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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
 

Шановні колеги!  

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі  

ВЕБ-семінару 

 

 «РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА   

ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК В УКРАЇНІ»  

 

для представників вищих навчальних закладів (науково-педагогічні 

працівники, докторанти, аспіранти, здобувачі, слухачі, студенти), 

працівники органів публічної влади, члени громадських організацій  

 

 

 

   

  

ВЕБ-семінар відбудеться 22 травня 2014 року в Одеському 

регіональному інституті державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України на базі 

кафедри регіональної політики та публічного адміністрування 

(навчальний корпус, вул. Генуезька, 22, ауд. 409).  



Метою ВЕБ-семінару є обговорення актуальних проблем регіональної 

політики та регіонального розвитку в Україні та світі у контексті реформування  

місцевого самоврядування в Україні. 

До участі у ВЕБ-семінарі запрошуються представники вищих 

навчальних закладів (науково-педагогічні працівники, докторанти, аспіранти, 

здобувачі, слухачі, студенти), працівники органів публічної влади, члени 

громадських організацій та всі зацікавлені особи. 

Робочі мови ВЕБ-семінару – українська, російська та англійська. 

Робота ВЕБ-семінару передбачає обговорення таких питань: 

1. Державна регіональна політика: сучасний стан та реальні потреби 

2. Розвиток публічного управління в контексті євроінтеграції: 

регіональний аспект 

3. Регіональний розвиток в Україні: стратегії, технології, інновації 

4. Реформування місцевого самоврядування, територіальна 

організація влади та планування місцевого розвитку 

5. Управління інноваційними процесами в регіоні. Інноваційні форми 

регіонального розвитку 

6. Проектний та програмний підходи до управління розвитком 

регіону. 

7. Ефективність регіональних програм: можливість та необхідність 

оцінки 

8. Регіональна економіка та забезпечення сталого розвитку 

9. Підготовка управлінського персоналу для регіональних органів 

управління: кращі практики 

10. Партнерство публічної влади, громадськості, засобів масової 

комунікації та приватного сектору у процесах регіонального розвитку 

11. Антикризові стратегії в регіональному та місцевому розвитку 

12. Сучасна соціальна політика регіонального розвитку 

13. Досвід реалізації регіональної політики в зарубіжних країнах 

 



Матеріали ВЕБ-семінару будуть видані у електронній публікації, яка 

буде розміщена на сайті ОРІДУ НАДУ при Президентові України 

www.oridu.odessa.ua під час проходження семінару. 

Для участі в ВЕБ-семінарі необхідно до 10 травня 2014 року 

зареєструватися, надіслати електронною поштою kafpa@oridu.odessa.ua: 

 анкету учасника, яка містить відомості про автора (форма додається); 

 тезовий виклад своєї позиції щодо запропонованої проблематики 

(вимоги до змісту й оформлення додаються); 

 пропозиції до проекту рекомендацій ВЕБ-семінару. 

Вимоги до оформлення матеріалів. Матеріали подаються у тезовому 

вигляді (до 4 сторінок), набраних у текстовому редакторі MS Word, шрифт – 

Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5; береги: угорі – 2 см, 

знизу – 2 см, ліворуч – 3 см, праворуч – 1,5 см; мова українська (для зарубіжних 

учасників – російська або англійська). У правому верхньому куті подаються 

відомості про автора українською мовою (прізвище, ім’я, по батькові, науковий 

ступінь, вчене звання, повна назва установи та посади, поштова адреса, 

контактний телефон), номер та назва запитання. Нижче по центру наводиться 

тезовий виклад відповіді на запитання і список використаних джерел.  

Список використаних джерел подається в алфавітному порядку після 

тексту. Бібліографічний опис виконується відповідно до національного 

стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1.:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної 

та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні 

вимоги та правила складання». 

Тезовий виклад відповідей на запитання ВЕБ-семінару буде 

публікуватися без додаткового редагування. 

Вимоги до подання електронної версії тезової відповіді: 

 назва файлу – прізвище й ім’я учасника ВЕБ-семінару латинськими 

літерами; 

 текст, набраний в MS Word 2003, файл з розширенням doc. 

 Довідки за адресою: 65009, м. Одеса, вул. Генуезька, 22, Кафедра 

регіональної політики та публічного адміністрування, к. 218. Тел.: (048) 729-76-

95.                    

e-mail: kafpa@oridu.odessa.ua 

Оргкомітет 

http://www.oridu.odessa.ua/

