
 

В період з 18 по 20 вересня 2018 року в Одеському регіональному 

інституті державного управління НАДУ при Президентові України було 

організовано та проведено короткостроковий тематичний семінар «Основні 

принципи реформування державної служби та служби в органах місцевого 

самоврядування» з підвищення кваліфікації державних службовців, 

посадових осіб місцевого самоврядування з Вінницької, Миколаївської, 

Одеської, Херсонської областей.  

В рамках семінару проведено низку занять, під час яких висвітлено  

актуальну тематику, а саме: «Стан та проблеми державної кадрової політики 

в Україні. Стратегія державної кадрової політики в Україні: мета, цілі та 

завдання», «Державно-управлінські аспекти управлінської діяльності крізь 

призму асоціації України з ЄС: адміністративний менеджмент в органах 

публічної влади», «Управління людськими ресурсами в органах місцевої 

влади: проблеми, зміст і завдання», «Запровадження новітніх підходів у 

кадровому менеджменті. Удосконалення нормативно-правової бази», 

«Професіоналізація державної служби і служби в органах місцевого 

самоврядування», «Професіоналізація державної служби і служби в органах 

місцевого самоврядування», «Основні принципи реформування державної 

служби та служби в органах місцевого самоврядування». 

В роботі семінару взяли участь кращі викладачі ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України. Велику зацікавленість у слухачів викликали заняття 

за участю начальника Міжрегіонального управління Національного агенства 

з питань державної служби України в Одеській, Миколаївській та 

Херсонській областях, Автономній республіці Крим та м.Севастополі 

Мельника В.І. 

З метою практичного спрямування в рамках семінару проведено 

виїзний семінар-практикум у селищі Великодолинське Овідіопольського 

району Одеської області. Під час виїзного семінару-практикуму проведено 

круглі столи за темами «Забезпечення ефективності управлінської діяльності 

в органах публічної влади щодо реалізації принципів реформування 

державної служби та служби в органах місцевого самоврядування»,  

«Оптимізація функцій і повноважень органів публічної влади в контексті 

реформування державного управління: адміністративний менеджмент», в 

роботі яких взяли участь викладачі інституту, керівники комунальних 

підприємств, депутати  і працівники Великодолинської селищної ради. В 

рамках виїзного семінару практикуму для слухачів було проведено екскурсію 

до дитячого дошкільного закладу.  

Слухачі під час семінару обмінювалися досвідом, обговорювали 

актуальні питання щодо реалізації державних реформ. 



За результатами навчання всі слухачі семінару отримали сертифікати 

державного зразка. 

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. 

Після завершення семінару слухачі висловили вдячність організаторам 

та викладачам семінару за змістовність і практичну спрямованість процесу 

підвищення кваліфікації. 

 

 
 

  


