
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО 

УПРАВЛІННЯ НАДУ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 
 

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

ХЕРСОНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ПЕРЕПІДГОТОВКИ  

ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ 

ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ДЕРЖАВНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

 
науково-практичного семінару з реалізації  

пріоритетних напрямів реформування публічного 

управління та адміністрування 

 

12 травня  2017 року 

 

 

 

 

 Херсон – 2017 

 

 



ПРОГРАМА СЕМІНАРУ 

 

10.00 -11.00 Реєстрація учасників семінару 

 

11.00 – 11.05 Відкриття семінару  

Білорусов Сергій Георгійович – директор  

Херсонського обласного центру 

перепідготовки та підвищення кваліфікації, 

доцент, кандидат технічних наук  

 

11.05 – 11.10 Вітальне слово 

Клюцевський Володимир Іванович – 

керівник апарату Херсонської обласної 

державної адміністрації 

 

11.10 – 11.15 Вітальне слово 

Попов Сергій Афанасійович – професор, 

доктор наук з державного управління, 

заступник директора Одеського 

регіонального інституту державного 

управління НАДУ при Президентові 

України 

 

Пленарне засідання 

11.15 – 11.25 Формування проблемного поля  

дослідження в сфері публічного управління 

Попов Сергій Афанасійович – професор, 

доктор наук з державного управління, 

заступник директора Одеського 

регіонального інституту державного 

управління НАДУ при Президентові 

України 

11.25– 11.35 До проблеми законодавчого врегулювання 

підготовки фахівців за спеціальністю 281 

«Публічне управління та адміністрування» 

Лопушинський Іван Петрович – завідувач 

кафедри державного управління і місцевого 

самоврядування Херсонського 

національного технічного університету, 

доктор наук з державного управління, 

професор 

11.35 – 11.45 Реалізація секторальної реформи в галузі 

освіти: шкільні округи 
Колісніченко Наталя Миколаївна - доцент, 
кандидат наук з державного управління, 
завідувач кафедри української та іноземних 
мов Одеського регіонального інституту 
державного управління НАДУ при 
Президентові України 

11.45 – 11.55 Організація та інформаційно-методичний 
супровід процесу створення та 
функціонування ОТГ в умовах 
децентралізації влади 
Білорусов Сергій Георгійович – директор  
Херсонського обласного центру 
перепідготовки та підвищення кваліфікації, 
доцент, кандидат технічних наук  

11.55 – 12.05 Механізми розвитку депресивних територій 
в Україні в контексті антикризового 
управління 
Бабич Олександр Володимирович – 
аспірант кафедри державного управління та 
місцевого самоврядування ОРІДУ  НАДУ 
при Президентові України 1-го року 
навчання 



12.05 – 12.15 Шляхи фінансово-правової підтримки 

розвитку фізичної культури та спорту в 

умовах децентралізації 

Базенко Владислав Анатолійович –  
аспірант кафедри права і законотворчого 

процесу ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України 4-го року навчання 
 

12.15 – 12.25 Мотиваційний механізм в системі публічної 

служби: зарубіжні практики            

(Закордонний досвід застосування 

мотиваційного механізму в системі 

публічного управління)  

Стратієвська Надія Федорівна  - аспірант 

кафедри регіональної політики та 

публічного адміністрування ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України 1-го року 

навчання 

 
 

 
12.25  

 
Підбиття підсумків. 
Вручення свідоцтв. 

 


