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 Розвиток системи 

регіонального управління в умовах 

децентралізації : матеріали наук.-практ. 

конф. до 20-річчя ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України та з нагоди 5-

річчя каф. рег. політики та публ. 

адміністрування, 29 квіт. 2015 р. - 

Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015. - 312 с. -

ISBN 978-966-394-069-4 

«Успішне впровадження реформи державного 

управління та здійснення децентралізації неможливе 

без науково обґрунтованої та підтвердженої на 

практиці ефективної системи регіонального 

управління.»  

М. М. Іжа, 

 директор ОРІДУ НАДУ 

 при Президентові України 

 

 Соціально-економічний 

розвиток регіонів в умовах 

децентралізації: цілі, механізми, 

інструменти : матеріали щоріч. наук.-

практ. конф. до 20-річчя ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України, 29 трав. 

2015 р. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015. - 

158 с. -ISBN 978-966-394-071-7 

«Неоднозначна ситуація, що склалася в економіці 

України, потребує не тільки рішучих дій з мобілізації 

потенціалу, а й ретельного обговорення шляхів 

розвитку господарчих комплексів регіонів країни, 

обговорення серед науковців та практики різних сфер 

економіки, державного управління та місцевого 

самоврядування.» 

М. М. Іжа, 

 директор ОРІДУ НАДУ 

 при Президентові України 



 

 Сучасний менеджмент: моделі, 

стратегії, технології : матеріали XVI 

Всеукр. щоріч. студ. наук.-практ. конф. 

за міжнар. участю, 23 квіт. 2015 р. - 

Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015. - 246 с. 

Студентська конференція надає можливості обміну 

думками стосовно актуальних питань розвитку 

сучасних видів менеджменту: стратегічного, 

інноваційного, проектного, логістичного, 

інформаційних технологій тощо. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Суспільно-політичний та 

соціокультурний розвиток Південного 

регіону України: історичні традиції і 

сучасні тенденції : програма, проект 

рекомендацій та пропозицій І Всеукр. 

наук.-практ. конф., 21-22 трав. 2015 р. - 

Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015. - 68 c. +  

1 DVD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Актуальні проблеми 

державного управління : зб. наук. пр. 

ОРІДУ. Вип. 3 (63) ; спецвипуск до 20-

річя ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України / голов. ред. М. М. Іжа. - Одеса 

: ОРІДУ НАДУ, 2015. - 276 с. 

Збірник охоплює широкий спектр питань державного 

управління. Теми розглядаються в різних аспектах 

теорії та практики регіонального і галузевого 

управління, місцевого самоврядування. 



 

 Концептуальні засади 

реформування системи регіонального 

управління : монографія / М. М. Іжа, 

З. В. Балабаєва, Т. А. Берегой та ін. - 

Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015. - 212 с. -

ISBN 978-966-394-068-7 

Теоретично обґрунтовано і запропоновано 

концептуальні підходи і надані практичні 

рекомендації щодо побудови нової системи 

регіонального управління. Здійснено комплексний 

аналіз науково-теоретичних та організаційно-

правових основ регіонального управління. 

Проаналізовано повноваження та функції органів 

регіонального управління, зокрема обласних 

державних та районних адміністрацій, обласних та 

районних рад, подано пропозиції щодо їх оптимізації. 

Проведено моніторинг чинної системи регіонального 

управління та визначено критерії ефективності її 

функціонування. Вивчено матеріально-фінансову 

основу системи регіонального управління. 

 

 Лідерство в системі державної 

служби : навч. посіб./ за заг. ред. 

М. М. Іжи. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 

2013. - 132 с. -ISBN 978-966-394-062-5 

Викладені теоретичні підходи до розвитку і 

впровадження лідерства в системі державного 

управління та публічного адміністрування. Розглянуті 

соціально-психологічні аспекти виникнення та 

формування лідерства, закордонний досвід 

впровадження лідерства в адміністративних органах. 

Запропоновано модель підготовки керівних кадрів та 

впровадження феномену лідерства в системі державної 

служби на прикладі професійної діяльності Одеської і 

Херсонської ОДА, ОРІДУ, Херсонського та 

Вінницького обласних ЦППК. 



 

            Реформування публічного 

управління: теорія, практика, 

міжнародний досвід : матеріали наук.-

практ. конф. за міжнар. участю, 

присвяч. 20-річчю утворен. ін-ту, 29-30 

жовт. 2015 р. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 

2015. - 396 с. -ISBN 978-966-394-073-1 

«Сучасність характеризується стрімкими змінами у 

різних сферах українського суспільства. Пріоритети 

цих перетворень конкретизовано в ініційованих 

Президентом України П.О. Порошенком стратегічних 

завданнях розвитку нашої країни, зокрема в 

оборонній, антикорупційній, економічній, 

продовольчій, енергетичні та соціальній сферах. На 

регіональному рівні ці завдання доповнюються 

необхідністю впровадження децентралізації влади, 

реформування місцевого самоврядування, ресурсного 

забезпечення його самодостатності, створення 

належної інфраструктури за безпосередньою та 

дієвою участю громадян у формуванні і реалізації 

регіональної політики.» 

М. Н. Саакашвілі, голова ОДА 

 


