціально-економічного розвитку м.Києва за поточний період та підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів для рейтингових агентств
2010
Відповідальний виконавець
Міський бюджет
Звіт про науково-дослідну роботу
Дослідження теоретико-методологічних 
засад запровадження спеціальності 
8.150109 "Регіональне управління"
2010
Відповідальний виконавець
Державний бюджет
Звіт про науково-дослідну роботу.

6. Практичний досвід

Назва організації
Дата
Посада
Обов’язки
Грузинський інститут науково-технічної інформації
1986-1988


Інженер-економіст

-	інформаційна підтримка наукових розробок з економічних питань розвитку регіону
Київський технологічний інститут харчової промисловості
1988-1991
Аспірант
-	участь у розробці основних напрямів розвитку харчової промисловості України
Науково-дослідний інститут соціально-економічних проблем міста.
1992-2001
Старший науковий співробітник

-	участь в розробці науково-дослідних робіт, програм та проектів з соціально-економічних питань управління містом;
-	розробка методологічних, організаційних та фінансово-економічних питань ефективного функціонування місцевого господарства та регіонального управління; 
-	консалтинг з питань управління містом, соціальних проблем та програмного розвитку міста;
-	взаємодія з відділами та управліннями Київської міської державної адміністрації
Українська Академія державного управління при Президентові України
2001-2004
Докторант
-	участь у дослідженнях по вдосконаленню управління містом;
-	участь у навчальному процесі Академії

Національна Академія державного управління при Президентові України
2004-дотепер
Доцент
-	участь у дослідженнях по вдосконаленню регіонального управління;
-	участь у навчальному процесі Академії


7. Участь у наукових та професійних асоціаціях

Немає. 

8. Участь у діяльності державної служби

Немає.

9. Консультативна діяльність

Консультант проектів із розвитку міської економіки та соціальної сфери, що здійснюються Київською міською державною адміністрацією (1992 - дотепер).



