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Тел.

Микола Вікторович Орлов (Mykola Orlov)
Рівненська обл., с.Здовбиця вул.Квітнева, 9 кв.2
067-363-8272

Skype

Analitik_Rivne

E-mail

Analitik_Rivne@bigmir.net
Сайти: http://mykolaorlov.name/ , www.kerivnyk.org.ua

24.11.1973
Дата народження
Позиціонування: керівник, бізнес-тренер, експерт-консультант, журналіст-аналітик. Фахове спрямування: місцеве
самоуправління, місцевий економічний розвиток, партнерство влади і громади, екологія, навчання дорослих,
саморозвиток, стратегічне управління. Є великий досвід 15 років науково-педагогічної діяльності та консалтингової
діяльності. Маю міжнародний Сертифікат учасника програми «Як бути кращим радником із стратегічних питань».
Очолювана мною ГО «АЦРМ ЗЕОН» є визнаним провайдером послуг для ГО (Ярмарок інституційного розвитку
м.Хмельницький м.Київ 2011 рік, підтверджено Сертифікатом і внесено в базу даних UNITER). Останні проведені
тренінги 2011-2013 років м.Вінниця Вінницький обласний осередок Всеукраїнської молодіжної громадської організації
«Молодіжний центр працевлаштування» на тему «Проектний менеджмент» конт.особа Наталія 098-5308987 м.Львів НГО
«Фундація регіональних ініціатив» на тему «Стратегічний менеджмент» конт.особа Ірина Білик, Білозерський РО
Херсонської обласної МО «Молодіжний центр регіонального розвитку, конт.особа Петренко Елла, 0664203418, mcrrbilozerka@i.ua, 06.07.2013 м.Рівне «Аналіз політики, програм і проектів місцевого розвитку» на замовлення МГО
«Молодіжна Альтернатива» Людмила Кудіна 044-592-8669
ПРОФЕСІЙНИЙ ДОСВІД
•Період (від – до)
• Назва та адреса інституції
• Вид діяльності

• Посада
• Опис функцій
•Період (від – до)
• Назва та адреса інституції
• Вид діяльності

• Посада
• Опис функцій
• Період (від – до)
• Назва
• Вид діяльності
• Посада

З листопада 2011 року – ФОП, що надає консультаційні послуги
2007- 05.2011
Багатопрофільне Приватне підприємство «Секрет» м.Рівне
Виробництво та продах виробів з металопластика, проектно-будівельна
діяльність, ресторанний бізнес, енергозберігаючі технології, консалтингова
діяльність
директор
Загальне керівництво, радник власника з фінансово-господарських питань
2002-дотепер (на громадських засадах)
громадська організація «Аналітичний центр розвитку міста «ЗЕОН»
Аналітичні дослідження, розробка бізнес-планів, організація європейських
студій, підготовка громадських журналістів, розробка Програм розвитку
(реформування) житлового і комунального господарства, організація та участь у
заходах ( Европейський експрес, Тиждень Європи, фотовиставки до дня
Європи), проекти Енергозбереження. Організація змагань, залучення волонтерів.
З 2012 року маємо власну газету «Здолбунів сіті». Я виконую функції шефредактора, здійснюю юридичний супровід та пошук фінансування. Автор
аналітичних статей, розслідувань на тематики : економіка, управління, місцеве
самоуправління, комунальне господарство, лідерство, побудова карєри
Голова Ради
Загальне керівництво
2005-2006
Політична партія
Заступник голови Рівненського обласного виконавчого комітету

• Опис функцій
•Період (від– до)
• Назва

• Вид діяльності
• Посада
• Опис функцій

•Період (від – до)
• Назва та адреса інституції

• Вид діяльності
• Посада
• Опис функцій

•Період (від-до)
• Назва
• Вид діяльності
• Посада
• Опис функцій

• Період (від – до)
• Назва і адреса місця роботи
• Вид діяльності
• Посада
• Опис функцій

Розробка стратегії розвитку області, організація піар-заходів, масових акцій
2004-2005
лабораторія міжнародних та регіональних
зв’язків Національного університету водного господарства
та природокористування м.Рівне
Просвітницька діяльність, міжнародна наукова співпраця, адаптація до
Болонського процесу
провідний спеціаліст
Залучення іноземних лекторів, студентські обміни, наукові міжнародні
стажування, організація святкування днів Європи
2001-2003
Український державний університет
водного господарства та природокористування м.Рівне
Просвітницька діяльність, міжнародна наукова співпраця, адаптація до
Болонського учбового процесу
координатор міжнародних наукових та регіональних зв’язків
Залучення іноземних лекторів, студентські обміни, наукові міжнародні
стажування, організація святкування днів Європи
2000 - 2010
кафедра трудових ресурсів і підприємництва факультету менеджменту
Національного університету водного господарства та природокористування
Наукова та педагогічна діяльність
старший викладач
Викладання дисциплін: Стратегічне управління, аналіз господарської діяльності,
інноваційний менеджмент, психологія та соціологія праці, звязки з
громадськістю, науково-дослідна робота
1998-2000
кафедра регіонального управління факультету менеджменту Національного
університету водного господарства та природокористування
Наукова та педагогічна діяльність
старший викладач
Викладання дисциплін: аналіз і планування соціально-економічного розвитку
регіону, житлове господарство

ОСВІТА, СТАЖУВАННЯ

 Період (від - до)
• Тема досліджень

2013
Школа АХАЛАР: Я та громада м.Чернігів, м.Варшава лютий-травень

Передбачений вид
сертифікату

Є Сертифікат




Період
Тема



Сертифік
ат

• Період (від - до)
• Тема досліджень

2012, серпень
Програма «Громадські звязки: Розвиток децентралізації та економічного
зростання. Адвокація в місцевих громадах», північно-західні штати США
Є Сертифікат, зарахований до асоціації випускників програм за підтримки
американського уряду

2011
Проект доброчесного врядування в Україні «Прозора Україна», Україна –

Період (від - до)

• Тема досліджень

Польща (підготовка експертів впровадження принципів прозорого місцевого
самоврядування в Україні)
2010
Проект «Популяризація механізмів громадських консультацій у 15 обраних
регіонах України», Україна – Польща (проведення громадських консультацій,
допомога громаді у вирішенні її питань у владі)

Передбачений вид
сертифікату
• Період (від - до)
• Назва закладу
• Тема досліджень

Є сертифікат

Передбачений вид
сертифікату
• Період (від - до)
• Назва закладу
• Тема досліджень

Є сертифікат

Передбачений вид
сертифікату
• Період (від - до)
• Назва закладу
• Тема досліджень
Предмети
• Передбачений вид
сертифікату
• Період (від - до)
• Назва закладу

Є сертифікат

• Спеціалізація
• Передбачений вид
сертифікату

Архітектура і містобудування, фінансова основа міжмуніципальної кооперації
Є Сертифікат

2010
Європейський Рух в Україні
Школа освітнього консультанта (вивчення програм навчання за кордоном та їх
кваліфіковане розяснення абітурієнтам)

2006
навчальна програма для місцевого самоврядування в галузі екології і
нетрадиційної енергетики, Краків, Закопане, Польща

2002
Інститут регіонального управління НАДУ при Президентові України
тренінг “Як бути кращим радником”, NISPAcee, Одеса, Україна
Навички стратегічного консалтингу на регіональному і національному рівні.
Є Сертифікат
2002
курси “Роль міст у світі, що глобалізується”, Будапешт, Угорщина

• Період (від – до)
• Назва закладу

1996-2000
аспірантура за спеціальністю “Розміщення продуктивних сил та регіональна
економіка” в Рівненському державному технічному університеті

• Спеціалізація

Регіональна економіка, тема дисертаційного дослідження „Управління житловим
господарством міст України”
Довідка про успішно здані кандидатські іспити

• Передбачений вид
сертифікату
• Період (від – до)
• Назва закладу
• Спеціалізація
• Передбачений вид
сертифікату

1991-1996
факультет економіки та менеджменту Української державної академії водного
господарства
Економіст (облік та аудит)
диплом

НАВИЧКИ
МОВИ

Українська, російська-відмінно, англійська – добре (читання-переклад),
польська-добре (читання-переклад)

НАВИЧКИ В ГРОМАДСЬКОМУ
ЖИТТІ

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗДІБНОСТІ
ОРГТЕХНІКА

Професійні. Досвід проведення навчань, тренінгів. Є власні розроблені тренінги
Стратегічного розвитку ГО, Розвиток особистості. Успішна людина, Практика
управлінського консалтингу. Є база для інших тренінгів які адаптуються під
конкретні замовлення і потреби клієнтів.
професійні
ПК, факс, телефон, модем, сканер, мультимедіа
У різні роки Член Європейських мереж дослідників в галузі житла (ENHR,
Швеція) та в галузі державного управління (NISPAcee, Словаччина),
Всеукраїнських асоціацій політичних наук та економістів, депутат Здолбунівської
міської ради 2006-2010 роки, голова комісії з питань бюджету, фінансів та
податкової політики. У 2011 році обраний Головою Громадської ради при
Здолбунівській РДА. Хобі - Інтелектуальні ігри, самоосвіта. Учасник телешоу
“Перший мільйон” на “1+1” 26.12.2003, переможець гри “Ва-банк” на телеканалі
“Рівне 1”, перша премія на фотовиставці “День Європи” –2003, премія на
фотовиставці „День Європи-2005”, відзнака на фотовиставці-2006. Переможець
Всеукраїнського конкурсу „Молода Економіка - 2006” м.Київ. Розробник та
керівник декількох проектів, фінансованих Міжнародними та всеукраїнськими
донорськими інституціями. Маю спортивні розряди з 6 видів спорту.

ІНШЕ

ПУБЛІКАЦІЇ

Близько 60 в наукових виданнях, більше 300 в ЗМІ, зокрема:
Стратегічне управління громадою в контексті євроінтеграції
та світової глобалізації.
Співавторство у монографії «Механізми ринкового господарювання: галузеві
особливості», 2005 р.
Науково-практична праця «Рівненщина, яку ми будуємо»
Практичний посібник «Енергозбереження доступне для кожного», 2011 р
Співавторство у посібнику «Громадська журналістика та відповідальні соціальні
медіа», 2012 р
Науково-методичні видання, популярні статті в ЗМІ
Веду блоги на сайті ОГО, Кореспондент, 4 влада, Ні корупції, власному сайті та
газеті Здолбунів CITY www.zdolbunivcity.net

