
В управлінні підвищення кваліфікації кадрів проведено 

тематичний короткостроковий семінар за темою: 

«Конкурентоспроможний лідер в управлінні реформами на сучасному 

етапі»  

 

В період з 08 по 10 грудня 2015 року в управлінні підвищення 

кваліфікації кадрів ОРІДУ НАДУ при Президентові України проводився 

тематичний короткостроковий семінар за темою: «Конкурентоспроможний 

лідер в управлінні реформами на сучасному етапі»  з підвищення кваліфікації 

державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування з 

Вінницької, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей. 

В рамках семінару проведено низку занять, а саме: 

- тематичні зустрічі: «Прикладні питання реалізації проектів розвитку 

рекреаційно-туристичної сфери на місцевому рівні», «Основні правила 

службового етикету державних службовців та посадових осіб 

місцевого самоврядування», «Практика використання методів 

психологічного впливу в процесах управління», «Боротьба з корупцією 

в органах публічної влади. Деякі питання декларування доходів 

державних службовців»; 

- «круглі столи»: «Інвестиційна платформа стійкого розвитку 

Причорноморських територій України: комплексне використання 

туристично-рекреаційного потенціалу», «Стратегія реформ – 2020»: 

питання децентралізації публічної влади», «Правові основи процесу 

децентралізації публічної влади. Фінансова децентралізація», «Участь 

громадськості у процесі прийняття управлінських рішень»; 

- лекція: «Лідерство – запорука ефективного реформування системи 

публічного управління»; 

- практичні заняття: «Формування моделі ідеального державного 

службовця», «Публічний виступ в діяльності сучасного керівника 

органу публічної влади».  

Заняття проводили викладачі Одеського регіонального інституту 

державного управління НАДУ при Президентові України – Безверхнюк Т.М. 

– завідувач кафедри управління проектами ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України, доктор наук з державного управління, професор; Долгіх Н.П. – 

старший викладач кафедри права і законотворчого процесу ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України; Євстюніна Ю.В. – декан факультету 

менеджменту ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат 

педагогічних наук; Оганісян М.С. – доцент кафедри державного управління і 

місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ при Президентові України, 

кандидат філософських наук, доцент; Приходченко  Л.Л. – завідувач кафедри 

державного управління і місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України, доктор наук з державного управління, професор; 

Свірін М.Г. – доцент кафедри регіональної політики та публічного 

адміністрування ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат 

політичних наук, доцент; Осадчук С.В. – доцент кафедри економічної та 



фінансової політики ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат наук 

з державного управління, доцент; Давтян С.Г. – доцент кафедри державного 

управління і місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України, кандидат наук з державного управління, доцент; Саханєнко С.Є. –  

професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України, доктор наук з державного 

управління, професор. Також до проведення занять залучена Ковалевська 

Тетяна Юріївна – завідувач кафедри української мови Одеського 

національного університету ім. І.І.Мечникова, доктор філологічних наук, 

професор, академік академії наук вищої освіти України. 

З метою практичного спрямування процесу підвищення кваліфікації 

для проведення занять були запрошені: головний науковий співробітник 

державної установи «Український науково-дослідний інститут медичної 

реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров’я України», доктор 

медичних наук, старший науковий співробітник – Бабова Ірина 

Костянтинівна; заступник начальника управління – начальник відділу 

адміністрування доходів і зборів з фізичних осіб  управління доходів і зборів 

з фізичних осіб Головного управління ДФС в Одеській області – Решетник 

Володимир Миколайович; Комінтернівський селищний голова 

Комінтернівського району Одеської області – Прокопечко Людмила 

Ярославівна. 

За результатами навчання було проведено підсумкове тестування. Всі 

слухачі семінару успішно склали тест. 

Під час підведення підсумків роботи семінару слухачі дали добру 

оцінку щодо організації та проведення семінару, підкреслили високий 

професійний рівень підготовки професорсько-викладацького складу 

інституту.  Начальник управління ПКК Липовська С.О. розповіла слухачам 

семінару про навчальні послуги, які надає Одеський регіональний інститут 

державного управління НАДУ при Президентові України та поінформувала 

присутніх про вимоги щодо вступу до Інституту. 

За результатами проведення короткострокового тематичного семінару 

слухачі отримали сертифікати та компакт-диски, які містять електронні 

варіанти навчально-методичних і практичних рекомендацій з актуальних 

питань, що висвітлювалися на семінарі. 
 


