
 

В період з 22 по 24 травня 2018 року в Одеському регіональному 

інституті державного управління НАДУ при Президентові України було 

організовано та проведено короткостроковий тематичний семінар «Актуальні 

проблеми державного управління та місцевого самоврядування» з 

підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого 

самоврядування з Вінницької, Миколаївської, Одеської, Херсонської 

областей. Відкрили роботу семінару начальник відділу підвищення 

кваліфікації кадрів ОРІДУ НАДУ при Президентові України Липовська С.О. 

та завідувач сектору організації семінарів за державним замовленням 

Привалова Н.В., які поінформували слухачів про внутрішній розпорядок і 

напрямки діяльності відділу підвищення кваліфікації кадрів, а також про 

надання навчальних послуг Інститутом, отримання освіти на різних 

факультетах та порядок проведення вступної кампанії. 

В рамках семінару проведено низку занять, а саме: 

- практичне заняття: «Робота в команді щодо досягнення спільної мети»;  

- тематичні дискусії: «Методика і технологія оцінювання ефективності 

управлінської діяльності», «Прийняття управлінських рішень в органах 

публічної влади», «Управління людськими ресурсами в органах місцевої 

влади: проблеми, зміст і завдання» тощо. 

Важливі та актуальні на сьогоднішній день питання були порушені в 

рамках «круглого столу»: «Забезпечення ефективності управлінської 

діяльності в органах публічної влади щодо соціально-економічного розвитку 

території», у якому взяли участь доцент кафедри публічного управління та 

регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат наук з 

державного управління, доцент – Давтян С.Г., начальник відділу підвищення 

кваліфікації кадрів ОРІДУ НАДУ при Президентові України, старший 

викладач кафедри публічного управління та регіоналістики – Липовська С.О. 

та один із керівників стратегічного району Одеської області, 

Овідіопольського, який вже протягом багатьох років має високий рівень 

соціально-економічного розвитку – Мошняга Л.А. 

Велику зацікавленість у слухачів викликала тематична дискусія, що 

була проведена 23 травня за темою: «Ефективна діяльність органу публічної 

влади як запорука сталого розвитку територіальної громади». До участі у 

занятті були запрошені директор Одеського регіонального інституту 

державного управління НАДУ при Президентові України, професор кафедри 

регіональної політики та публічного адміністрування ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України, доктор політичних наук, професор, Заслужений 

працівник освіти України – Іжа М.М. та Доброславський селищний голова 

Лиманського району Одеської області, справжній лідер та керівник – 

Прокопечко Л.Я. Презентація про здобутки Доброславського селищного 

голови, як завжди, надихнула керівників публічної влади Півдня України ще 

активніше працювати на благо своїх громад. 

Цікаво, яскраво та змістовно проведено тематичну дискусію на тему: 

«Механізми узгодження державної та місцевих стратегій розвитку. Участь 

громадськості у формуванні та реалізації стратегії місцевого розвитку», 



модераторами якої були доцент кафедри публічного управління та 

регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат наук з 

державного управління, доцент – Піроженко Н.В., яка висвітлювала 

теоретичні аспекти заявленої теми та голова Одеської обласної Ради миру – 

Афанасьєва Т.В., робота якої для посадовців керівного складу публічної 

влади Півдня України стала системною, оскільки взаємодія між 

громадськістю і органами публічної влади є важливою складовою реалізації 

сучасної державної політики. 

Практично спрямованим був круглий стіл: «Державно-управлінські, 

економіко-правові та соціально-психологічні аспекти управлінської 

діяльності крізь призму асоціації України з ЄС». Зазначене заняття провели 

завідувач кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною 

безпекою ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат історичних 

наук, доцент, Заслужений працівник освіти України – Кривцова В.М., доцент 

кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат військових наук, старший 

науковий співробітник, депутат Одеської обласної ради – Остапенко О.А. та 

радник з регіонального розвитку Одеського центру розвитку місцевого 

самоврядування – Бондарук В.І. 

24 травня в рамках «круглого столу»: «Механізми взаємовідносин 

органів публічної влади в умовах децентралізації щодо розвитку території» 

взяли участь професор кафедри публічного управління та регіоналістики 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України, доктор наук з державного 

управління, професор – Саханєнко С.Є., завідувач сектору організації 

семінарів за державним замовленням відділу підвищення кваліфікації кадрів 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України, старший викладач кафедри 

менеджменту організацій – Привалова Н.В. та очільники органів місцевого 

самоврядування, громади яких найближчим часом планують об’єднатися – 

Визирський сільський голова Лиманського району Одеської області – 

Токменінов О.П. та Першотравневий сільський голова Лиманського району 

Одеської області – Стоілакі В.В. Під час заняття модератори розказали, який 

непростий шлях доводиться долати громадам в процесі об’єднання та 

відповіли на чисельні запитання слухачів з питань децентралізації. 

По завершенні семінару у своїх анкетах слухачі зазначили: «…Велике 

дякую організаторам семінару за їх професіоналізм та людські якості!», 

«Семінарські заняття були проведені доступно. Я поповнила свої знання, 

розширила професійні уміння. Щиро вдячна за співпрацю», «Дякую за 

змістовний та належно організований процес підвищення кваліфікації», 

«…Семінар був актуальним, цікавим та потрібним», «…Дякую 

професорсько-викладацькому складу за надання важливої інформації, яка 

буде корисна у роботі», «Хотілося, щоб курси тривали довше…», 

«Задоволена в повному обсязі. Фахівці прекрасно підготовлені. Приємно 

вражена. Обов’язково буду рада ще приїхати на навчання. Дуже дякую!» 

За результатами навчання всі слухачі семінару отримали сертифікати 

державного зразка. 



З метою методичного забезпечення для слухачів семінару підготовлено 

та розміщено у «хмарі» навчально-методичні матеріали та практичні 

рекомендації з актуальних питань, що висвітлювалися на семінарі. 

 
 

 


