
В управлінні підвищення кваліфікації кадрів в період з 16 по 18 
лютого 2016 року проведено тематичний короткостроковий семінар за 
темою: «Стратегічний та проектний підхід в управлінні місцевим 
розвитком»  

 
В період з 16 по 18 лютого 2016 року в управлінні підвищення 

кваліфікації кадрів ОРІДУ НАДУ при Президентові України проводився 
тематичний короткостроковий семінар за темою: «Стратегічний та проектний 
підхід в управлінні місцевим розвитком» з підвищення кваліфікації 
посадових осіб місцевого самоврядування з Вінницької, Миколаївської, 
Одеської, Херсонської областей. 

В рамках семінару проведено низку занять, а саме: 
- тематичні зустрічі: «Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020»: 

можливості та механізми децентралізації влади», «Бюджетна децентралізація 
як один із напрямків реформування влади в Україні», «Проектний підхід в 
управлінні місцевим розвитком», «Проекти міжнародної технічної 
допомоги», «Стратегічне планування в органах публічної влади в контексті 
сучасних соціально-економічних реформ», «Нормативне регулювання  
державно-приватного партнерства», «Перспективи реалізації інвестиційних 
проектів в Одеському регіоні», «Стратегія сталого розвитку «Україна – 
2020»: реалізація децентралізації з урахуванням досвіду ЄС»; 

- «круглий стіл»: «Особливості стратигування на місцевому рівні»; 
- лекції: «Форсайт-проекти розвитку місцевих громад», «Проектний 

менеджмент в публічному управлінні». 
 
 

Заняття проводили викладачі Одеського регіонального інституту 
державного управління НАДУ при Президентові України Саханєнко С.Є. –  
професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування 
ОРІДУ НАДУ при Президентові України, доктор наук з державного 
управління, професор; Кривцова В.М. – завідувач кафедри європейської 
інтеграції ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат історичних 
наук, доцент, Заслужений працівник освіти України; Овчаренко С.В. – 
професор кафедри філософських та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України, доктор філософських наук, професор;         
Осадчук С.В. – доцент кафедри економічної та фінансової політики ОРІДУ 
НАДУ при Президентові України, кандидат наук з державного управління, 
доцент; Пахомова Т.І. – професор кафедри права і законотворчого процесу 
ОРІДУ НАДУ при Президентові України, доктор наук з державного 
управління, професор; Піроженко Н.В. – доцент кафедри державного 
управління і місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ при Президентові 
України, кандидат наук з державного управління, доцент. 



З метою практичного спрямування процесу підвищення кваліфікації 
для проведення занять були запрошені Бондарук В.І. – консультант Центру 
сприяння розвитку міст при Одеському відділенні Асоціації міст України; 
Козловський  Р.С. – завідувач сектору інвестицій у туризм Департаменту 
«Агентство з питань інвестицій та розвитку» Одеської обласної державної 
адміністрації; Кутателадзе О.Д. – депутат Одеської обласної ради;        
Осипов В.М. – старший науковий співробітник Інституту проблем ринку та 
економічно-екологічних досліджень Національної академії наук України, 
доктор економічних наук, професор; Шевченко Д.І. - аспірант Інституту 
проблем ринку та економічно-екологічних досліджень Національної академії 
наук України. 

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 відділу прийому, розподілу слухачів та 
профорієнтаційної роботи ОРІДУ НАДУ при Президентові України 
Левицький А.О. розповів 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 
перший заступник директора інституту Попов М.П. вручив слухачам  
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. 

 


