
Публічне управління та адміністрування»

«РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ»

Одеський регіональний інститут державного управління 
Національної академії державного управління при Президентові України 

Факультет публічного управління та адміністрування

Кафедра публічного управління та регіоналістики   



Мета спеціалізації:

підготовка фахівців для роботи у сфері
регіонального управління, здатних:
 розробляти та впроваджувати у життя нові підходи і
методи забезпечення регіонального розвитку;
 здійснювати управління процесами децентралізації
та демократичного врядування:
 забезпечувати координовану діяльність в умовах
багаторівневого управління.



Спроможна громада + розвинена 
інфраструктура регіону = процвітаюча 

країна

Спроможна громада  →   розвинений 
регіон   → процвітаюча країна

Регіональне управління



Очікуване місце роботи випускника: 

керівник державної служби в державному органі; 

керівник органу місцевого самоврядування;

виборна посада в органах місцевого самоврядування;

 працівник органу публічної влади, який виконує функції з 

обслуговування; 

працівник патронатної служби; 

керівник державного або муніципального підприємства, 

установи, організації, іншого суб’єкта господарювання публічної 

форми власності;

експерт, до компетенції якого відноситься сфера регіонального 

розвитку та управління.



Регіональне управління 

10 навчальних дисциплін,

викладання яких забезпечують 

12 висококваліфікованих викладачів:
Теоретичні засади регіонального управління в Україні.

 Політична регіоналістика. 

Система публічного управління на регіональному та місцевому рівнях.

Регіональна економічна політика в Україні. 

Управління регіональною інфраструктурою.

Планування та прогнозування розвитку територій. 

Інноваційний розвиток системи регіонального управління.

Міжсекторні відносини як основа регіонального розвитку. 

Моніторинг та оцінювання в регіональному управлінні.

 Управління людськими ресурсами .



Теоретичні засади регіонального 
управління в Україні

Які питання вирішуються на рівні регіону?

Хто здійснює управління регіоном?

До компетенції яких органів влади 
належить вирішення тих чи інших питань?

відповіді на ці та багато інших питань ви знайдете, 
вивчивши 



Політична регіоналістика
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Організація публічної влади в 

розвинених країнах світу

Політичні процеси на рівні регіону

Місце Чорноморського регіону в 
Україні та світі



Вас цікавить 
система 

організації 
публічної 

влади в Україні 
на всіх рівнях?

Які виклики 
та можливості 

зумовлює 
процес 

децентраліза
ції?

Що забезпечить 
ефективну 

взаємодію в 
системі 

регіонального 
управління?

Система публічного 
управління на 

регіональному та 
місцевому рівнях



Міжсекторні 
відносини –

основа 
регіонального 

розвитку

Способи 
впливу 

громадян на 
розвиток 

свого регіону

Можливості, 
які відкриває 

публічно-
приватне 

партнерство

Правильна 
організація 
публічних 
закупівель

Міжсекторні відносини 
як основа регіонального розвитку



допоможе вам знайти відповіді на ці питання, і не тільки

Що робити для того, аби управління регіоном
відповідало сучасним викликам?

Як оптимально використати можливості
інноваційних технологій?

Криза підприємства… організації … регіону..
Що робити?

Інноваційний розвиток системи 
регіонального управління



Що прискорить проходження 
регіоном шляху від депресивного до 

процвітаючого?

Як ефективно управляти регіоном в 
умовах обмежених ресурсів?

Чи можуть місцеві бюджети бути не 
дотаційними?



Планування та прогнозування 
розвитку територій

Чи знаєте ви як спланувати розвиток вашого району, міста, 

села?

Як спрогнозувати кількість мешканців та їх потреби на 

кілька років вперед?

Хто приймає рішення про розвиток території у 

майбутньому? 

Що таке бенчмаркінг і маркетинг території?

Плануючи розвиток території - ви заглядаєте в 

майбутнє! Скористайтесь можливістю 

отримати ці знання.



Управління регіональною 
інфраструктурою

Чи може громадськість впливати на прийняття 
управлінських рішень?

Як забезпечити зв’язок органів влади з 
громадськістю?

Що сприятиме розбудові соціальної інфраструктури 
села, селища, міста?

Все це, а також знання про види та методи оцінювання 

якості громадських послуг Ви дізнаєтесь з курсу

«Управління регіональною інфраструктурою»



Моніторинг та оцінювання в 
регіональному управлінні

Що гальмує розвиток регіону?

Проекти, програми, адміністративна 
діяльність…   Як їх оцінити?

Все про контроль: Що? Хто? Як? Коли?  



Управління людськими ресурсами

Ти є справжнім лідером в своєму 
колективі?

Вмієш організувати свій час  так, щоб 
встигнути все заплановане і навіть 

більше?

Знаєш якою повинна бути поведінка сучасного 
публічного управлінця? Як підвищити рівень 

довіри громадян до влади?

Якщо поки відповідь на ці питання є 
негативною або ти прагнеш 

вдосконалити ці вміння, тоді цей курс 
для тебе!




