
 

В період з 06 по 08 листопада 2018 року в Одеському регіональному 

інституті державного управління НАДУ при Президентові України було 

організовано та проведено короткостроковий тематичний семінар «Питання 

соціально-економічного розвитку території в умовах сучасних реформ» з 

підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого 

самоврядування з Вінницької, Миколаївської, Одеської, Херсонської 

областей.  

В рамках семінару проведено низку занять, під час яких висвітлено  

актуальну тематику, а саме: «Забезпечення ефективності управлінської 

діяльності в органах публічної влади щодо соціально-економічного розвитку 

території», «Оптимізація функцій і повноважень органів публічної влади в 

контексті реформування державного управління в умовах сьогодення щодо 

соціально-економічних перетворень», «Державно-управлінські, економіко-

правові та соціально-психологічні аспекти управлінської діяльності крізь 

призму асоціації України з ЄС», «Методика і технологія оцінювання 

ефективності управлінської діяльності», «Механізми взаємовідносин органів 

публічної влади в умовах децентралізації щодо соціально-економічного 

розвитку території», «Управління людськими ресурсами в органах місцевої 

влади: проблеми, зміст і завдання», «Фінансово-економічна діяльність органу 

місцевої влади як запорука сталого соціально-економічного розвитку 

громади», «Підвищення рівня професійної компетентності державних 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування», «Механізми 

узгодження державної та місцевих стратегій розвитку. Участь громадськості 

у формуванні та реалізації стратегії місцевого розвитку», «Механізми 

узгодження державної та місцевих стратегій розвитку. Участь громадськості 

у формуванні та реалізації стратегії місцевого розвитку», «Норми ділової 

поведінки посадовців з питань етики як принцип формування позитивного 

іміджу діяльності органів публічної влади». 

В роботі семінару взяли участь викладачі ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України та інших навчальних закладів міста Одеси. 

З метою практичного спрямування процесу підвищення кваліфікації до 

проведення занять були залучені заступник директора департаменту 

економічного розвитку Одеської міської ради – Лагунін М.С.; старший 

науковий співробітник Інституту проблем ринку та економічно-екологічних 

досліджень Національної академії наук України, доктор економічних наук, 

професор – Осипов В.М.; Визирський сільський голова Лиманського району 

Одеської області – Токменінов О.П. 

Слухачі під час семінару обмінювалися досвідом, обговорювали 

актуальні питання щодо соціально-економічного розвитку територій. 

За результатами навчання всі слухачі семінару отримали сертифікати.  



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. 

Після завершення семінару слухачі висловили вдячність організаторам 

та викладачам семінару за високий професіоналізм щодо організації та 

проведення занять. 
 

  


