
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор  

Одеського регіонального  

інституту державного управління  

Національної академії  

державного управління  

при Президентові України 

 

____________  М.М. Іжа 

 

«31» березня 2017 року 

 

ПЛАН-ГРАФІК 

проведення попередньої експертизи дисертаційних робіт 

на здобуття наукового ступеня  

кандидата наук з державного управління 

на квітень 2017 року 

  
№ Інформація про захід Структурний 

підрозділ, 

відповідальний 

за організацію і 

проведення 

заходу 

Дата, місце та час 

проведення 

Примітка 

1 Попередня експертиза 

дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата 

наук з державного управління  

Войновського М.М. 

«Організаційно-правові 

засади забезпечення 

інституційної спроможності 

місцевого самоврядування в 

Україні» 

Кафедра 

української та 

іноземних мов 

  «03» квітня  2017 р. 

ауд. 305 

початок  13
30 

Додаток 1 

2. Попередня експертиза 

дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата 

наук з державного управління  

Нагорної Г.О. «Теоретичні та 

практичні проблеми 

соціального проектування в 

Україні: управлінський 

аспект» 

Кафедра 

регіональної 

політики та 

публічного 

адміністрування 

«20» квітня 2017 р. 

ауд. 210 

початок 14
00

 

Додаток 2 

3. Попередня експертиза 

дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата 

наук з державного управління  

Храмцової І.В. «Теоретичні та 

організаційні засади 

антикризового управління 

містом» 

Кафедра 

регіональної 

політики та 

публічного 

адміністрування 

«24» квітня 2017 р. 

ауд. 210 

початок 13
30

 

Додаток 3 

 

 

Продовження ПЛАНУ-ГРАФІКУ 



 

 

 

 

Заступник директора  

з наукової роботи                            Попов С.А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Попередня експертиза 

дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата 

наук з державного управління  

Гуненкової О.В.  

«Муніципальні послуги в 

Україні в умовах 

реформування територіальної 

організації влади: процеси та 

технології» 

Кафедра 

державного 

управління і 

місцевого 

самоврядування 

«26» квітня 2017 р. 

ауд. 213 

початок 12
00

 

Додаток 4 

 Попередня експертиза 

дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата 

наук з державного управління  

Лужецької Н.А. «Механізми 

реалізації державної політики 

щодо запобігання та протидії 

наркоманії» 

Кафедра 

державного 

управління і 

місцевого 

самоврядування 

«27» квітня 2017 р. 

ауд. 213 

початок 14
00

 

Додаток 5 



ДОДАТОК 1 

до плану-графіку проведення попередньої експертизи дисертації 

на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління 

на засіданні кафедри української та іноземних мов 

Одеського регіонального інституту державного управління 

НАДУ при Президентові України 

Вид заходу  Засідання кафедри 

Назва кафедри, запрошеної до 

участі  

Кафедра регіональної політики та публічного 

адміністрування 

Керівник засідання Пахомова Тетяна Іванівна, доктор наук з 

державного управління, професор, завідувач 

кафедри регіональної політики та публічного 

адміністрування  

 Секретар засідання Філіпова Тетяна Володимирівна, кандидат 

наук з державного управління, доцент, доцент 

кафедри української та іноземних мов 

 

 

 

 

 

  

 

НАДУ при Президентові України  

 

Дата, місце та час проведення 03 квітня 2017 року, ауд. 305, 13.30 

Прізвище, ім'я, по батькові та 

місце роботи здобувача  

Войновський Микола Миколайович, аспірант 

кафедри української та іноземних мов  

Ініціали, прізвище, науковий 

ступінь, вчене звання та 

місце роботи наукового 

керівника  

Колісніченко Наталя Миколаївна, кандидат 

наук з державного управління, доцент, завідувач 

кафедри української та іноземних мов  

Тема дисертації Організаційно-правові засади забезпечення 

інституційної спроможності місцевого 

самоврядування в Україні 

 Спеціальність 25.00.04  - місцеве самоврядування 

Фахівці-експерти  1. Саханєнко Сєргєй Єгоровіч, д.держ.упр., 

професор, професор кафедри державного 

управління і місцевого самоврядування 

2. Чебан Олександр Іванович, 

к.держ.упр., доцент, доцент кафедри 

регіональної політики та публічного 

адміністрування 

3. Миколайчук Микола Миколайович, 

д.держ.упр., професор, професор 

кафедри економічної та фінансової 

політики  

 

 

Завідувач кафедри української 

та іноземних мов, к.держ.упр., доцент         _____________     Н.М. Колісніченко 
                                                          

Завідувач кафедри регіональної політики  

та публічного адміністрування, 

д.держ.упр., професор          _____________       Т.І. Пахомова 

           

Заступник директора з наукової роботи                  С.А. Попов 

 

 

 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%87%D1%83%D0%BA%20%D0%9C$


ДОДАТОК 2 

до плану-графіку проведення попередньої експертизи дисертації 

на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління 

на засіданні кафедри української та іноземних мов 

Одеського регіонального інституту державного управління 

НАДУ при Президентові України 

Вид заходу  Засідання кафедри 

Назва кафедри, запрошеної до 

участі  

Кафедра державного управління і місцевого 

самоврядування 

Керівник засідання Пахомова Тетяна Іванівна, доктор наук з 

державного управління, професор, завідувач 

кафедри регіональної політики та публічного 

адміністрування 

 Секретар засідання Чорнолуцький Василь Павлович, кандидат наук з 

державного управління, старший викладач  

кафедри регіональної політики та публічного 

адміністрування 

 

 

 

 

 

 

  

 

НАДУ при Президентові України  

 

Дата, місце та час проведення 20 квітня 2017 року, ауд. 210, 14.00 

Прізвище, ім'я, по батькові та 

місце роботи здобувача  

Нагорна Ганна Олексіївна, провідний фахівець 

сектору підготовки науково-педагогічних та 

наукових кадрів ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України  
Ініціали, прізвище, науковий 

ступінь, вчене звання та місце 

роботи наукового керівника  

Балабаєва Зінаїда Василівна, доктор філософських 

наук, професор, професор кафедри регіональної 

політики та публічного адміністрування  

Тема дисертації Теоретичні та практичні проблеми соціального 

проектування в Україні: управлінський аспект 

 
Спеціальність 25.00.01  - теорія та історія державного управління 

Фахівці-експерти  1. Приходченко Людмила Леонідівна, 

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри 

державного управління і місцевого 

самоврядування 

2. Безверхнюк Тетяна Миколаївна, 

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри 

управління проектами 

3. Чебан Олександр Іванович, к.держ.упр., 

доцент, доцент кафедри регіональної 

політики та публічного адміністрування 

 

 

Завідувач кафедри регіональної політики 

та публічного адміністрування, д.держ.упр.,  

професор                                                                        _________     Т.І. Пахомова 

                                                          

Завідувач кафедри державного управління 

і місцевого самоврядування, 

д.держ.упр., професор                       _________             Л.Л. Приходченко 

 

           

Заступник директора з наукової роботи                                       С.А. Попов 

 

 

 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%87%D1%83%D0%BA%20%D0%9C$


ДОДАТОК 3 

до плану-графіку проведення попередньої експертизи дисертації 

на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління 

на засіданні кафедри української та іноземних мов 

Одеського регіонального інституту державного управління 

НАДУ при Президентові України 

Вид заходу  Засідання кафедри 

Назва кафедри, запрошеної до участі  Кафедра права і законотворчого процесу 

Керівник засідання Миколайчук Микола Миколайович, доктор наук з 

державного управління, професор, професор 

кафедри економічної та фінансової політики   

 

Секретар засідання Нагорна Ірина Володимирівна, кандидат наук з 

державного управління, доцент, доцент кафедри 

регіональної політики та публічного 

адміністрування 

 

 

 

 

 

  

 

НАДУ при Президентові України  

 

Дата, місце та час проведення 24 квітня 2017 року, ауд. 210, 13.30 

Прізвище, ім'я, по батькові та місце 

роботи здобувача  

Храмцова Ірина Василівна, аспірант кафедри 

регіональної політики та публічного 

адміністрування  

Ініціали, прізвище, науковий 

ступінь, вчене звання та місце 

роботи наукового керівника  

Пахомова Тетяна Іванівна, доктор наук з 

державного управління, професор, завідувач 

кафедри регіональної політики та публічного 

адміністрування  

Тема дисертації Теоретичні та організаційні засади антикризового 

управління містом 

 Спеціальність 25.00.04  - місцеве самоврядування 

Фахівці-експерти  1. Марущак Володимир Петрович, д.держ.упр., 

професор, завідувач кафедри права і 

законотворчого процесу 

2. Саханєнко Сєргєй Єгоровіч, д.держ.упр., 

професор, професор кафедри державного 

управління і місцевого самоврядування 

3. Ровинська Катерина Ігорівна, к.держ.упр., 

доцент, доцент кафедри права і 

законотворчого процесу  

 
 

Завідувач кафедри регіональної політики 

та публічного адміністрування 

д.держ.упр., професор                                                     _____________     Т.І. Пахомова        

                                                  

Завідувач кафедри права і законотворчого 

процесу, 

д.держ.упр., професор           _____________       В.П. Марущак 

        

   

Заступник директора з наукової роботи                                 С.А. Попов 

 

 

 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%87%D1%83%D0%BA%20%D0%9C$


ДОДАТОК 4 

до плану-графіку проведення попередньої експертизи дисертації 

на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління 

на засіданні кафедри української та іноземних мов 

Одеського регіонального інституту державного управління 

НАДУ при Президентові України 

Вид заходу  Засідання кафедри 

Назва кафедри, запрошеної до 

участі  

Кафедра управління проектами 

Керівник засідання Приходченко Людмила Леонідівна, доктор наук з 

державного управління, професор, завідувач 

кафедри державного управління і місцевого 

самоврядування 

 Секретар засідання Панченко Ганна Олександрівна, кандидат наук з 

державного управління, доцент кафедри 

державного управління і місцевого самоврядування 

 

 

 

 

 

 

  

 

НАДУ при Президентові України  

 

Дата, місце та час проведення 26 квітня 2017 року, ауд. 213, 12.00 

Прізвище, ім'я, по батькові та 

місце роботи здобувача  

Гуненкова Оксана Вікторівна, консультант 

Проекту USAID «Українська ініціатива з 

підвищення впевненості» 

Ініціали, прізвище, науковий 

ступінь, вчене звання та місце 

роботи наукового керівника  

Молодожен Юлія Борисівна, доктор з державного 

управління, доцент, директор Одеського 

відокремленого підрозділу установи «Центр 

розвитку місцевого самоврядування»   

Тема дисертації Муніципальні послуги в Україні в умовах 

реформування територіальної організації влади: 

процеси та технології 

 
Спеціальність 25.00.04  - місцеве самоврядування 

Фахівці-експерти  1. Саханєнко Сергєй Єгоровіч, д.держ.упр., 

професор, професор кафедри державного 

управління і місцевого самоврядування 

2. Безверхнюк Тетяна Миколаївна, 

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри 

управління проектами 

3. Чебан Олександр Іванович, к.держ.упр., 

доцент, доцент кафедри регіональної 

політики та публічного адміністрування 

 

 

 

Завідувач кафедри державного управління 

і місцевого самоврядування, 

д.держ.упр., професор                       _________             Л.Л. Приходченко 

 

 

Завідувач кафедри управління проектами,                   _________     Т.М. Безверхнюк 

д.держ.упр., професор                                                         

 

           

Заступник директора з наукової роботи                                       С.А. Попов 

 

 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%87%D1%83%D0%BA%20%D0%9C$


 

ДОДАТОК 5 

до плану-графіку проведення попередньої експертизи дисертації 

на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління 

на засіданні кафедри української та іноземних мов 

Одеського регіонального інституту державного управління 

НАДУ при Президентові України 

Вид заходу  Засідання кафедри 

Назва кафедри, запрошеної до 

участі  

Кафедра філософських та соціально-політичних 

наук 

Керівник засідання Саханєнко Сєргєй Єгоровіч, доктор наук з 

державного управління, професор, професор 

кафедри державного управління і місцевого 

самоврядування 

 Секретар засідання Панченко Ганна Олександрівна, кандидат наук з 

державного управління, доцент  кафедри 

державного управління і місцевого самоврядування 

 

 

 

 

 

 

  

 

НАДУ при Президентові України  

 

Дата, місце та час проведення 27 квітня 2017 року, ауд. 213, 14.00 

Прізвище, ім'я, по батькові та 

місце роботи здобувача  

Лужецька  Надія Анатоліївна, завідувач відділення 

профілактичних, наркологічних оглядів КУ 

«Одеський обласний наркологічний диспансер» 

Ініціали, прізвище, науковий 

ступінь, вчене звання та місце 

роботи наукового керівника  

Приходченко Людмила Леонідівна, доктор наук з 
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