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Число, місяць і рік народження

Місце народження Україна, м. Миколаїв, Миколаївська область
Освіта Березень 1999 -  грудень 1999 -  Український 

державний морський технічний університет, м. 
Миколаїв, Україна, спеціальність -  Економіка. 
Жовтень 1994 -  лютий 1995 -  Ланкастерський 
Університет, Школа менеджменту, м. Ланкастер, 
Великобританія, спеціальність -  Фінанси.
Липень 1994 -  жовтень 1994 -  Інститут управління 
підприємствами, Університет Марселя, м. Екс-ан- 
Прованс, Франція, спеціальність -  Економіка. 
Вересень 1987 -  червень 1993 -Миколаївський 
кораблебудівний інститут, м. Миколаїв, Україна, 
спеціальність -  Суднові силові установки з 
газотурбінними двигунами

Науковий ступінь, вчене звання
(за наявності)
Володіння мовами українська, російська, англійська -  вільно, іспанська, 

німецька -  зі словником.

Нагороди,почесні звання
(за наявності)

-Почесне звання «Еородянин року» в номінації 
«Фінанси та банківська справа» в рамках 
загальноміський програми «Еородянин року». 
-Почесний знак Миколаївського міського голови «За 
заслуги перед містом Миколаєвом».

Досвід роботи у виборних 
органах

2007 -  2013 -  член Виконкому Миколаївської міської 
ради У-го та УІ-го скликання.
2002 -  2006 -  Депутат Миколаївської міської ради 
XXIV (IV) скликання, заступник голови постійної 
комісії з питань розвитку підприємництва.

Трудова діяльність Липень 2020 -  до сьогодні -  Еолова Наглядової ради, 
ЕС «Мережа Центрів Інформаційної Підтримки 
Бізнесу»,
Об’єднання організацій інфраструктури підтримки 
підприємництва з 12-ти областей України, що 
здобули досвід надання консалтингових послуг в 
рамках контракту з Європейським Банком 
Реконструкції та Розвитку (ЕВКХ)) проекту 
ЕЦ4Визіпе88, впровадили високі стандарти якості 
сервісів для малого та середнього бізнесу, спільну 
систему комунікації та взаємодії з метою ефективної 
допомоги підприємствам та регіонам України в 
економічному розвитку.
Вересень 2010 -  до сьогодні -  Еолова експертно-



економічної ради, Миколаївський Регіональний 
Центр Підтримки Бізнесу (ТОВ «Центр Підтримки 
Бізнесу»),
За результатами відкритого тендеру з 2017 року 
укладений консалтинговий контракт з Європейським 
Банком Реконструкції та Развитку (ЕВКХ)) на надання 
послуг проекту ЕШВизіпезз.
З моменту створення у 1998 році організовував 
роботу Центру як найбільшої в регіоні 
консалтингової та аналітичної компанії що 
впроваджує сучасні міжнародні практики управління. 
Серед клієнтів Центру:
-  ЗАТ «ТК Миколаївський глиноземний завод», 
проект реструктуризації невиробничих активів 
компанії, формування окремого аутсорсіногового 
підрозділу з експлуатації майнових комплексів 
об’єктів соціальної сфери, виділення та реалізація 
непрофільних активів, підготовка кадрів управляння 
нових підрозділів, персоналу,
-  «Центр соціальних програм» Миколаївського 
глиноземного заводу ОК Русал», розробка та 
впровадження програми соціальної відповідальності 
підприємства на території області, формування 
органу управління соціальними проектами,
-  БипІпЬеу завод «Янтар», проект трансформації 
регіональних підрозділів сфери збуту продукції, під 
час інтеграції в національну мережу та зміну 
показників ефективності роботи, перепідготовка 
кадрів,
-  корпорація «Промстан», проект впровадження 
нового продукту, створення нового виробничого 
підрозділу, аналіз альтернативних технологій та 
джерел постачання сировини, формування моделі 
національної збутової мережі, залучення 
фінансування,
-  Суднобудівна судноремонтна компанія 
«Миколаївська верф», проект розробки нової стратегії 
компанії, довгострокового та короткострокового 
плану розвитку,
-  ТДВ «Первомайськдизельмаш», підготовка до 
експорту, інструменти міжнародної співпраці. 
Партнери -  Всеукраїнська асоціація консультантів з 
управління, консалтингова компанія ОАІ (І) 8 А), 
Українська асоціація менеджмент-консультантів, 
ЕІАВ8С.
Вересень 2020 -  до сьогодні -  Голова Наглядової 
ради, ГС «Морський Кластер України»,
Травень 2019 - співзасновник ініціативи «Морський 
Кластер України», об'єднання підприємств та 
організацій галузі суднобудування і судноремонту 
(Завод «Океан», завод «Артіль ЛТД», Магіпе Оезі§п 
Еп§іпеегіп§ Мукоіаіу - Оатеп Огоир, компанія 
«Миколаївська верф», завод «Магістраль-Юг», 
компанія «Сі-Джоб», Національний університет 
кораблебудування, Миколаївська міська рада) для 
спільних дій з відновлення індустрії, формування



стратегії конкурентоспроможності території як 
«Долини морського сервісу», першого з напрямків 
СМАРТ- спеціалізації Миколаївської області, 2018- 
2019 - член робочої групи по формуванню
регіонального морського кластера.
2017-2018 - розробник «Концепції розвитку річок і 
малого судноплавства» - документу, що визначає 
стратегічні пріоритети розвитку міста з урахуванням 
конкурентних переваг і сформованої інфраструктури, 
підтриманий Колегією громадських рад міста 
Миколаєва.
2017-2019 - співавтор програми «Ефективний
Кредит» та інструменту зниження вартості 
фінансових коштів для підприємств Миколаївської 
області.
2016-2017 - співавтор і розробник проекту
«Інноваційний кластер КІппоНІІВ» - розвиток 
наукомістких стартапів в Миколаївській області в 
партнерстві з вищими навчальними закладами, 
науковими інститутами, бізнесом - проект 
переможець Конкурсу регіональних проектів 
розвитку, залучено фінансові кошти «секторальної 
підтримки Європейського Союзу». Проект 
реалізується з грудня 2018 року.
Лютий 2017 -  учасник експертного пулу проекту 
Європейського Союзу «ЕІЕеасІ \уііЬ Еигоре», 
консультант з питань управління та сталого 
регіонального розвитку.
Вересень 2016 - переможець першого в Україні 
відкритого конкурсу на посаду Еолови Миколаївської 
ОДА, посівши друге місце, був включений до 
кадрового резерву Нацдержслужби України на цю 
посаду.
Січень 2008 -  вересень 2010 -  Інвестиційний 
керуючий, ТОВ «Рант Альянс».
Управління проектами в сфері нерухомості, інвестиції 
в будівництво промислових об’єктів, комерційної 
нерухомості, експертиза інвестиційних проектів, 
розробка програм інноваційної діяльності.
Січень 2004 -  січень 2008 -  керуючий
Миколаївською філією, АКБ «ТАС-Комерцбанк» 
(ВАТ «Сведбанк»),
Керував робочою групою зі створення філії, 
формував трудовий колектив, організував роботи 
банку. Філію відкрито в жовтні 2004-го року. За 
короткий термін 2004-2005р.р. відкрито мережу з 9 
відділень по Миколаївській області, «ТАС- 
Комерцбанк» в Миколаєві виведений на лідируючі 
позиції за даними НБУ серед банків, що працюють на 
території регіону, набув широку популярність і 
позитивний імідж у клієнтів. У 2007-му проведено 
процедуру ребрендингу ті зміни моделі управління в 
зв’язку зі зміною найменування Банку на ВАТ 
«Сведбанк».
Квітень 1998 -  січень 2004 -  Директор,
Миколаївський Регіональний Центр Підтримки



Бізнесу (ТОВ «Центр Підтримки Бізнесу»), розробник 
комплексу заходів з підтримки економічного 
розвитку в регіоні, включаючи консалтингові, освітні 
та інформаційні ресурси. У 1999 році розроблено 
«Регіональну програму розвитку маркетингу», у 2000 
році -  програму «Молодіжне підприємництво», в 
2003 -  концепцію «Миколаїв -  місто вільного 
підприємництва», на базі якої прийнято рішення 
Міської Ради № 13/13 від 14.07.2003. У 2003 році 
розроблено комплекс освітніх програм «Вчимося 
бізнесу» для підготовки підприємців.
Квітень 1995 -  березень 1999 — директор 
Чорноморської філії, Міжнародний інститут 
ринкових відносин та підприємництва, м.Київ.
Лютий 1995 -  квітень 1998 -  керівник міжнародних 
програм Центру підвищення кваліфікації державних 
службовців та керівників державних підприємств, 
установ та організацій, Миколаївська обласна 
державна адміністрація.
Грудень 1991 -  лютий 1995 -  комерційний директор, 
Спільне Підприємство «Інкомброк».
1988 -  1989 -  строкова служба в армії.
Вересень 1987 -  грудень 1991 -  начальник відділу 
промисловості, заст. начальника відділу, фахівець, 
Чорноморське правління Всесоюзного науково- 
технічного товариства суднобудування ім. Крилова.

Д о д а т к о в а  і н ф о р м а ц і я Програми підвищення кваліфікації в СІНА, 
Німеччині, Іспанії, Японії, участь в міжнародних 
конференціях та семінарах в Великобританії, 
Швейцарії, Бельгії, Австрії, Франції, Швеції.
2020, Тренінгова навчальна програма та сертифікація 
по 180 20700:2017, СМС-ІЛєгаіпе,. Сертифікований 
консультант: 1іІІрз://\у\\^.І8о20700.ог£/пос1е/1132.
2017, Ьеасіегзітір Асасіешу Гог Оеуеіортепі, Бг.Ргапсіз 
Рикиуата Соигзе “ТЬе Коїе оР РиЬІіс Роїісу іп Ргіуаіе 
Зесіог Оеуеіортепі”, Стенфордський Університет, 
США, Школа Державного Управління, УКУ, 
Украйна.
2019, “ЬеабегзЬір іп Ггасіигеб \уог1сГ Ьу Ог.Оеап 
иОИіатз, Гарвардський Університет, США, Львівська 
Бізнес Школа, Украйна, Центр Лідерства У К У ,  
Украйна.

Членство в ІГС 3 2001 року - ВГО «Українська Асоціація Центрів 
Підтримки Бізнесу»

Особисті досягнення

Контактна інформація ІГС та
делегованої особи

Україна, 54001, м. Миколаїв, вул. Лягіна, 2, оф. 107, 
Дирекція: м.Миколаїв, вул. Потьомкінська 51/1 
Тел: (0512) 47-84-52, 

Можливі напрями роботи у 
громадській раді

Стратегія розвитку міста, муніципальне управляння, 
економічний розвиток, маркетинг територій



кому: Ініціативній групі з підготовки 

установчих зборів для формування 

складу експертно-громадської ради 

виконавчого комітету Миколаївської 

міської ради

МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ

«Служіння суспільству - вище власних інтересів» - це девіз більше 116 років тому 
знаменитий американський адвокат, засновник міжнародного громадського руху Коїагу, 
Пол Харріс запропонував всім, хто вже відбувся в бізнесі і кар'єрі і в силу своїх цінностей 
і світоглядів, готовий присвятити частину життя розвитку своєї громади.

Я відношу себе до таких людей і вважаю що той унікальний набір компетенцій, який я 
сформував за роки професійної і громадської діяльності, необхідно максимально 
використовувати на благо мого рідного міста - Миколаєва.

Упевнений, що навички управління в сфері бізнесу, знання корпоративних і бюджетних 
фінансів, комунікативні здібності, повагу до людей незалежно від їхнього економічного 
становища, досвід міжнародного співробітництва, знання інструментів економічного 
розвитку і маркетингу територій, досвід на державній службі і в місцевому 
самоврядуванні, великий період роботи в інститутах громадянського суспільства, 
розуміння специфіки та інтересів регіональних стейкхолдерів, дають можливість мені 
бути ефективним членом експертно-громадської ради та допомогти формувати ефективну 
систему взаємодії виконавчих органів Миколаївської міської ради, як сервісу, і 
територіальної громади міста.

Будь-які махінації влади і тіньові схеми, спроби «вирішувати питання» за закритими 
дверима, ігнорування реальних інтересів жителів і повне небажання будувати 
громадянської діалог, мобілізують мене тільки до більш активної громадської позиції та 
прагнення запустити незворотні інструменти демократії участі, спрощення процедур 
державного регулювання, формування системи громадського контролю за діями органів 
влади та самоврядування на всіх рівнях. І в останні кілька років я сконцентрував зусилля 
саме на цьому.

Мешканці міста - замовники послуг влади, тільки система постійного розвитку бізнесу 
здатна забезпечити умови стабільного зростання добробуту як працюючих, так і соціально 
незахищених громадян, доступ до всіх адміністративних послуг повинен бути 
максимально простим як для підприємця так і для будь-якого жителя міста - це ключові 
пріоритети для мене.

Миколаїв має колосальний потенціал для зростання економіки, створення нових і 
відновлення робочих місць в декількох галузях. Я виділяю наступні концептуальні 
завдання;

- Миколаїв - територія свободи бізнесу,
- Південний транспортний хаб України,
- Долина морського сервісу - відродження галузі суднобудування і ремонту,
- Миколаїв -  осередок креативних індустрій та нового туризму.
Робота по кожному з них вже практично ведеться, визначені ключові стейкхолдери і 

інструменти, запущений «Морський Кластер України», «Концепція розвитку річок і 
малого судноплавства», Сформована група зацікавлених у розвитку аквафермерства, 
проект по створенню в Миколаєві інкубатора аквафермерства отримав підтримку



секторальної програми ЄС , готова програма «Турбіз - конструктор» щодо форматування 
об'єктів інфраструктури, пам'яток, сервісів в локальні туристичні продукти, є 
опрацювання по інструментах індустріальних парків, підготовлений План перегляду на 
рівні міста регуляторних документів впливають на умови ведення бізнесу і входять в 
компетенцію міської ради, готується технічне завдання для розробки програми 
маркетингу території.

Саме експертно-громадська рада є платформою для внесення вищезгаданих напрямків 
до порядку денного міської політики. В свою чергу робота самої експертно-громадська 
рада має бути повністю відкритою та публічною, із залученням максимальної кількості 
активних городян та експертів різних галузей, в тому числі, об’єднаних на майданчиках 
громадських рад при виконавчих органах Миколаївської міської ради.

24 лютого 2021 року

А.М.Ващиленко


