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ВСТУП 

 

 

Наукова діяльність ОРІДУ НАДУ при Президентові України (далі – Інститут) у 2016 році 

характеризувалася націленістю на вирішення актуальних завдань, пов’язаних з імплементацією 

Законів України «Про Вищу освіту», «Про державну службу», «Про наукову і науково-технічну 

діяльність» «Про інноваційну діяльність» та «Про деякі питання Національної академії 

державного управління при Президентові України», а також реалізацією Указів Президента 

України та Постанов Кабінету Міністрів України, що стосуються сталого розвитку України, 

реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, реформування 

публічного управління України, взаємодії з організаціями громадянського суспільства в Україні, 

змійнення національної єдності та консолідації українського суспільства, відзначення 20-ї річниці 

Конституції України. 

У 2016 році наукова діяльність включала науково-дослідну роботу, підготовку наукових і 

науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, науково-комунікативні заходи, наукове 

видавництво, інформаційно-аналічне забезпечення тощо.  

В Інституті у 2016 році тематика наукових досліджень конкретизувалася за наступними 

напрямами: 

– розвиток системи регіонального управління в умовах децентралізації;  

– регіонально-економічна система: аналіз та шляхи розвитку; 

– соціокультурний розвиток територій Південного регіону: історичний досвід та сучасні 

перспективи; 

– теоретико-методологічне обґрунтування та напрями впровадження децентралізації на 

сучасному етапі;  

– Україна в інтеграційних процесах; 

– запровадження технологій інформаційного суспільства на регіональному та місцевому 

рівнях; 

– проектно-орієнтоване публічне управління: теорія та практика;  

– реформування системи професійного навчання публічних службовців; 

– державно-правове регулювання в сфері публічного управління; 

– нові інструменти менеджменту в публічному управлінні тощо. 

Ефективність наукової роботи в інституті оцінювалася за такими критеріями як: 

– актуальність науково-дослідної роботи; 

– новизна отриманих результатів; 

– практична значущість наукових результатів для органів публічної влади;  

– узагальнення світового досвіду та адаптація його до потреб державного управління; 

– використання наукових результатів у навчальному процесі з підготовки магістрів 

державного управління та підвищення кваліфікації кадрів. 

Організація наукових досліджень в Інституті здійснювалась на підставі: 

– Законів України: «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-18 (ред. 09.08.16 р., підст. 

1415-19); «Про внесення змін до Закону України «Про пріоритетні напрямки розвитку науки і 

техніки» вiд 09.09.2010 р. 2519-17; «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 р. № 40-15 

(ред.05.12.12 р., підст. 5460-17); «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» (із 

змінами) від 08.09.2011 р. № 3715-17 (ред. від 05.12.12 р., підст. 5460-17); «Про державну службу» 

№ 889-19 від 10.12.2015 р., «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26.11.2015 р.  № 848-

19 (ред. від 01.08.2016 р., підст. 922-19), «Про наукову і науково-технічну експертизу»                       

від 10.02.1995 р. № 51/95-вр (ред. 05.12.12 р., підст. 5460-17);  

– Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового положення з 

планування, обліку і калькулювання собівартості науково-дослідних та дослідно-конструкторских 

робіт» (із змінами) від 20.07.1996 р. № 830 (ред.. від 03.03.11 р., підст. 126-2011 - п; 

– Державних стандартів України (ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і 

техніки», ДСТУ 3973–2000 «Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. 

Правила виконання науково-дослідних робіт», ДСТУ 3582-97 «Скорочення слів в українській мові 

у бібліографічному описі. Загальні вимоги і правила»); 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
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– наказів Міністерства освіти і науки України: «Положення про організацію наукової, 

науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах ІІІ та ІV рівнів акредитації» від 

01.06.2006 р. № 422; «Про затвердження Порядку державної реєстрації та обліку відкритих 

науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій» від 27.10.2008 р. № 977; «Про 

затвердження Порядку надання відомостей про основні результати наукової, науково-технічної, 

інноваційної діяльності та у сфері трансферу технологій» від 11.01.2012 р. № 10 (ред. від 

29.12.2012 р.); «Про результати експертизи анотованих звітів за закінченими науково-дослідними 

роботами у 2015 році» від 29.08.2016 р. № 1026; «Про затвердження переліків проектів 

фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних (експериментальних розробок)» 

від 11.01.2016 р. № 4; 

– наказів президента НАДУ при Президентові України: «Про затвердження перспективного 

плану роботи Національної академії та ії регіональних інститутів державного управління на 2016 

р.» від 22 січня 2016 р. № 7, «Про наукові продукти за результатами виконання науково-дослідних 

робіт за 2015 рік» від 11 лютого 2016 р. № 31, «Про звіт з наукової діяльності за 2016 рік та 

зведений план наукової діяльності на 2017 рік» від 09.11. 2016 р. № 253, «Про затвердження  

Концепції розвитку системи наукової діяльності» від 03.04.2015 р. № 91, «Про план проведення 

науково-комунікативних захадів на 2016 рік» від 16.02.2013 р. № 39; 

– наказів директора ОРІДУ НАДУ при Президентові України у частині, що стосується 

наукової діяльності, Перспективного плану роботи на 2016 рік, затверджений рішенням Вченої 

ради Інституту від 19.11.2015 р. № 197/10-9; 

– протокольних доручень за підсумками апаратних нарад із керівниками структурних 

підрозділів НАДУ при Президентові України та Інституту. 

За звітний період результати наукових досліджень відображено у                                                   

15 монографіях, 8 навчальних посібниках, 5 – підручниках, в  49 методичних рекомендаціях, 199 

наукових статтях (9 – в іноземних), 587 тезах науково-практичних конференцій (19 – в іноземних).  

У 2016 році виконано 1 науково-дослідну роботу на замовлення Херсонського обласного 

центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. 

Упродовж звітного періоду в Інституті організовано та проведено 53 науково-

комунікативних заходів (27 планових та 26 позапланових), спрямованих на узагальнення та 

оприлюднення отриманих результатів наукових та дисертаційних досліджень, а також на 

співробітництво з органами публічної влади Півдня України, Вінницької області, громадськими 

організаціями та бізнесом.  

Протягом 2016 року директор Інституту, д.політ.н., професор Іжа М. М. брав участь у низці 

комунікативних заходів, метою яких було активне сприяння подальшому розвитку системи 

публічного управління, пропагування досягнень інституту та формування у слухачів та студентів 

високої патріотичної свідомості, любові до Батьківщини. Серед цих заходів найбільш вагомими є: 

• участь в урочистих зборах з нагоди Дня Соборності України, які відбулися в 

Одеському національному академічному театрі опери та балету (м. Одеса, 22 січня 2016 р.); 

• зустріч з європейським експертом-політологом, співробітником Університету 

Фрідріха Шиллера м. Єна (ФРН) Каєм Вітцлаком-Макаревичем (м. Одеса, 18 березня 2016 р.); 

• участь у відкритті семінару разом з керівником проекту Фонду Ганса Зайделя 

Даніелем Зайберлінгом   у рамках дворічного проекту «Сталий розвиток об’єднаних громад, малих 

міст та селищ Одеської області» метою якого є формування та розвиток спроможностей громад, 

міст, селищ Одещини до сталого розвитку за європейськими стандартами (м. Одеса, 21 березня 

2016 року); 

• участь у роботі семінару на тему «Формування позитивного іміджу органів 

публічної влади: основні принципи етики посадовців» (30 березня 2016 р.); 

• зустріч з науковцем і громадським діячем, членом Римського клубу Богданом 

Гаврилишиним та директором Фонду Богдана Гаврилишина Оленою Бекреньовою (м. Одеса,                  

26 травня 2016 р.);. 

• зустріч з в.о. Генерального консула Го Хунляном у Генеральному консульстві 

Китайської Народної Республіки в Одесі (м. Одеса, 02 червня 2016 року); 
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• зустріч з головою Національного агентства України з питань державної служби 

Костянтином Ващенком (м. Одеса, 17 червня 2016 року); 

• відкриття літньої школи за участю голови Національного Агенства України з питань 

державної служби Костянтина Ващенка, віце-президента Національної академії Марини 

Білинської, керівника проекту Фонду Ганса Зайделя в Україні, Республіці Молдова та Румунії 

Даніеля Зайберлінга (Затока,Одеська обл., 11 липня 2016 року); 

• робоча зустріч з Генеральним консулом Туреччини в Одесі паном Джемілем Уфук 

Тогрулом (м. Одеса, 06 вересня 2016 р.); 

• робоча зустріч з президентом Національної академії державного управління при 

Президентові України – Василем Степановичем Куйбідою (м. Одеса, 13 вересня 2016 р.); 

• участь у VІII щорічних Рішельєвських академічних читаннях на тему: «Актуальні 

питання впровадження нового законодавства про державну службу» (м.Одеса, 22 вересня 2016 р.); 

• участь у роботі «круглого столу» за темою «Взаємодія органів публічної влади з 

громадськістю як механізм управління місцевим розвитком» (11 жовтня 2016 р.) 

• участь у роботі міжнародної конференції «Безпека та стабільність на Чорному морі», 

яка відбулася на базі Університету «Андреа Шагуна». (20-22 жовтня 2016 року, м. Констанца, 

Румунія);  

• участь у роботі «круглого столу» «Управління персоналом. Психологічні засади 

управлінської діяльності»  (25 жовтня 2016 р.) 

• робоча зустріч  з представниками Німецького університету адміністративних наук м. 

Шпайєр (НУАН) проф. Андреас Кнорр, проф. Крістіан Кох та д-р Кай Массер (07 листопада 2016 

р.); 

• робоча зустріч з групою іноземних дипломатів Польщі та Німеччини, які перебували 

в Одесі за програмою вивчення російської мови, що реалізується на базі Баварського дому (9 

листопада 2016 р.).  

• робоча зустріч з д-р Кароль Манн, французьким вченим, мистецтвознавцем, 

соціологом, письменником, громадським діячем, науковим співробітником Університету «Париж 

8» (11 листопада 2016 р.); 

• робоча зустріч з Генеральним консулом Китайської Народної Республіки в Одесі 

Чжао Сянжун (22 листопада 2016 р.), інш. 

У звітний період в Інституті було проведено різноманітні за формою науково-

комунікативні заходи: науково-практичні конференції, Інтернет-конференції, науково-практичні 

семінари, семінари-презентації, веб-семінари, відкриті лекції, відкриті лекції-диспути, конференції 

у режимі відеоконференцзв’язку, «круглі столи», наради, майстер-класи, «літні школи», Фестиваль 

науки, тематичні зустрічі, наукова дискусія, панельна дискусія, лекція-співбесіда, фахова 

майстерня, тощо. Інноваційний підхід до організації та проведення зазначених заходів забезпечив 

більш ефективне розкриття їх тематичного змісту. Більшість із цих заходів мали всеукраїнській та 

регіональний рівень. Протягом 17-28 травня 2016 р. відбувався Фестиваль науки, започаткований 

у 2014 р. Цей Фестиваль науки поєднав різноманітні заходи, які популяризували знання галузі 

науки «Публічне управління та адміністрування». Серед них: 

• VII Міжнародна наукова Інтернет – конференція аспірантів та докторантів із 

державного управління «Державне управління в Україні: історія, державотворення, виклики та 

перспективи» (27 травня 2016 р.) 

• семінар-тренінг «Новели законодавства з питань державних закупівель» на базі 

Фінансової інспекції в Одеській області, м. Одеса (23 травня 2016 р.); 

• «круглий стіл» «Формування нової парадигми вітчизняної системи професійного 

навчання публічних службовців із метою формування антикорупційної культури» (19 травня 2016 

р.); 

• відкрита лекція професора Саханєнка С.Є. «Реформа децентралізації в Україні: мифи 

чи реальність» (24 травня 2016 р.) проведена на базі Одеського національного університету ім. І.І. 

Мечникова; 
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• на базі Одеської міської ради проведено зустріч із активом органів самоорганізації 

населення та працівниками системи ЖКГ м. Одеси на тему: «Роль самоорганізації у реформуванні 

системи житлово-комунальних послуг у багатоквартирних будинках»; 

• «круглий стіл» за темою: ««Обговорення шляхів впровадження окремих механізмів 

взаємодії органів публічної влади держав – членів ЄС в систему місцевого самоврядування в 

Україні» (23 травня 2016 р.), тощо. 

Традиційно значущим заходом у діяльності нашого Інституту є підсумкова науково-

практична конференція за міжнародною участю, яка з 2012 р. набула статусу Всеукраїнської. 
Цьогорічна конференція «Реформування публічного управління та адміністрування: наука, 

практика, міжнародний досвід», присвячена обговорення шляхів ефективної реалізації 

реформування публічного управління, ініційованого стратегічними завданнями Президента 

України Порошенка П.О., зокрема щодо децентралізації влади, ресурсного забезпечення, 

стратегічних комунікацій, створення належної інфраструктури за безпосередньої та дієвої участі 

громадян у формуванні і реалізації регіональної політики, а також оприлюднення результатів 

досліджень за Комплексним науковим проектом «Державне управління та місцеве 

самоврядування».  

На адресу конференції надійшли привітання від: президента Національної академії 

державного управління при Президентові України; керівництва Одеської обласної державної 

адміністрації; Одеського міського голови; голови Вінницької обласної державної адміністрації; 

голови Миколаївської обласної ради; голови Херсонської обласної державної адміністрації. З 

метою ознайомлення та обговорення ключової доповіді пленарного засідання доцента кафедри 

державного управління і місцевого самоврядування А.С. Крупника «Розвиток громадянського 

суспільства – сучасна вимога реформування публічного управління та адміністрування» на 

головній веб-сторінці Інституту було завчасно створено Дискусійний майданчик. 

На конференції були присутні Гриневецький Сергій Рафаїлович – відомий політик, 

народний депутат України ІІІ, VI та VII скликань, член Громадської ради Інституту; Бойко 

Валерій Олексійович – керівник апарату Вінницької обласної державної адміністрації, випускник 

нашого Інституту; Качур Олександр Вікторович – заступник голови Вінницької обласної ради; 
Клюцевскький Володимир Іванович - керівник апарату Херсонської обласної державної 

адміністрації, випускник нашого Інституту; Земцев Олексій Артурович –заступник директора - 

начальник управління Департаменту «Агентство з питань інвестицій та розвитку» Одеської 

обласної державної адмiнiстрацiї. Також у роботі конференції приймали участь представники 

органів публічної влади та регіональних Центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації 

Південного регіону України та Вінницької області, серед яких: Гладкіх А.О. – начальник 

управління освіти Біляївської райдержадміністрації Одеської області, Якімова А.Л. – завідувач 

юридичним сектором Савранської райдержадміністрації Одеської області; Іваненко В.Ю. – 

начальник навчального відділу Сумського центру післядипломної освіти, та ін. Загалом у роботі 

конференції взяли участь 25 представників органів публічної влади Одеської, Миколаївської, 

Херсонської, Вінницької областей. 

 Міжнародний статус конференції підтверджено присутністю та виступом  на конференції 

Йорданки Томкової – експерта проекту Швейцарського бюро співробітництва «Електронне 

урядування для підзвітності влади та участі суспільства» (EGAP), доктор політичних наук. Окрім 

того, у роботі конференції взяла участь  докторант Університету «Туран» м. Алмати, Республіка 

Казахстан Кусаимова Адема Сериковна. На конференцію надіслали свої тези науковці Республіки 

Румунія, Республіки Молдова, Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Республіки Польщі, 

Німеччини. 

Під час проведення конференції було проведено урочисте відкриття лабораторії 

інноваційних технологій електронного врядування в рамках швейцарсько-української програми 

«Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади». Програма фінансується 

Швейцарською Конфедерацією та виконується Фондом Східна Європа, Фондом InnovaBridge у 

співробітництві з компанією SoftXpansion, Національною академією державного управління при 

Президентові України та Асоціацією «Міста електронного врядування». Також було проведено 

відеоконференцію з «Google Україна» на тему «Цифрове перетворення Одеської області: 

результати та підсумки». 
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Традиційно до початку конференції видано матеріали науково-практичної конференції 

«Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний 

досвід». 

Також у 2016 році відбулися: 15-16 вересня 2016 року проведена ІІІ міжнародна науково-

практична конференція “Геоінформаційні технології у територіальному управлінні”, 

співорганізаторами якої виступили Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕСОММ Со»               

(м. Київ), Підприємство «Есрай Україна», дистриб’ютор корпорації Esri (США), (м. Київ), 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Високі 

технології» (м. Одеса). 27 квітня 2016 року відбулася ХVІІ Всеукраїнська щорічна студентська 

науково-практична конференція за участю міжнародних спеціалістів: «Сучасний менеджмент: 

моделі, стратегії, технології» (кафедра менеджменту організацій, кафедра управління проектами 

Інституту), 20 травня 2016 року відбулася ІI Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Суспільно-політичний та соціокультурний розвиток південного регіону України: історичні 

традиції і сучасні тенденції», підготовлена кафедрою філософських та соціально-політичних наук. 

(кафедра філософських та соціально-політичних наук Інституту); 17 травня 2016 року кафедрою 

інформаційних технологій та систем управління спільно з КП «Обласний інформаційно-

аналітичний центр» було проведено науково-практичну конференцію “Інформаційне суспільство 

та сталий розвиток”, присвячену Всесвітньому дню електрозв’язку та інформаційного суспільства; 

Щорічні Рішельєвські академічні читання «Актуальні питання впровадження нового 

законодавства про державну службу»  (Нацагенство України з питань державної служби спільно з 

Інститутом, 22 вересня 2016 р.) та інш. 

У 2016 році продовжено функціонування експериментальної площадки на базі 

Херсонського ЦППК з метою систематичного впровадження результатів науково-дослідних робіт. 

Так, 03 червня 2016 р. на базі Херсонського ЦПКК в рамках науково-дослідної роботи 

«Реформування публічного управління шляхом забезпечення децентралізації, субсидіарності та 

самодостатності» проведено семінар за участю керівника апарату Херсонської обласної державної 

адміністрації Клюцевського В. І., директора ХОЦППК Білорусова С.Г., заступника директора з 

наукової роботи, д.н.держ.упр, професора Попова С.А., к.держ.упр., доцента Колісніченко Н.М. та 

аспірантів, викладачів нашого Інституту та Херсонського технічного університету, публічних 

службовців Херсонської області. 

21 червня 2016 р відбулося відкриття «літньої школи» молодих учених у галузі науки 

«Публічне управління та адміністрування» (спільно з Харківським регіональним інститутом 

державного управління НАДУ при Президентові України на базі Інституту). В рамках «літньої 

школи» молоді науковці провели «круглий стіл» англійською мовою «English in public 

administration». 25 листопада 2016 р. кафедра української та іноземних мов провела Другий 

науковий англомовний семінар "New insights in public administration" (Нове розуміння публічного 

адміністрування). Варто зазначити, що у 2016 році, який оголошено роком англійської мови, 

значна увага в Інституті приділялася вивченню англійської мови слухачами, студентами, 

аспірантами, докторантами, науково-педагогічними працівниками, а саме було продовжено роботу 

курсів іноземних мов Інституту; залучалися іноземні стажери до навчальних занять з іноземних 

мов; продовжив роботу «Мовний клуб» кафедри української та іноземних мов. 

У 2016 році Інститут традиційно, як співорганізатор ODESSA SMART FORUM, виступив 

комунікаційним майданчиком для проведення науково-освітніх заходів в інтерактивному форматі 

– тренінгів, майстер-класів, круглих столів, ділових ігор для студентів та слухачів вищих 

навчальних закладів міста Одеси від відомих спікерів, які поділилися досвідом і секретами 

ефективного менеджменту. 

Важливою складовою наукової діяльності Інституту в 2016 році було тісне співробітництво 

з органами публічної влади, з громадськими організаціями, бізнесом Півдня України та 

Вінницької області. Проблеми, порушені у процесі проведення спільних заходів, відзначалися 

нагальністю та актуальністю, що стосувалися: бюджетної децентралізації, державних закупівель, 

програмно-цільового формування державного та місцевих бюджетів, децентралізації влади та 

реформи місцевого самоврядування, самоорганізації населення, розвитку туристичної 

інфраструктури, електронного урядування тощо. 
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Відбулися такі спільні комунікативні заходи із залученням представників органів публічної 

влади, серед них:  

- нарада в Одеській обласній раді на тему «Формування інвестиційної платформи розвитку 

туристично-рекреаційного потенціалу Причорноморських територій Одеської області» (22 березня 

2016 р.); 

- «круглий стілі» на тему: «Об’єднання територіальних громад Півдня України: перші результати 

та нові виклики» (19 квітня 2016 р. ) за участю керівництва Одеської, Миколаївської та 

Херсонської обласних рад, директора офісів реформ з питань децентралізації Півдня України, 

представників об’єднаних територіальних громад, громадських організацій;  

- круглий стіл на тему: «Туризм та інвестиції» в Білгород-Дністровській міській раді (21 квітня 

2016 р.); 

- заняття для фахівців Державної фінансової інспекції в Одеській області за темою: «Стратегія 

сталого розвитку «Україна – 2020»: можливості та механізми децентралізації влади» (17 травня 

2016 р.); 

 - «круглий стіл» на тему: «Формування нової парадигми вітчизняної системи професійного 

навчання публічних службовців з метою формування антикорупційної культури» (19 травня 2016 

р.); 

- семінар-тренінг на тему: «Новели законодавства у сфері публічних закупівель» за участю 

представників Департаменту надання адміністративних послуг Одеської міської ради, 

Комінтернівської районної ради, Авангардівської селищної ради, КП "Одесконцертсервіс", КП 

електричних мереж зовнішнього освітлення «Одесміськсвітло», Одеського обласного 

комунального підприємства «Острівне» та ін. (20 травня 2016 р.); 

- форум «Децентралізація: стан та перспективи реформи у м. Южному Одеській області» (21 

травня 2016 р.) 

- дебати на тему: «Периферійні території об’єднаних громад: механізми захисту прав та реалізації 

інтересів (на прикладі Півдня України)» (10 червня 2016 р.). 

- тематичний семінар для працівників юридичних служб територіальних органів центральних 

органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, який був ініційований управлінням 

реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного 

територіального управління юстиції в Одеській області (26 серпня 2016 р.);  

- міжнародна науково-практична конференція «Містобудівне планування і управління 

прибережними територіями» та міжнародний урбаністичний форум «Території для розвитку. 

Берег і місто» (17-23 вересня 2016 р.) за підтримки Одеської обласної та Сергіївської селищної 

рад; 

- публічна дискусія «Зупинимо корупцію: громадська дія в Одеському регіоні. Рік роботи 

антикорупційних громадських ініціатив», яка відбулася за підтримки Міжнародного фонду 

«Відродження» (28 вересня 2016 р.); 

- засідання робочої групи з питань розробки Стратегії розвитку Балтської міської об'єднаної 

громади (29 вересня 2016 р.); 

- робочі зустрічи із активом Біляївської та Комінтернівської територіальних громад, у процесі яких 

відбулося обговорення Стратегії розвитку Доброславської територіальної громади 2016-2020, 

аналіз Статуту громади (18-19 жовтня 2016 р.);  

- участь в обговоренні пропозицій та зауважень щодо проекту Програми розвитку туризму та 

курортів Одеської області на 2017-2020 рр. (10 листопада 2016 р.); 

- навчально-методичний семінар у Херсонській обласній державній адміністрації з питань 

запровадження програмно-цільового методу, бюджетування об’єднаних територіальних громад, 

новацій методології, формування і виконання місцевих бюджетів у 2017 р. У заході взяли участь 

270 представників місцевих фінансових органів, головних розпорядників коштів та представників 

об’єднаних територіальних громад Херсонської області (23-24 листопада 2016 р.); 

- практичний семінар у Миколаївський обласній державній адміністрації з питань бюджетування 

об'єднаних територіальних громад (28 листопада 2016 р.); 

- «круглий стіл» на тему: «Виклики та рецепти спроможності новонароджених об’єднаних громад 

на Миколаївщині» у приміщенні Миколаївської обласної державної адміністрації за участю 65 

представників органів публічної влади з 12 районів області та голів відповідних РДА, 
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представників органів місцевого самоврядування сіл, що створюють 19 об’єднаних територіальних 

громад (ОТГ) та інш. 

 

1. Організаційна структура та засади наукової роботи Інституту 

 

Наукова діяльність в Інституті проводиться 10-ма кафедрами у рамках тематичного плану 

науково-дослідних робіт НАДУ на 2016 рік та зведеного плану наукової діяльності Інституту, 

відповідно до плану наукової роботи кафедр та індивідуальних планів роботи викладачів. 

Протягом року кафедрами проводилася науково-дослідна робота, апробація та 

впровадження результатів наукових досліджень, підготовка наукових та науково-педагогічних 

кадрів вищої кваліфікації, науково-експертна та науково-консультативна діяльність, організація та 

проведення науково-комунікативних заходів, керівництво науковою роботою слухачів та 

студентів, щорічне планування наукової діяльності та звітування за її результатами. Підготовка та 

координація загальних наукових заходів в Інституті здійснювалася відділом наукових досліджень 

та інформаційно-аналітичної роботи (начальник відділу: О.М. Ємельянова).  

У 2016 році наукову роботу координували та здійснювали організаційно-методичне 

забезпечення Вчена, Науково-методична та Науково-експертна ради Інституту. Відділ координації 

наукових досліджень та інформаційно-аналітичної роботи здійснював: координацію, моніторинг 

та систематизацію результатів наукових досліджень Інституту; організацію та проведення 

науково-практичних конференцій, «круглих столів» та семінарів з теорії та практики державного 

управління і місцевого самоврядування; інформування працівників Інституту про проведення 

науково-комунікативних заходів в Україні та за її межами.  

Виконуючи Указ Президента України від 31 серпня 2016 року № 375/2016 «Про деякі 

питання Національної академії державного управління при Президентові України» колектив 

Інституту прийняв активну участь в розробці пропозицій щодо реформування та стратегії 

розвитку  Національної академії.  

Упродовж 2016 року керівництво Інституту постійно сприяло роботі дорадчих органів: 

проведено численні наради, консультації, обговорення стану проблем та перспектив наукової 

діяльності Інституту,  Посилена увага приділялася питанням щодо необхідності своєчасного 

оприлюднення та апробації здобутих результатів у наукових виданнях Національної академії, 

інших виданнях України, поза межами України та особливо у виданнях, що входять до 

міжнародних наукометричних баз. 

Організація та координація підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів в Інституті 

безпосередньо здійснювалася сектором підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів 

(завідувач сектору І.В. Матвєєнко), а інформаційне забезпечення наукової діяльності – 

бібліотечним відділом (начальник відділу В.О. Макарова), редакційно-видавничим відділом 

(начальник відділу О.В. Патик), відділом інформаційно-телекомунікаційних технологій 

(начальник відділу І.Є.Тітов).  

У забезпеченні належної організації та проведення науково-комунікативнних заходів 

(конференції, семінари, «круглі столи», дебати), розвитку наукових зв’язків брали участь кафедри, 

факультети, сектор організаційної та виховної роботи, сектор міжнародних зв’язків, управління 

підвищення кваліфікації кадрів та інші структурні підрозділи Інституту в межах своїх 

повноважень.  

Всі важливі питання розвитку та здійснення наукової діяльності розглядалися Вченою 

радою Інституту, яка є вищим дорадчим колегіальним органом. Дорадчо-колегіальна функція 

Вченої ради реалізовувалася шляхом демократичного, колективного обговорення і прийняття 

рішень з актуальних проблем поточної та перспективної діяльності Інституту. 
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2. Основні розробки та результати наукової діяльності 

 

2.1. Дослідження за комплексним науковим проектом Національної академії 

«Державне управління та місцеве самоврядування» 

 

У межах вищезазначених пріоритетів у 2016 році в Інституті було продовжено виконання 3 

науково-дослідних робіт та започатковане виконання 1 науково-дослідної роботи, основними 

науковими результатами за звітний період яких є: 

•  «Забезпечення конструктивного діалогу між владою та суспільством» (науковий 

керівник – Іжа М.М., д.політ.н., професор): 

- розроблено програму та проведено моніторинг діючих систем зв’язків з 

громадськістю органів публічної влади регіонального та місцевого рівня, визначені 

критерії їх ефективності; 

- підготовлені до видання практичні рекомендації щодо підвищення ефективності 

комунікаційної діяльності органів публічної влади та монографія «Влада та 

громадськість: ефективна комунікація в сучасній Україні». 
• «Державний механізм антикризового проектного управління соціально-економічними 

процесами» (науковий керівник – Безверхнюк Т.М., д.держ.упр., професор): 

- визначено роль та функціі зацікавлених сторін в державному механізмі 

антикризового управління; 

- визначено портфель проектів, що забезпечує впровадження антикризових заходів; 

- розробно рекомендації щодо формування державного механізму антикризового 

управління соціально-економічними процесами на засадах проектного підходу, які 

розраховані на місцеві державні адміністрації; 

- підготовлено до видання навчальний посібник «Державний механізм антикризового 

управління соціально-економічними процесами на засадах проектного підходу». 

• «Механізми горизонтальної взаємодії в системі публічного управління в умовах 

децентралізації влади» (науковий керівник– Приходченко Л.Л., д.держ.упр, професор): 

- визначені тенденції та закономірності розвитку механізмів горизонтальної взаємодії 

у системах публічного управління перехідного типу; 

- вироблено модель комплексного механізму горизонтальної взаємодії у системі 

публічного управління України в процесі реформи децентралізації; 

- підготовлено до видання монографію «Механізми горизонтальної взаємодії в системі 

публічного управління в умовах децентралізації влади». 
• «Правове забезпечення реалізації економічних реформ (організаційно-правовий 

аспект)» (науковий керівник – Марущак В.П., д.держ.упр., професор): 

- досліджено теоретичні та практичні аспекти взаємозв’язку державного управління, 

правового регулювання і економіки; 

- видано навчальний посібник «Господарське право», в якому розглядаються 

теоретичні і методичні засади господарського права та викладаються основні 

напрями державно-правового регулювання економіки. 

 

2.2. Дослідження за договірними роботам 

 

У 2016 році в інституті було виконано 1 науково-дослідну роботу на замовлення 

Херсонського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і 

організацій: «Реформування публічного управління шляхом забезпечення децентралізації, 

субсидіарності та самодостатності» (науковий керівник – Марущак В.П., д.держ.упр., професор). 

У процесі виконання цієї науково-дослідної роботи було визначено шляхи забезпечення 

децентралізації, субсидіарності та самодостатності в сучасних умовах реформування публічного 

управління; розроблено програму семінару щодо шляхів реалізації реформування публічного 

управління на прикладі Херсонської області; проведено семінар для публічних службовців 

Херсонської області. 
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Результати наукової діяльності вчених Інституту постійно висвітлювалися у наукових 

фахових виданнях як України, так і зарубіжжя, та використовивалися для підготовки монографій, 

навчальних та навчально-методичних посібників, наукових статей та тез доповідей науково-

практичних конференцій.  

 

  2.3. Дослідження за грантами вітчизняних та міжнародних фондів 

 

На виконання Плану дій ОРІДУ НАДУ при Президентові України на 2016-2020 роки, 

Перспективного плану роботи ОРІДУ НАДУ при Президентові України на 2016 рік за напрямком 

«Міжнародна діяльність», міжнародне співробітництво інституту у 2016 році здійснювалось за 

такими основними напрямками: 

✓ Співпраця з зарубіжними вищими навчальними закладами,  дипломатичними установами, 

іншими організаціями іноземних країн. Інститут активно розвивав наукові контакти з партнерами  

з Німеччини, Польщі, Молдови, Румунії, інших країн. Окрім вищих навчальних закладів, що 

здійснюють підготовку управлінців та менеджерів, інститут підтримував та поглиблював 

співробітництво з такими міжнародними організаціями як Німецька служба академічних обмінів 

(DAAD, ФРН), Фонди Ганса Зайделя і Конрада Аденауера (ФРН), Польсько-Американський Фонд 

Свободи, Фонд Східна Європа, Фонд Богдана Гаврилишина та інші.  

✓ Участь науково-педагогічних працівників, державних службовців у спільних міжнародних 

комунікативних заходах в Україні та за кордоном з метою підвищення кваліфікації, презентації 

результатів наукових досліджень, поєднання наукової та практичної складових у відповідності з 

європейськими та світовими освітніми стандартами; індивідуальні стажування за фінансуванням 

зарубіжних фондів та програм; участь у групових навчальних візитах та міжнародних програмах; 

проведення конференцій, круглих столів, семінарів за міжнародною участю в рамках спільних 

проектів та двосторонніх угод про співробітництво.  

✓ Залучення провідних професорів іноземних ВНЗ, управлінців-практиків, а також 

представників міжнародних організацій, що розташовані в Україні та Одесі, до навчального 

процесу в інституті з метою проведення лекцій для слухачів, студентів, аспірантів та 

співробітників.   

✓ Поповнення фондів бібліотеки інституту сучасними друкованими та електронними 

матеріалами за сприяння Фонду Конрада Аденауера, NISPAcee та інших організацій. 

Протягом 2016 року було проведено 23 міжнародних заходи за науковим напрямком. Серед 

найбільш важливих з них: Всеукраїнська щорічна студентська науково-практична конференція за 

міжнародною участю: «Сучасний менеджмент: моделі, стратегії, технології»; ІІІ міжнародна 

науково-практична конференція «Геоінформаційні технології у територіальному управлінні»; VIIІ 

Рішельєвські академічні читання «Актуальні питання впровадження нового законодавства про 

державну службу»; Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю 

«Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний 

досвід». 

У стажуваннях, навчальних візитах, міжнародних конференціях та інших науково-

комунікативних заходах за кордоном взяли участь 47 представників Інституту. Серед них:  

17 викладачів та співробітників: А.С. Крупнік, І.С. Куспляк (тричі), С.В. Овчаренко, Е.В. 

Мамонтова, М.М. Миколайчук, М.Г. Свірін, В.М. Кривцова, В.В. Комаровський, Н.І. Кадук, Т.В. 

Бутенко, Л.В. Курносенко, І.М. Архипенко, С.А. Попов, Т.В. Філіпова, М.М. Іжа, Н.М. 

Колісніченко, Є. О. Львова (4 рази) та 4 аспіранти: О. Кубрак, Г. Куспляк, М. Лемець, Г. Нагорна.  

Крім того участь у заходах за кордоном у рамках навчальних та наукових програм, що 

реалізовувались Інститутом, взяли 12 слухачів факультету державного управління та 14 посадових 

осіб органів публічної влади.    

У 2016 році в Інституті продовжено практику залучення стажерів з європейських країн, які 

беруть участь у проведенні занять з іноземної мови для слухачів факультету державного 

управління, допомагають у підготовці міжнародних проектів і програм, організують комунікативні 

заходи зі слухачами та студентами. Протягом 2016 року стажування пройшли стажери Х. Аммон 

(10.02-15.04), Б. Лаусс (18.04-15.06) та Х. фон Арним (12.09 – 07.12).   
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У рамках залучення до навчального процесу в інституті представників іноземних вищих 

навчальних закладів, дипломатичних установ, інших зарубіжних організацій були проведені, 

зокрема, такі заходи: 

- тематична зустріч з європейським експертом-політологом, науковим співробітником 

Університету Фрідріха Шиллера м. Єна (ФРН)  К. Вітцлаком-Макаревичем на тему «Розширення 

Європейського Союзу та партнерство для країн Східної Європи: перспективи для України»; 

- виступ відомого науковця і громадського діяча, члена Римського клубу Б. Гаврилишина 

перед слухачами, аспірантами та співробітниками інституту з лекцією на тему «Роль молоді в 

майбутньому України»;  

- виступ професора Університету Віадріна (м. Франкфурт-на-Одері, ФРН) Т. Байхельта 

перед слухачами, студентами та аспірантами інституту;  

- лекції представників Німецького університету адміністративних наук   м. Шпайєр (ФРН) 

проф. А. Кнорра, проф. К. Коха та д-ра К. Массера. 

Серед пріоритетних напрямків подальшого розвитку міжнародного наукового 

співробітництва слід виділити:  

✓ продовження співпраці та реалізація спільних заходів в рамках Меморандуму про 

взаєморозуміння з Національною школою державного управління (KSAP м. Варшава, Польща); 

✓ проведення спільних науково-комунікативних заходів з вищими навчальними закладами, 

організаціями та фондами ФРН; 

✓ активізація роботи щодо участі у міжнародних освітніх та наукових проектах спільно з 

університетом Александру Іоан Куза (м. Ясси, Румунія).   

 
3. Впровадження результатів науково-дослідних робіт 

 

Відповідно до виконання президентських ініціатив щодо децентралізації влади, реалізації 

реформ в рамках «Стратегії - 2020», розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 р. 

№ 333-р. «Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади 

в Україні»  та «Деякі питання реформування державного управління України» від 24.06.2016 р. № 

474-р, завдань реформування Національної академії, Перспективного плану робот НАДУ при 

Президентові України та ОРІДУ НАДУ при Президентові України на 2016 рік, а також з метою 

вдосконалення науково-методичного забезпечення навчального процесу підготовки та підвищення 

кваліфікації державних службовців, підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої 

кваліфікації, підвищення ефективності діяльності місцевих держадміністрацій та органів 

місцевого самоврядування науковці, докторанти, аспіранти та здобувачі інституту взяли участь у 

розробці: 

• проекту Закону України «Про публічні консультації»; 

• аналітичного звіту «Антикорупнційний моніторинг витрат бюджету м. Одеси на 

діяльність та утримання КП «ЖКС», «Ефективна соціальна допомога на основі співпраці влади і 

громадськості. Аналіз політики у сфері соцзахисту населення в м. Одеса» («Біла книга»);  

 проекту Програми із розвитку туризму Одеської області на 2017-2020 рр.  

• проекту Програми із розвитку туризму Одеської області на 2017-2020 рр.;  

• рекомендацій щодо формування державного механізму антикризового управління 

соціально-економічними процесами на засадах проектного підходу; 

• рекомендацій Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю 

«Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід;  

• рекомендацій VІІ Міжнародної наукової Інтернет-конференції аспірантів та докторантів з 

державного управління «Державне управління в Україні: історія державотворення, виклики та 

перспективи»;  

• матеріалів ІV-ого Веб-семінару для представників вищих навчальних закладів, органів 

публічної влади, громадських організацій «Регіональна політика та регіональний розвиток в 

Україні»; 

• навчального посібника «Державний механізм антикризового управління соціально-

економічними процесами на засадах проектного підходу»; 
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• монографії «Регіональний туристичний продукт: проектний підхід до забезпечення 

конкурентоспроможності»;  

• монографії «Влада та громадськість: ефективна комунікація в сучасній Україні». 
• навчального посібника «Господарське право»; 

• монографії «Механізми горизонтальної взаємодії в системі публічного управління в 

умовах децентралізації влади»; 

• навчально-практичного підручника для народних депутатів «Бюджетний процес та роль 

рахункової палати у контролі використання бюджетних коштів»; 

• навчального посібника для державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування «Місцеві бюджети у програмно-цільовому форматі»; 

• навчального посібника для державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування «Енергоефективність та енергоменеджмент на муніципальному рівні»; 

• методикі аналізу та оцінки ефективності бюджетних програм у частині власних та 

делегованих повноважень; 

• навчальних курсів «Кейси з питань бюджетування у об’єднаних територіальних громадах», 

Бюджети об’єднаних територіальних громад: з людьми і для людей», «Загальні засади процесу 

добровільного об’єднання територіальних громад в Україні» та інш. 

 

 

4. Інформаційне забезпечення наукової діяльності. 

Характеристика бібліотечних фондів ОРІДУ та їх використання у наукових 

дослідженнях. 

 

 Діяльність бібліотечного відділу Інституту спрямована на інформаційне  забезпечення 

науково-дослідної діяльності через аналітично-інформаційну, науково-методичну та 

консультаційну діяльність, вивчення інформаційних потреб з метою комплектування бібліотечних 

фондів профільними виданнями, що утворюють сукупні бібліотечні фонди. Процес  аналітично-

синтетичної обробки документів забезпечується інформаційно-пошуковою системою «Ірбіс». 

Збирання, збереження і надання широкого доступу до національних та світових інформаційних 

ресурсів здійснюється за допомогою сучасних технологій. 

 Одним із пріоритетних напрямків роботи є розширення інформаційно-бібліотечного 

сервісу для забезпечення якісного та оперативного задоволення будь-якого попиту з питань 

наукової діяльності.  

 Бібліотечний відділ підтримував контакти з міжнародними організаціями: Світовим 

банком, NISPAcee, Фондом Конрада Аденауєра (Німеччина). 

 У відділі сформована цілісна система напрямів роботи з інформаційного забезпечення 

науково-дослідної діяльності шляхом: 

• комплектування бібліотечного фонду з урахуванням потреб наукового та навчального 

процесів в Інституті; 

• створення умов для депозитарного зберігання фондів у книгосховищі; 

• створення власних інформаційних ресурсів та організація доступу до світових наукових 

електронних ресурсів, розвиток електронної колекції; 

• подальшого розвитку та ведення довідково-пошукового апарату; 

• співпраці з іншими бібліотеками Одеси та України; 

• удосконалення форм і методів у роботі з науковцями, аспірантами, докторантами; 

зосередження уваги на комфортності, оперативності, інформативності. 

• розвитку науково-бібліографічного напряму діяльності бібліотеки; 

• підтримки Центру інноваційних знань Світового банку. 

  Сукупні бібліотечні фонди Інституту нараховують понад 61 тисячу примірників, які 

складаються з наступних фондів: книжкового, періодичних видань (вітчизняних та зарубіжних 

видавництв), кандидатських дисертацій, авторефератів дисертацій, захищених у Національній 

академії та її регіональних інститутах, авторефератів дисертацій відповідної тематики, захищених 

в інших навчальних та наукових закладах України, звітів з НДР та інших інформаційних джерел. 
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Книжковий фонд нараховує 30% наукових видань. Серед них фундаментальні загальні та галузеві 

енциклопедії, довідники, словники, монографії. 

 У 2016 році бібліотечний фонд поповнився на 371 примірник книг та  брошур: 

державною мовою 337 примірників, російською мовою – 24 примірники, іноземною - 10. На 

20.11.2016 року бібліотечний фонд становить 61 661 одиницю зберігання, в т.ч. 4 783 іноземними 

мовами. Редакційно-видавничим відділом було передано 19 електронних ресурсів. Було здійснено 

передплату 23 періодичних видань України. Постійно надходять примірники «Міжнародні 

доповіді Фонду Конрада Аденауера». 

 За період січень-листопад абонемент бібліотечного відділу надав послуги 

традиційними формами обслуговування 1 827 читачам, мав 3 004 відвідування, видав 5 041 

одиницю зберігання. Книговидача у читальній залі склала 1 100 одиниць, кількість відвідувань – 2 

189. Проводилось індексування  наукових  статей,  збірників  наукових  праць,  монографій,  

підручників (заіндексовано 534 найменування). 

 Особливу увагу звернено на формування електронного каталогу як найважливішого 

продукту автоматизації бібліотечних процесів. Електронний каталог забезпечує одночасний 

багатоаспектний оперативний пошук видань за кількома параметрами, розкриває фонд, його 

розділи, складові частини документів. Постійно оновлюються бази даних: електронний каталог 

книг (12 623 записи), електронна систематична картотека статей (126 222 записи), електронний 

дисертаційний фонд кандидатських дисертацій (108 записів), електронний фонд авторефератів 

дисертацій (1 123 записи). В умовах дефіциту навчальної та наукової літератури електронна 

бібліотека Інституту доповнює книжковий фонд, через розширення доступу до повнотекстових 

інформаційних ресурсів. В електронній бібліотеці представлена продукція видавництва Інституту, 

методичні матеріали, навчальні посібники, наукові праці викладачів. Доступні ресурси глобальної 

інформаційної мережі Internet. На сайті інституту представлені Internet-посилання на відомі 

наукові та навчальні віртуальні бібліотеки, інформація щодо закордонних бібліотек, в яких 

представлені матеріали з державного управління. 

 Фонд Центру інноваційних знань Світового банку включає 271 примірник з 

глобальних проблем розвитку, економічної та соціальної політики, боротьби з бідністю, 

дослідження по окремим країнам; 13 CD-rom, а також он-лайнові ресурси Світового банку. З 

метою більш широкого ознайомлення читачів з фондом бібліотеки розгорнуто постійно діючі 

виставки: нових надходжень, видань Світового банку, друкованих праць науково-педагогічних та 

наукових працівників, у тому числі до комунікаційних заходів, а також тематичні виставки до 

знаменних та пам’ятних дат України, ЮНЕСКО, міжнародних. Згідно календаря знаменних та 

пам’ятних дат станом на 22 листопада відділом підготовлено 40 тематичних виставки, 25 

віртуальних виставок та презентацій (до 145- річчя від дня народження Лесі Українки, до 

вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні, до дня утворення Одеської області, до Дня 

примирення та пам’яті, до 25-річниці Незалежності, до Дня Гідності та Свободи та ін.). 

 Для науковців, аспірантів та докторантів були проведені комплексні масові заходи: 

постійно діючі виставки нових надходжень, видань Світового банку, презентації наукових праць 

науково-педагогічного складу Інституту. Продовжено створення та розміщення на сайті інституту 

віртуальних виставок навчальної та наукової літератури, а саме: до Міжнародного дня рідної 

мови; до Дня державної служби; до дня Конституції; до Дня української писемності та мови; Дня 

пам’яті жертв Голодомору. 

 До науково-комунікативних заходів Інституту було підготовлено 4 тематичні 

виставки: до ХVІІ Всеукраїнської щорічної студентської науково-практичної конференції за 

міжнародною участю "Сучасний менеджмент: моделі, стратегії, технології"; в рамках проведення 

Фестивалю науки виставка видань викладачів кафедри державного управління та місцевого 

самоврядування;  до Дня науки (виставка «Сучасні досягнення у галузі науки «Державне 

управління»); до Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю 

«Реформування публічного управління: теорія, практика, міжнародний досвід». Також у читальній 

залі розміщено постійно діячу виставку нових надходжень навчальної та наукової літератури, яка 

оновлюється по мірі надходження видань. 

 Продовжено проведення заходів «Дня кафедри», «Бібліотека - магістру», «На 

допомогу аспірантам», метою яких є повне розкриття бібліотечних фондів та надання допомоги 
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щодо користування  бібліотечно-пошуковою системою «Ірбіс». Співробітники відділу постійно 

надавали консультації всім категоріям користувачів у залі електронних носіїв інформації та 

читальній залі з питань, що пов’язані з пошуком електронних і традиційних інформаційних 

джерел.  

 У рамках підписаної угоди про співробітництво між ОРІДУ та Одеською 

національною науковою бібліотекою науково-педагогічний склад, аспіранти, слухачі та студенти 

мають можливість доступу до віддалених мережевих науково-інформаційних ресурсів іноземними 

мовами, а саме: CQ Researcher Online, JSTOR, ProQuest Basic Search, ProQuest Dissertations & 

Theses Global, ProQuest Research Library. 

 З метою удосконалення роботи відділу та обслуговування читачів співробітники 

відвідали: 

• відкриття ХVІІ Всеукраїнської виставки-форуму творів друку провідних видавництв 

України «Українська книга на Одещині»; 

• Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Міжнародна діяльність бібліотек як 

складова європейського вибору держави». 

 У зв’язку з проведеною модернізацією освіти, гуманізацією й інформатизацією вищої 

освіти, підвищеним попитом на освітні послуги одним із найбільш актуальних завдань бібліотеки 

Інституту є формування інформаційних науково-освітніх ресурсів новітнього рівня, оновлення 

відділу сучасною комп’ютерною технікою відповідним ліцензійним програмним забезпеченням 

навчального призначення, створення єдиного інформаційно-освітнього простору між Академією 

та її регіональними Інститутами. 

 

 
5. Науково-видавнича діяльність 

 

У 2016 році видавництвом Інституту підготовлено й видано 43 найменування навчально-

методичної, наукової та інформаційно-довідкової літератури. У тому числі: 2 монографія, 6 

підручників, навчальних та навчально-методичних посібників, 9 матеріалів конференцій, 19 

методичних розробок. Загальний обсяг видавничих аркушів складає більше 446,0 о.в.а., а 

загальний тираж близько 1650 примірників.  

У звітний період підготовлено і опубліковано 4 випуски паперового фахового видання 

«Актуальні проблеми державного управління» та 2 випуски електронного фахового видання 

«Теоретичні та прикладні питання державотворення», зміст якого розміщений на сайтах 

Інституту та Національній бібліотеки ім. Вернадського, загальним обсягом 120,4 о.в.а. 

У 2016 році фахові збірники пройшли перереєстрацію – Наказ МОН №241 від 09.03.2016. 

Видання індексуються – Google Scholar. Збірник «Актуальні проблеми державного управління» 

індексуються – Index Copernicus (ICV 2015: 36.22), Compendex, EBSCO, Ulrich's periodicals. 

Також до 20 річчя кафедри філософських та соціально-політичних наук видано матеріали 

підсумкової науко-методичної та дослідницької діяльності професорсько-викладацького складу 

кафедри обсягом 18,2 о.в.а. 

З метою удосконалення роботи відділу начальник відділу прийняв участь у відкритті ХVІІ 

Всеукраїнської виставки-форуму творів друку провідних видавництв України «Українська книга 

на Одещині». 

 
Монографії -15 

Загальний обсяг о.в.а. – 219,69 

Загальний тираж –  1600  прим. 

 

1. Влада  та громадськість: ефективна комунікація  в сучасній Україні.: [колективна 

монографія] /Іжа М.М., Євстюніна Ю.В. та ін.// - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. (передано до друку) 

2. Горизонтальна взаємодія в системі публічного управління в умовах децентралізації 

влади: [колективна монографія] / Кол. авт. за заг. ред. Л.Л.Приходченко. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 

2016. (передано до друку) 

http://scholar.google.com.ua/citations?user=vkgu790AAAAJ&hl=uk
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3.  Інвестиційно-інноваційний розвиток регіонів Українського Причорномор’я [колективна 

монографія ]/ за ред. Б.В. Буркинського; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. 

– Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2016. – 587 с. – 24,45 о.в.а. – 100 прим. 

4. Інформаційне забезпечення управління підприємством в умовах сталого розвитку:  

[колективна монографія] Лоханова Н.О.- Херсон : Грінь Д.С., 2016, 304 с. – 2,04 д.а. / 17,44 д.а. – 

300 прим. 

5. Логістично-адаптивне та правове управління соціально-економічними процесами: 

[монографія]/ А. Ахламов,В.Волков С. Каменэв та ін. – Запоріжжя: Запорізький національний 

університет, 2015. – С. 384с. – 16,0 о.в.а. – 100 прим 

6. Місцева влада в країнах пострадянського простору: [колективна монографія] / 

(Саханенко С.Є., частина 5) ; за заг. ред. професора П. В. Ворони. – К.: Пафом, 2016. – 642 с. – 

26,75 о.в.а. – 100 прим 

7. Місцеве самоврядування в умовах децентралізації влади в Україні: [колективна 

монографія] / Кол. авт. (Саханенко С.Є., Давтян С.Г. – розділ 11); за заг. ред. Р. М. Плюща. – К.: 

Рідна мова, 2016. – 744 с. – 31,0 о.в.а. – 100 прим 

8. Налоговая реформа в Украине и Республике Беларусь: аналитические исследования : 

[колективна монографія] Васютинская Л.А. [под ред. В. Г. Барановой, О. Е. Дубовик, Е. Ф., 

Киреевой]. – Х. : Издательство «Диса плюс», 2016. – 240 с., 14 д.ар., 100 экз. 

9. Напрями прискорення євроінтеграції бізнесу // Красностанова Н.Е., Шкурупій А. В. 

[колективна монографія]  за загальною редакцією В.Я. Чевганової «Економіка та управління 

підприємствами регіонів України в контексті Європейської інтеграції », протокол №11 від 

01.02.2016. – Полтава, Полтавський національний технічний університету ім. Ю. Кондратюка, 

2016. – С. 93-99., - 210 с., -8, 75 о.в.а. -  300 прим. 

10. Організаційно-правововий механізм державного управління регулювання виборчого 

процесу в Україні : монографія / Н. В. Піроженко, Ю. О. Хромова. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. 

– 10,1 о.в.а. – 100 прим. 

11. Реалізація стратегії державної кадрової політики України щодо підготовки посадових 

осіб місцевого самоврядування // Білорусов С.Г.// Державна політика щодо кадрового 

забезпечення місцевого самоврядування // Місцеве самоврядування в умовах децентралізації влади 

в Україні: [колективна монографія]/ Кол. авт..; за заг. ред. Р.М. Плюща. – К.: РІДНА МОВА, 

2016 – С. 580. – 24,1 о.в.а. – 100 прим 

12. Реформування системи місцевого самоврядування в Україні з урахуванням 

національних традицій врядування : монографія / В. М. Віліжінський, М. П. Попов. – Одеса : 

ОРІДУ НАДУ, 2016. – 10,3 о.в.а.- 100 прим. 

13. Складові та завдання фінансової політики сталого розвитку агросфери України 

/Н.О.Ботвіна. [колективна монографія] Умань. (передано до друку) 

14. Соціально-економічний розвиток Українського Причорномор’я: виклики і можливості 

[колективна монографія] / за ред. Б.В. Буркинського; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-

екол. дослідж. – Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2016. – 793 с. – 33,1 о.в.а. – 100 прим 

15. Формування системи стратегічного управління підприємствами в умовах 

нестабільного ринкового середовища: [монографія]. А.Й. Мусійовський, Н.В.Піроженко, 

О.В.Голинська, І.В. Яцкевич, Т.О. Фольгіна – Одеса: ВМВ, 2016. – С. 240с. – 14,0 о.в.а. – 100 прим 

 

Навчальні посібники - 8 

Загальний обсяг о.в.а. – 56,3 

Загальний тираж – 400 прим. 

 

1. Адміністративний менеджмент [Електронний ресурс] : навч. посіб. / С.А. Яроміч, О.Є. 

Буряченко. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 7,3 о.в.а.- 50 прим. 

2. Безпека життєдіяльності [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Н. П. Долгіх – Одеса : 

ОРІДУ НАДУ, 2016. – 2,9 о.в.а. – 50 прим. 

3. Господарське право : навч. посіб. / К. В. Бачинська, В. П. Марущак., К. І. Ровинська. – 

Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 14,8 о.в.а. – 50 прим. 
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4. Державний механізм антикризового управління соціально-економічними процесами на 

засадах проектного підходу : навч. посібник / Кол. Авторів; за заг. ред. Безверхнюк Т.М. – Одеса : 

ОРІДУ НАДУ, 2016. – 250 с. (передано до друку) 

5. Державно-приватне партнерство: Навчальний посібник/ кол. авт. (Н.В. Піроженко, 

О.Ф.Толпиго); за наук. ред. Н.В. Піроженко.– К.: Навчально-методичний центр «Консорціум із 

удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2016.– 408 с. – 17,0 о.в.а. – 50 прим 

6. Загальні засади добровільного об’єднання територіальних громад : навч.-метод. посіб. 

/ Авт. кол. Ю. Б. Молодожен, О. В. Голинська, О. В. Гуненкова, О. Л. Ковінчук. – Одеса, 2016. – 

108 с. – 4,5 о.в.а. – 50 прим 

7. Основи охорони праці [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Н. П.Долгіх – Одеса : ОРІДУ 

НАДУ, 2016. – 3,1 о.в.а. 

8. Психологія прийняття рішень в професійної діяльності: навчально-методичний 

посібник для спеціальної (професійної) підготовки прокурорсько-слідчого складу військових 

прокуратур / О. І. Воронов, Е. А. Плєшко, А. М. Дончак. Військова прокуратура Південного 

регіону України. – Одеса: Феникс, 2016. –160с. – 6,7 о.в.а. – 50 прим 

 

   Підручник - 5 

Загальний обсяг о.в.а. – 21,4 (по ОРІДУ)+ 34 (інші) 

Загальний тираж –    200  прим. 

 

1. Державно-приватне партнерство в Україні : підручник / М. М. Іжа, Т. І. Пахомова, Н. 

В. Піроженко, С. А. Попов та ін. ; За заг. ред. Т. І. Пахомової та А. С. Крупника. – Одеса : ОРІДУ 

НАДУ, 2016. – 13,3.- 100 прим. 

2. Кривцова В.М. Міжнародні економічні відносини : Підручник / В.М. Кривцова, В.В. 

Комаровський, В.А. Яценко. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 8,1 с. – 100 прим. 

3. Стратегічний менеджмент: стратегії публічного управління : підручник ; Авторський 

колектив : Ковбасюк Ю.В., Романюк С.А., Оболенський О.Ю., (Л.Л. Приходченко, розділ 3, 

підрозділи 8.3, 38.7 , всього 5 др.арк.) (передано до друку) 

4. Методологія наукового дослідження. Підручник Під ред. Комаровського В.В. 310 стр. 

(м. Кишинів, Молдова) (передано до друку) 

5. Фінансування наукових досліджень. Підручник. Під ред. Комаровського В.В. 387 стр. (м. 

Кишинів, Молдова) (передано до друку) 

 

Збірники наукових праць 

Загальний обсяг о.в.а. – 138,6. 

Загальний тираж – 550 прим. 

 

1. Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред. М.М. 

Іжа]. Вип. 4 (64). – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015. – 19,2 о.в.а. 

2. Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред. М.М. 

Іжа]. Вип. 1 (65). – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 17,9 о.в.а. 

3. Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред. М.М. 

Іжа]. Вип. 2 (66). – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 16,8 о.в.а. 

4. Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред. М.М. 

Іжа]. Вип. 3 (67). – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 17,5 о.в.а. 

5. Теоретичні та прикладні питання державотворення : Електронне наукове фахове видання 

Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України. – 

Вип. 17-2015. – Режим доступу : http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=& 

I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CN

R=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=tppd. – 31,3 о.в.а. 

6. Теоретичні та прикладні питання державотворення : Електронне наукове фахове видання 

Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України. – 

Вип. 18-2016. – Режим доступу : http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN
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bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN 

=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S

21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=tppd. – 17,7 о.в.а. 

7. Кафедра філософських та соціально-політичних наук. 20 років: Матеріали підсумк. 

наук.-метод. та дослід. діяльності проф.-виклад. складу каф. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 18,2 

о.в.а. 

 

Матеріали конференцій 

Загальний обсяг о.в.а. – 152,9 

Загальний тираж – 750 прим. 

 

1. Геоінформаційні технології у територіальному управлінні : матеріали  ІІІ міжнар. наук.-

практ. конф. 15–16 верес. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 11,1 о.в.а. 

2. Сучасний менеджмент : моделі, стратегії, технології : матеріали XVII Всеукр. щоріч. 

студент. наук.-практ. конф. за міжнарод. участю. 27 квітня 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 

2016. – 16,5 о.в.а. 

3. Забезпечення конструктивного діалогу між владою та суспільством : матеріали наук.-

практ. конф. 28 квіт. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 8,9 о.в.а. 

4. Соціально-економічний розвиток регіонів в умовах децентралізації: цілі, механізми, 

інструменти : матеріали щоріч. наук.-прак. конф. 27 трав. 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. 

– 10,0 о.в.а. 

5. Державне управління в Україні: історія державотворення, виклики та перспективи 

[Електронний ресурс] : матеріали VІІ Міжнар. наук. конф. аспірантів та докторантів з державного 

управління. 27 трав. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 17,1 о.в.а. 

6. Суспільно-політичний та соціокультурний розвиток Південного регіону України: 

історичні традиції і сучасні тенденції [Електронний ресурс] : Зб. статей для проведення І 

Всеукраїнської науково-практичної конференції. 20 трав. 2016 р. ; Електронне наукове видання – 

Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2014. – 15,3 о.в.а. 

7. Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, 

міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 

р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 55,8 о.в.а. 

8. Стажування слухачів в органах публічної влади: організація, проведення та контроль 

[Електронний ресурс]: Матеріали щорічної науково-практичної конференції за результатами 

стажування слухачів в органах державної влади та органах місцевого самоврядування. 13 жовтня 

2016 року. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. – 12,1 о.в.а. 

9. Інформаційне суспільство та сталий розвиток [Електронний ресурс] : Матеріали наук.-

практ. семінару у форматі між нар. відео конф. 17 травня 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. 

– 6,1 о.в.а. 

 

Методичні рекомендації - 49 

Загальний обсяг о.в.а. – 126,5 

Загальний тираж –  680  прим. 

 

1. Адміністративний менеджмент [Електронний ресурс] : Методичні рекомендації з 

вивчення курсу та варіанти індивідуальних завдань розрахунково-графічної контрольної роботи 

для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності «Менеджмент і адміністрування» / 

Укладачі : С. А. Яроміч, М. В. Томашевська. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 1,9 о.в.а.  

2. Аудит адміністративної діяльності : Опорний конспект лекцій / Уклад. 

Л.Л.Приходченко. - О.: ОРІДУ НАДУ, 2016.- 125 с. (передано до друку) 

3. Аудит адміністративної діяльності : Програма, тематичні плани і методичні вказівки: денна, 

вечірня та заочна форми навчання: Навчально-методичний комплекс дисципліни “Аудит 

адміністративної діяльності” [Укладачі: Л. Л. Приходченко] – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. – 38 с. 

4. Бюджети громад – з людьми і для людей // Авт. кол.: О.В.Голинська, Ю.Б. Молодожен, 

О.В. Гуненкова, О.Л. Ковінчук;. – Одеса:,  2016. – С. 70  

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN
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5. Громадський моніторинг якості адміністративних послуг, які надаються Міністерством 

юстиції України. /Крупник А.С./ Аналітичний звіт / Заг. ред. Тимощука В. П., Курінного О. В. — 

К., 2016 — 96 с. Березень 2016. http://pravo.org.ua/ua/about/monthly_reports/public_administration 

6. Економічна інформатика [Електронний ресурс] : Робоча програма навчальної 

дисципліни для студентів у галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», спеціальності 

6.030601 «Менеджмент» / Укладачі : О. А. Бекетова, І. О. Макарова, О. Г. Полесіна. – Одеса : 

ОРІДУ НАДУ, 2016. – 1,8 о.в.а. 

7. Економічна інформатика [Електронний ресурс] : Робочий зошит модуля «Економетрія» з 

навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання факультету менеджменту / Укладач : 

О. Г. Полесіна. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 1,7 о.в.а. 

8. Електронний документообіг [Електронний ресурс] : Робоча програма навчальної 

дисципліни для слухачів заочно-дистанційної форми навчання факультету державного управління 

/ Укладач : Ю. Б. Пігарєв. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. – 1,5 о.в.а.  

9. Електронний документообіг [Електронний ресурс] : робочий зошит навчальної 

дисципліни для слухачів заочно-дистанційної форми навчання факультету державного управління 

/ Укладач : Ю. Б. Пігарєв. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. – 2,3 о.в.а. 

10. Європейська інтеграції та міжнародна співраця: Конспект лекцій для слухачів денної, 

заочно-дистанційної та заочної форм навчання / Укладачі: В.М. Кривцова, Н.І. Кадук. – Одеса : 

ОРІДУ НАДУ, 2016. – 160 с. (передано до друку) 

11. Запобігання та протидія корупційним проявам та етика у системі публічної служби: 

Програма, тематичні плани і методичні вказівки: денна, вечірня та заочна форми навчання: 

Навчально-методичний комплекс модуля «Запобігання та протидія корупційним проявам та етика у 

системі публічної служби» [Укладачі: М.С. Оганісян, Г.О. Панченко, О.Ф. Толпиго]. – Одеса: ОРІДУ 

НАДУ, 2016. –  50 с. (внутрішній сервер Інституту) 

12. Інформаційна політика в Україні [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної 

дисципліни модуля «Сучасні інформаційні технології і системи в державному управлінні» для 

слухачів заочно-дистанційної форми навчання факультету державного управління / Укладач : Ю. 

Б. Пігарєв. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. – 2,0 о.в.а.  

13. Інформаційна політика в Україні [Електронний ресурс] : робочий зошит навчальної 

дисципліни модуля «Сучасні інформаційні технології і системи в державному управлінні» для 

слухачів заочно-дистанційної форми навчання факультету державного управління / Укладач : Ю. 

Б. Пігарєв. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. – 4,3 о.в.а.  

14. Інформаційні системи і технології в управлінні організацією [Електронний ресурс] : 

Робоча програма навчальної дисципліни для магістрів у галузі знань 0306 «Менеджмент і 

адміністрування», спеціальності 8.03030101 «Менеджмент організацій і адміністрування» / 

Укладач : І. О. Макарова. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,7 о.в.а. 

15. Концептуальні засади розвитку публічного управління та адміністрування [Електронний 

ресурс] : Програма, тематичні плани і методичні рекомендації для денної, вечірньої та заочної 

форм навчання / Укладач : Л. Л. Приходченко. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. – 3,2 о.в.а. 

16. Лексико-граматичні вправи з німецької мови (частина ІІІ) : методичні рекомендації для 

студентів 1 та 2 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки Менеджмент» / 

Укладач : Г. В. Васильєва. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 1,3 о.в.а. 

17. Лексико-граматичні вправи з німецької мови (частина ІІІ) для студентів 1 та 2 курсу 

денної та заочної форм на-вчання за напрямом підготовки Менеджмент. /Васильєва Г.В. / 

Методичні розробки.  Одеса: ОРІДУ НАДУ при Президентові України, 2015. -  С.40 (50 прим.) 

18. Методичні вказівки з комп’ютерного тестування відповідно до програми вступних 

екзаменів у 2016 році. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 27,0 о.в.а. 

19. Методичні вказівки щодо виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліні 

«Організаційна поведінка» для студентів І курсу денної та заочної форм навчання напряму 

підготовки 6.030601 «Менеджмент» / Савенкова С. В. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. — 21 с. Тираж 

50 прим. Обл.-вид.арк. 0,7. (передано до друку) 

20. Методичні рекомендації щодо проходження стажування слухачів спеціальності 

«Управління проектами» [Електронний ресурс] / Укладач : Т. В. Сивак. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 

2016. – 2,0 о.в.а. 

http://pravo.org.ua/ua/about/monthly_reports/public_administration
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21. Методичні рекомендаціі  "Europe in 12 lessons". - частина 3. - Яцун Є.М. Одеса: 

ОРІДУ НАДУ, 2016. 

22. Мікроекономіка: завдання та методичні вказівки до практичних занять / Яцкевич І.В. 

Мікроекономіка: завдання та методичні вказівки до практичних занять [для студентів факультету 

«Менеджмент організацій» денної та заочної форм навчання] / Яцкевич І.В. – Одеса: ОРІДУ 

НАДУ, 2016. – 43 с.  

23. Мікроекономіка: робочий зошит та розрахунково-графічна робота [для студентів 

факультету «Менеджмент організацій» денної та заочної форм навчання] / Яцкевич І.В. – Одеса: 

ОРІДУ НАДУ, 2016. – 28 с. 

24. Модельний статут сільської (селищної) територіальної громади. А.С. Крупник, О.Є. 

Калашнікова, В.В. Кіщенко./аналітичний звіт/ – Одеса: ПП «Євродрук», 2016. – 56 с. – Режим 

доступу: http://samoorg.com.ua/blog/2016/07/21/modelniy-statut-teritorialnoyi-gromadi-sela-selishha-

vidano-drukom/ 

25. Модельний статут територіальної громади міста / А.С. Крупник, О.Є. Калашнікова, 

В.В. Кіщенко. – Одеса: ПП «Євродрук», 2016 – 113 с. [Електронний ресурс]. аналітичний звіт – 

Режим доступу: https://issuu.com/annatrepalyuk/docs/ 

26. Модуль «Прийняття рішень в публічному управлінні» / Л. Л. Приходченко, 

Н. В. Піроженко, О. І. Воронов, В. А. Яценко // Робоча навчальна програма з дисципліни 

«Стратегічне управління» для слухачів із галузі знань 07 «Управління та адміністрування», 

спеціальністю 074 «Публічне управління та адміністрування». – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. – 39 

с. (внутрішній сервер Інституту) 

27. Навчальні кейси для органів місцевого самоврядування з тематики «добровільне 

обєднання територіальних громад» / Авт. кол. Ю. Б. Молодожен, О. В. Голинська, О. В. 

Гуненкова, О. Л. Ковінчук. – Одеса, 2016. – 44 с. 

28. Навчально-методичне забезпечення факультативної дисципліни «Антикризове проектне 

управління в державному секторі» : Наукова розробка за результатами НДР «Державний механізм 

антикризового проектного управління соціально-економічними процесами» / Т.М. Безверхнюк, 

В.М. Вишневська, М.Г.Лєвін, І.А.Сенча, Т.В.Сивак, Т.П. Бойко, О.О.Кубрак, А.О.Левицький, 

І.В.Руда, С.В.Чернов. – К. : Вид-во НАДУ, 2016. – 51 с. 

29. Навчально-методичні вказівки до вивчення дисципліни „Менеджмент” для студентів 

ІІ курсу денної та заочної форм навчання спеціальності „Менеджмент організацій” / С.А. Яроміч, 

Т.Г. Величко. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2015. –  10 с. 

30. Науково-методичні рекомендації органам місцевої влади щодо оцінки ефективності 

інвестиційних проектів в умовах комплаєнс-контролю / А. Г. Ахламов, Л. М. Карпенко, Л. А. 

Варавва – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 1,9 о.в.а. 

31. Політика регіонального розвитку. Місцеве самоврядування : Магістерська програма: денна, 

вечірня та заочна форми навчання Програма, тематичні плани і методичні вказівки: денна, вечірня 

та заочна, заочна-дистанційна форми навчання: Навчально-методичний комплекс модулю «Політика 

регіонального розвитку. Місцеве самоврядування» дисципліни «Публічна політика» [Укладач: 

С.Є.Саханєнко]. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. – 24 с. (внутрішній сервер Інституту) 

32. Прийняття рішень в публічному управлінні: НМК модулю дисципліни «Стратегічне 

управління» для слухачів спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування» денної та 

заочної форми навчання / Укладач О.І. Воронов. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. - 36с. (внутрішній 

сервер Інституту) 

33. Програма вступних екзаменів та перелік тестових питань у 2016 році. – Одеса : ОРІДУ 

НАДУ, 2016. – 11,8 о.в.а. 

34. Публічне управління. Багаторівневе управління [Електронний ресурс] : Програма, 

тематичні плани і методичні рекомендації для денної, вечірньої та заочної форм навчання / 

Укладач : Л. Л. Приходченко. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. –  2,3 о.в.а. 

35. Робочий зошит до тематичного короткотермінового семінару за заочно-дистанційною 

формою підвищення кваліфікації  «Європейська інтеграція України» / Укладачі: В.М. Кривцова, 

Н.І. Кадук, О.М. Кривцова – Одеса: ОРІДУ НАДУ при Президентові України, 2016. – 32 с. 

http://samoorg.com.ua/blog/2016/07/21/modelniy-statut-teritorialnoyi-gromadi-sela-selishha-vidano-drukom/
http://samoorg.com.ua/blog/2016/07/21/modelniy-statut-teritorialnoyi-gromadi-sela-selishha-vidano-drukom/
https://issuu.com/annatrepalyuk/docs/
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36. Робочий зошит з навчального модуля  “Електронне урядування та електронна 

демократія” (для слухачів зачно-дистанційної форми навчання факультету державного 

управління). Куспляк І.С.  – ОРІДУ НАДУ при Президентові  України, 2016 . –  22 с.  (0,5 д.а.) 

37. Робочий зошит з навчальної дисципліни «Аудит адміністративної діяльності» / Уклад. 

Л.Л.Приходченко. - О.: ОРІДУ НАДУ, 2016. - 72 с. (передано до друку) 

38. Самоорганізація населення в громадах. Історії успіху. Збірник матеріалів / К.Д. Златіна, 

Г.С. Трепалюк, під ред. А.С. Крупника. – Одеса: ПП «Євродрук», 2016 – 54 с. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/0Bxh7 u5ll3odxaGNqek9ZekJENXM/view 

39. Проблеми екології та екологічної безпеки людини і суспільства : зб. статей і матеріалів / 

В. І. Светлічний. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 5,1 о.в.а. 

40. Система публічного управління на регіональному та місцевому рівнях: методичні 

рекомендації до вивчення дисципліни для слухачів у галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» за спеціальністю 074 «Публічне управління та адміністрування» спеціалізації 

«Регіональне управління» 

41. Соціологічні методи в управлінні.  Стандарт вищої освіти. [Електронний ресурс] : 

Збірник програм навчальних дисциплін з підготовки магістрів за спеціальністю 8.03060101 

«Менеджмент організацій і адміністрування» (за видами економічної діяльності) Яценко В.А. – 

Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С.164-177. 

42. Стандарт вищої освіти Одеського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України [Електронний ресурс] : 

зб. програм навч. дисц. з підготовки магістрів за спеціальністю 8.03060101  «МЕНЕДЖМЕНТ 

ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ» (за видами економічної діяльності). – ОДЕСА : ОРІДУ 

НАДУ, 2016. – 11,6 о.в.а. 

43. Створення Балтської обєднаної територіальної громади (навчальний кейс) / Автор. 

кол.; за заг. С.Є.Саханєнко. – Одеса, 2016. – 156 с. 

44. Стратегічне планування та управління змінами. (Програма, тематичні плани, 

методичні рекомендації для практичних та семінарських занять для денної, вечірньої та заочної 

форм навчання) [Укладач: Піроженко Н.В.] (передано до друку) 

45. Стратегічні комунікації : словник / В.А. Ліпкан, Т.В. Попова / за заг. ред. В.А. Ліпкана. – 

К. : ФОП О.С. Ліпкан, 2016. – 416 с., 19 др. арк., 1000 прим. 

46. Телекомунікаційна інфраструктура на регіональному рівні [Електронний ресурс] : 

робоча програма  з навчальної дисципліни  для слухачів галузі знань 1501 «Державне управління», 

спеціальності 8.15010001 «Державне управління» / Укладач : І. О. Макарова. – Одесе : ОРІДУ 

НАДУ, 2016. – 0,6 о.в.а. 

47. Теоретико-прикладні засади й актуальні проблеми місцевого самоврядування / Докторська 

програма: денна, вечірня та заочна форми навчання: Навчально-методичний комплекс дисципліни 

«Теоретико-прикладні засади й актуальні проблеми місцевого самоврядування» [Укладачі: 

С.Є.Саханєнко, Л. Л. Приходченко]. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. – 51 с. (передано до друку) 

48. Філософія [Електронний ресурс] : навч.-метод. комплекс дисципліни для бакалаврів 

галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму 6.030601 «Менеджмент» / Укладач : 

С. В. Овчаренко. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 1,3 о.в.а.  

49. Як громадськість бере участь у процесах об’єднання та розвитку громад /Крупник А.С./ 

– аналітичний звіт. – Одеса, 2016. – 212 с. 
 

 

Статі – 199  

Загальний обсяг о.в.а. – 99, 5 о.в.а 

 
1. Арабаджи К. Механізми реалізації сімейної політики в Україні // Актуальні проблеми 

державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред. М.М. Іжа]. Вип. 1 (65). – Одеса : ОРІДУ 

НАДУ, 2016. – 0,5 о.в.а. 

2. Архипенко І.М. Основні засади ефективного управління аграрним сектором України // 

Актуальні питання державного управління / ДРІДУ НАДУ при Президентові України. – 2016. - 

№3. – С. 28-34– 0,5 о.в.а. 

https://drive.google.com/file/d/0Bxh7%20u5ll3odxaGNqek9ZekJENXM/view145
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3. Базенко В. А. Теоретико-концептуальні моделі взаємодії держави та 

бізнесуФандрайзинг як додатковий фінансовий ресурс розвитку фізичної культури та спорту в 

умовах децентралізації /В.А. Базенко // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. – 

Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2016. – Вип. 1 (49). – с. 54-59. – 0,5 о.в.а. 

4. Базенко В.В.  «Фандрайзинг як додатковий фінансовий ресурс розвитку фізичної 

культури та спорту в умовах децентралізації». Стаття підготовлена до друку у Збірнику наукових 

праць ОРІДУ НАДУ при Президентові України «Актуальні проблеми державного управління». 

5. Балабаева Зинаида. Новая социальность и проблемы государственного управления 

//International Journal of New Economics and Social Sciences/- 2016.-№ 3.- с.337-344 (м. Рівне, 

Національний університет водного господарства та природокористування) - Журнал включен в 

наукометричну базу Коперникус (The Journal is Listed and Indexed in Index Copernicus (66 points) – 

0,5 о.в.а. 

6. Балабаєва Зінаїда. Діалог держави і суспільства в умовах розвитку інтернету як нової 

соціальності // Теоретичні та прикладні питання державотворення : електрон. наук. фах. вид. / 

Одес. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Одеса : ОРІДУ 

НАДУ, 2016. – Вип. 18. с.49-61– 0,5 о.в.а. 

7. Балабаєва Зінаїда. Теорії місцевого самоврядування як джерело пошуку його майбутніх 

моделей // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред. М.М. 

Іжа]. Вип. 1 (65). – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,5 о.в.а. 

8. Бачинська Катерина. Державна власність – ключовий напрямок реформування 

економіки // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред. М.М. 

Іжа]. Вип. 4 (64). – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015. – 0,5 о.в.а. 

9. Безверхнюк Т.М. Партнерська мережа як інституціональна форма державного 

механізму проектного управління регіональним розвитком. / Т.М.Безверхнюк // Держава та 

регіони. Серія : Державне управління : наук.-вироб. журн. / Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя – 

Вип. №1(53), 2016. – с. 163-173. – 0,5 о.в.а. 

10. Безверхнюк Тетяна, Сивак Тетяна. Тенденції розвитку кваліфікаційних потреб у 

спеціалістах зі стратегічних комунікацій // Теоретичні та прикладні питання державотворення : 

електрон. наук. фах. вид. / Одес. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові 

України. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – Вип. 18. – С. 61-83. – 0,5 о.в.а. 

11. Білорусов С.Г. Правові та фахові засади створення та діяльності поліцій місцевого 

самоврядування в умовах децентралізації. //  Розумовські зустрічі: збірник наукових праць / 

Інститут законодавства Верховної Ради України; український інститут національної пам’яті; 

Дніпропетровський регіональний інститут державного управління НАДУ при президентові 

України; Сіверський центр післядипломної освіти; Сіверський інститут регіональних досліджень. 

– Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2016 (передано до друку). – 0,5 о.в.а. 

12. Білорусов С.Г. Практика підготовки осіб для забезпечення охорони правопорядку 

територіальних громад в умовах децентралізації влади. // Муніципальні читання імені Антона 

Кохановського: збірник наукових праць. – Чернівці, 2016 (передано до друку) – 0,5 о.в.а. 

13. Білорусов С.Г. Пріоритети розвитку територіальних громад в контексті децентралізації 

влади: досвід Херсонської області // Влада та управління. Збірник наукових праць. – Вип. 4. – 

Чернівці: «Букрек», 2016. – С. 58 – 66. – 0,5 о.в.а. 

14. Білорусов С.Г. Удосконалення змісту роботи закладів  системи підвищення кваліфікації 

кадрів, в контексті модернізації державної служби України / Розумовські зустрічі: збірник 

наукових праць / Інститут законодавства Верховної Ради України; український інститут 

національної пам’яті; Дніпропетровський регіональний інститут державного управління НАДУ 

при президентові України; Сіверський центр післядипломної освіти; Сіверський інститут 

регіональних досліджень. – Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2016. – № 3. – С. 7   

– 0,5 о.в.а. 

15. Білорусов С.Г., Шкарапата Я.Є. Правові засади формування та практика створення 

поліції місцевого самоврядування.// Теорія і методика виконування/ Науково-педагогічний вісник. 

– Херсон, 2016. – Вип. 5(передано до друку) – 0,5 о.в.а. 

16. Бондарук Віктор. Регіональний розвиток на базі концепції «точок зростання» // 

Теоретичні та прикладні питання державотворення : електрон. наук. фах. вид. / Одес. регіон. ін-т 

http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2016-1/doc/2/06.pdf
http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2016-1/doc/2/06.pdf
http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2016-1/doc/2/06.pdf
http://pa.stateandregions.zp.ua/archive/1_2016/30.pdf
http://pa.stateandregions.zp.ua/archive/1_2016/30.pdf


 23 

держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015. – Вип. 

17. – 0,5 о.в.а. 

17. Ботвіна Н. О. Банківське кредитування інвестиційно-інноваційної діяльності 

сільськогосподарських підприємств / Наталія Олександрівна Ботвіна // Економічний аналіз: зб. 

наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: В. А. Дерій (голов. 

ред. ) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного 

економічного університету “Економічна думка”, 2016. – Том 25. – 0,5 о.в.а. 

18. Ботвіна Н.О. Стан та тенденції фінансової безпеки у страховому сегменті України / 

Н.О.Ботвіна/. Науково-виробничий журнал Бізнес-навігатор – № 1 (38). – Херсон, – 2016. С.48-53. 

– 0,5 о.в.а. 

19. Ботвіна Н.О. Сучасний стан інноваційно-інвестиційної діяльності банків України / 

Н.О.Ботвіна/. Науково-виробничий журнал Бізнес-навігатор – № (37). – Херсон, – 2016. – 0,5 о.в.а. 

20. Булавченко О. Розвиток одеського регіону як туристичної дестинації: думка 

громадськості, бізнесу та публічної влади // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. 

пр. ОРІДУ / [голов. ред. М.М. Іжа]. Вип. 3 (67). – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,5 о.в.а. 

21. Булавченко О.С., Мотиваційний моніторинг у професійній діяльності посадових осіб органів 

місцевого самоврядування // Теоретичні та прикладні питання державотворення - 2016. - № Е18. – 0,5 

о.в.а. 

22. Васютинська Л. А. Податкові домінанти збільшення доходної бази місцевих бюджетів в 

Україні / Л.А. Васютинська, М.О. Слатвінська // Економіка. Фінанси. Право. - № 2/1. – 2016. – С. 

33-37. – 0,5 о.в.а. 

23. Васютинська Л.А. Государственно-частное партнерство: особенности интеграции в 

национальную инновационную систему. / Л.А. Васютинська Klaipeda: Baltija Publishing. – 2016. – 

С. 46-50. – 0,5 о.в.а. 

24. Васютинська Л.А. Державно-приватне партнерство в контексті інституціональної теорії 

/ Л.А. Васютинська //Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні 

науки». – Херсон : ХДУ, 2016, випуск 16. – Ч. І. – С. 30-33. – 0,5 о.в.а. 

25. Величко Т. Г., Мармуль Л. О., Рогатіна Л. П. Стратегічне управління фінансово-

економічною безпекою аграрних та харчових підприємств / Мармуль Л. О., Величко Т. Г., Рогатіна 

Л. П. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу №2(34), 2016, с. 117. – 0,5 о.в.а. 

26. Величко Т. Г., Сватюк О. Аналіз інвестиційної привабливості корпоративних цінних 

паперів / Сватюк О., Величко Т. // Науковий вісник Львівського державного університету 

внутрішніх справ. Серія економічна / головний редактор В.В.Середа. – Львів: ЛьвДУВС,. – 2016. – 

Вип. 1.- 328 с. – С.256-270. – 0,5 о.в.а. 

27. Войновський М. Становлення державницької моделі управління багатоквартирними 

будинками // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред. М.М. 

Іжа]. Вип. 2 (66). – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 14-18. – 0,5 о.в.а. 

28. Войновський М.М. Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків у формуванні 

громадянського суспільства та розвитку демократичних процесів в Україні // Суспільно-

політичний та соціокультурний розвиток Південного регіону України: історичні традиції і сучасні 

тенденції [Електронний ресурс] : Зб. статей для проведення І Всеукраїнської науково-практичної 

конференції. 20 трав. 2016 р. ; Електронне наукове видання – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 212 с. 

- С. 32-35. – 0,5 о.в.а. 

29. Воловник В.Є. Логістичний підхід в управлінні освітою/В.Є. Воловник // Актуальні 

проблеми управління. Одеса, 2016. Вип. №4 (передано до друку) – 0,5 о.в.а. 

30. Воронов О. І. Ігрові технології прийняття управлінських рішень у системі підготовки 

державних службовців. / О.І. Воронов // Теорія і практика державного управління та місцевого 

самоврядування : електр.  наук. фах. вид. Херсонського національного технічного університету – 

Х. Вип.№1, 2016.- Режим доступу:  http://el-zbirn-du.at.ua/2016_1/1.pdf . – 0,5 о.в.а. 

31. Воронов О. І. Філософські аспекти методології прийняття управлінських рішень // 

Кафедра філософських та соціально-політичних наук. 20 років: Матеріали підсумк. наук.-метод. та 

дослід. діяльності проф.-виклад. складу каф. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 66-75.– 0,5 о.в.а. 

32. Воронов О.І. Вплив феномену «активності» на якість управлінських рішень в сфері 

публічного управління/ О.І. Воронов // Наука і освіта. – №9. – 2016. –  С. (передано до друку) – 0,5 

http://el-zbirn-du.at.ua/2016_1/1.pdf
http://el-zbirn-du.at.ua/2016_1/1.pdf
http://el-zbirn-du.at.ua/2016_1/1.pdf


 24 

о.в.а. 

33. Воронов О.І. Результативність механізмів прийняття управлінських рішень у сфері 

публічного управління. /О.І. Воронов // Держава та регіони. Серія : Державне управління : наук.-

вироб. журн. / Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя – Вип. №2(54), 2016. – с. 51-57. – 0,5 о.в.а. 

34. Воронов О.І. Рефлексія як інструмент прийняття рішень в сфері публічного управління / 

О.І. Воронов // Вісник Одеського національного університету ім. .І. Мечникова. Серія 

«Психологія». – 2016. (передано до друку). – 0,5 о.в.а. 

35. Воронов Олександр. Управлінські рішення в процесі стратегічного управління // 

Теоретичні та прикладні питання державотворення : електрон. наук. фах. вид. / Одес. регіон. ін-т 

держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015. – Вип. 

17. – 0,5 о.в.а. 

36. Воронов А. И. Влияние ментальности на принятие управленческих решений в органах 

государственной власти / А. И. Воронов // Государственное управление и государственная служба. 

- №3. - 2016. –С.74-84. – 0,5 о.в.а. 

37. Воронов А. И. Модернизация информационно-аналитического механизма принятия 

управленческих решений в органах государственной власти / А. И. Воронов // Публичное 

управление. – 2016. – №2. – С. 213-222. – 0,5 о.в.а. 

38. Воронов А. И. Психологический механизм принятия управленческих решений в органах 

государственной власти / А. И. Воронов// Публичное управление. – 2016. – №2. – С 31-36. – 0,5 

о.в.а. 

39. Воронов О.І. Психологічні аспекти фактору часу при прийнятті управлінських рішень в 

сфері публічного управління / О. І. Воронов // Наука і освіта. – №7. – 2016. – С.51-58. – 0,5 о.в.а. 

40. Воронов О.І. Сучасні тенденції прийняття управлінських рішень органами виконавчої 

влади Південного регіону/ О. І. Воронов // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичній 

конференції «Суспільно-політичний та соціокультурний розвиток Південного регіону України: 

історичні традиції і сучасні тенденції», 20 травня 2016 року. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. – С.35-

44. – 0,5 о.в.а. 

41. Гавриш-Мусафір Анна. Закордонний досвід управління регіональним розвитком сфери 

туризму // Теоретичні та прикладні питання державотворення : електрон. наук. фах. вид. / Одес. 

регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 

2015. – Вип. 17. – 0,5 о.в.а. 

42. Гавриш-Мусафір Анна. Конкурентоспроможність туристичної сфери в Україні та 

фактори впливу на її вдосконалення // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. 

ОРІДУ / [голов. ред. М.М. Іжа]. Вип. 4 (64). – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015. – 0,5 о.в.а. 

43. Гансова Е. А. Філософія державного управління // Кафедра філософських та соціально-

політичних наук. 20 років: Матеріали підсумк. наук.-метод. та дослід. діяльності проф.-виклад. 

складу каф. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,5 о.в.а. 

44. Голинська О. Holynska O. Correlation of budget system conditionand changes in the 

environment of macroeconomic balance in Ukraine // Bulletin of the National Academy of Public 

Administration under the President of Ukraine . – 2016. – №.3. – С. 117 –124. – 0,5 о.в.а. 

45. Голинська О. В. Проблематика процесу добровільного об’єднання територіальних 

громад у аспекті бюджетної децентралізації  // Казна України. – 2016. - Вип. 5 (46). (передано до 

друку) – 0,5 о.в.а. 

46. Голинська О.В. Зміна адміністративно-територіального устрою України в контексті 

органістичної стійкості суспільних систем / О.В. Голинська// Публічне адміністрування теорія та 

практика: Елект. зб. наук. пр. Дніпропетровського регіонального інституту державного управління 

національної академії державного управління при Президентові України.  Вип.1(15), за загал.ред. 

д-р наук держ. упр., проф., заслужений діяч науки і техніки України Серьогіна С. М., - 

Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ, 2016. Режим доступу: http://www.dbuapa.dp.ua/zbirnik/2016-

01%2815%29/16.pdf . – 0,5 о.в.а. 

47. Гололобов С. М. Правовий статус громадських організацій України в контексті 

європейських стандартів [Текст] / С. М. Гололобов // Молодий вчений. — 2016. — №4. – С. 636-

640. (включений до наукометричної бази Index Copernicus). – 0,5 о.в.а. 

http://pa.stateandregions.zp.ua/archive/2_2016/12.pdf
http://pa.stateandregions.zp.ua/archive/2_2016/12.pdf
http://www.dbuapa.dp.ua/zbirnik/2016-01%2815%29/16.pdf
http://www.dbuapa.dp.ua/zbirnik/2016-01%2815%29/16.pdf
http://www.dbuapa.dp.ua/zbirnik/2016-01%2815%29/16.pdf
http://www.dbuapa.dp.ua/zbirnik/2016-01%2815%29/16.pdf


 25 

48. Горячук В. Ф., Назар О. І. Методичні засади оцінки самодостатності об’єднаних 

територіальних громад /В.Ф. Горячук, О.І. Назар//      Теорія та практика державного управління: 

зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2016. – Вип. 2 (53). – с. 142-148. – 0,5 о.в.а. 

49. Горячук В.Ф., Дуков Д.Ф. Методичні підходи до оцінки бюджетних програм та шляхи 

їх удосконалення / В.Ф. Горячук, Д.Ф. Дуков // Економічні інновації. Одеса, 2016. - Вип. 61. - С. 

71-84.  

50. Горячук В. Ф., Дуков Д. Ф. Державна регіональна політика та угоди щодо 

регіонального розвитку в контексті європейського вибору /В.Ф. Горячук, Д.Ф. Дуков// Теорія та 

практика державного управління: зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2016. – Вип. 

1 (52). – с. 166-171. – 0,5 о.в.а. 

51. Гуненкова О. В. Муніципальні адміністративні послуги як особливий вид діяльності 

органів місцевого самоврядування / О. В. Гуненкова // Демократичне врядування : наук. вісн. 

Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного 

управління при Президентові України. – Вип. 16/17 / за заг. ред.. чл..-кор. України В. С. 

Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2016. - [Електронний ресурс] – 0,5 о.в.а. 

52. Гуненкова О. В. Експертне опитування як інструмент для дослідження проблемних 

питань у сфері надання адміністративних послуг / О. В. Гуненкова // Аспекти публічного 

управління. : журнал Дніпр. регіонал. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові 

України. – Вид-во «Грані», - 2016. - № 6-7. - С. 32-40. - Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/aplup_2016_6-7_6. – 0,5 о.в.а. 

53. Данилюк Сергій. Психологічні аспекти управлінської діяльності сільського, селищного 

голови як керівника і лідера розвитку сільських територій // Актуальні проблеми державного 

управління : зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред. М.М. Іжа]. Вип. 2 (66). – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 

2016. – с. 39-44 – 0,5 о.в.а. 

54. Дзядзіна Н. М. Визначення стратегічних пріоритетів регіонального розвитку України 

[Текст] / Н. М. Дзядзіна // Молодий вчений. — 2016. — №5. – С.447-450. (включений до 

наукометричної бази Index Copernicus) – 0,5 о.в.а. 

55. Дивущак О. О. Шляхи вдосконалення механізмів взаємодії органів державної влади та 

неурядових організацій в сфері протидії торгівлі людьми в Україні [Текст] / О. О. Дивущак // 

Молодий вчений. — 2016. — №4. – С. 640-644. (включений до наукометричної бази Index 

Copernicus) – 0,5 о.в.а. 

56. Дивущак О.О. Міграційні процеси як чинник торгівлі людьми: державно-управлінський 

аспект / О.О. Дивущак // (передано до друку у фахове видання ЛРІДУ) (передано до друку) – 0,5 

о.в.а. 

57. Дивущак О.О. Світовий досвід надання допомоги особам, які постраждали від торгівлі 

людьми. – (ДРІДУ) (передано до друку) – 0,5 о.в.а. 

58. Дивущак Оксана. Інформаційне забезпечення державної політики протидії торгівлі 

людьми в Україні // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. 

ред. М.М. Іжа]. Вип. 1 (65). – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 40-45.– 0,5 о.в.а. 

59. Добрій Діана. Міжсекторальне партнерство в системі державного управління 

(Intersectoral partnership in the public administration system) // Актуальні проблеми державного 

управління : зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред. М.М. Іжа]. Вип. 4 (64). – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 

2015. – 0,5 о.в.а. 

60. Драгомирецька Н. М. Використання соціального проектування для об’єднання громад 

// Суспільно-політичний та соціокультурний розвиток Південного регіону України: історичні 

традиції і сучасні тенденції [Електронний ресурс] : Зб. статей для проведення І Всеукраїнської 

науково-практичної конференції. 20 трав. 2016 р. ; Електронне наукове видання – Одеса : ОРІДУ 

НАДУ, 2016. – 0,5 о.в.а. 

61. Драгомирецька Н. М. Інформаційний розрив між бізнесом та державними службовцями 

в аспекті електронної організації роботи // Кафедра філософських та соціально-політичних наук. 20 

років: Матеріали підсумк. наук.-метод. та дослід. діяльності проф.-виклад. складу каф. – Одеса : 

ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 34-47.– 0,5 о.в.а. 

62. Драгомирецька Н.М. Зарубіжна практика використання методів навчання державних 

службовців // Публічне урядування : збірник. — № 1 (4) — листопад  2016. — Київ.: ДП 

http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2016-2/doc/3/301.pdf
http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2016-2/doc/3/301.pdf
http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2016-1/doc/5/01.pdf
http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2016-1/doc/5/01.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/aplup_2016_6-7_6


 26 

«Видавничий дім «Персонал», 2016. — 212 с. – 0,5 о.в.а. 

63. Драгомирецька Н.М. Сучасні тенденції взаємозв’язків розвитку науки та визнання 

держави у світі //  Публічне урядування : збірник. — № 1 (2) — березень  2016. — Київ.: ДП 

«Видавничий дім «Персонал», 2016. — 210 с. – 0,5 о.в.а. 

64. Дуков Д.Ф. Концептуальні аспекти структури механізмів державного управління / Д.Ф. 

Дуков // Ефективність державного управління. Львів, 2016. (передано до друку) – 0,5 о.в.а. 

65. Дуков Д.Ф. Структура механізмів державного управління та методичний підхід до її 

формування /Дуков Д.Ф.// Ефективність державного управління : зб. наук. пр.. Львівського 

регіонального інституту державного управління національної академії державного управління при 

президентові України.  Вип. 1/2 (46/47): у 2 ч. Ч.1 Державне управління / за загал.ред. чл..кор. 

НАН України В.С. Загорського,  доц.. А.В. Ліпенцева. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2016. – с. 229-239. – 

0,5 о.в.а. 

66. Дуков Дмитро. Багатоаспектна класифікація механізмів державного управління // 

Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред. М.М. Іжа]. Вип. 2 

(66). – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С.55-58.– 0,5 о.в.а. 

67. Дуков Дмитро. Інституціональне забезпечення державної регіональної політики 

України в контексті європейського вибору // Теоретичні та прикладні питання державотворення : 

електрон. наук. фах. вид. / Одес. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові 

України. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015. – Вип. 17. – 0,5 о.в.а. 

68. Зубінська Юлія. Вплив психологічних особливостей внутрішньо переміщенних осіб та 

громадян України на процес їх соціальної адаптації (The influence of psychological characteristics of 

internally displaced persons and citizens of ukraine at the process of their social adaptation) // Теоретичні 

та прикладні питання державотворення : електрон. наук. фах. вид. / Одес. регіон. ін-т держ. упр. 

Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – Вип. 18. – С. 19-

26. – 0,5 о.в.а. 

69. Іжа М., Курносенко Л., Заболотний А. Державна служба України і Китаю: порівняльна 

характеристика двох систем/   Іжа М., Курносенко Л., Заболотний А.   // Вісник Національної 

академії державного управління при Президентові України: науковий журнал / Серія: Державне 

управління [голов. ред. Ю.В. Ковбасюк] – Київ, 2016. – Вип. 2/2016. – С. 127-138. – 0,5 о.в.а. 

70. Іжа М., Маєв А. Izha M., Maiev A. Professional civil servants’ training as a factor for 

security and sustainable development of the state // Актуальні проблеми державного управління : зб. 

наук.пр. ОРІДУ / [голов.ред. М.М. Іжа]. - Вип. 4 (68). – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. (передано до 

друку) – 0,5 о.в.а. 

71. Коваль З. Koval Z. Management problems of providing information, psychological and legal 

stability of Ukrainian national values / З.В. Коваль// Ефективність державного управління : зб. наук. 

пр.. Львівського регіонального інституту державного управління національної академії 

державного управління при президентові України.  Вип. 1/2 (46/47): у 2 ч. Ч.1 Державне 

управління / за загал.ред. чл..кор. НАН України В.С. Загорського,  доц.. А.В. Ліпенцева. – Львів: 

ЛРІДУ НАДУ, 2016. – с. 44-52. – 0,5 о.в.а. 

72. Коваль З. Інформаційно-психологічна стійкість як стриженьстратегії протидії 

асиметричним (гібридним) війнам // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. 

ОРІДУ / [голов. ред. М.М. Іжа]. Вип. 2 (66). – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. - С. 59-63.– 0,5 о.в.а. 

73. Коваль З.В. «Українські національні цінності як чинник інформаційно-психологічної 

стійкості: управлінський погляд». Збірнику наукових праць ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України «Актуальні проблеми державного управління»;(передано до друку) – 0,5 о.в.а. 

74. Коваль Зіновій. Нормативно-правові механізми формування управлінської моделі 

національно-патріотичного виховання населення України // Актуальні проблеми державного 

управління : зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред. М.М. Іжа]. Вип. 3 (67). – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 

2016. - С. 47-51– 0,5 о.в.а. 

75. Коваль Зіновій. Омана як один із основних управлінських методів інформаційно-

психологічних війн: стратегія стійкої протидії (Deception as a major management methods of 

information and psychological warrior: strategy persistent resistance) // Актуальні проблеми 

державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред. М.М. Іжа]. Вип. 4 (64). – Одеса : ОРІДУ 

НАДУ, 2015. – 0,5 о.в.а. 



 27 

76. Коваль Зіновій. Формування інформаційно-психологічної стійкості як свідомої 

властивості людини інформаційного суспільства: управлінський аспект // Актуальні проблеми 

державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред. М.М. Іжа]. Вип. 1 (65). – Одеса : ОРІДУ 

НАДУ, 2016. - С.57-61.– 0,5 о.в.а. 

77. Козуліна Світлана. Новації та актуальні проблеми антикорупційного законодавства 

України // Теоретичні та прикладні питання державотворення : електрон. наук. фах. вид. / Одес. 

регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 

2016. – Вип. 18. - С. 27-38.– 0,5 о.в.а. 

78. Колісніченко Н. Kolisnichenko N. and others Current communicative approaches and 

interactive methods in foreign language teaching for future managers and civil servants // Теоретичні та 

прикладні питання державотворення : електрон. наук. фах. вид. / Одес. регіон. ін-т держ. упр. Нац. 

акад. держ. упр. при Президентові України. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – Вип. 19. (передано до 

друку) – 0,5 о.в.а. 

79. Колісніченко Н. Kolisnichenko N. Modern theories in leadership training: applying 

principles for competencies development // Вісник НАДУ. - Серія “Державне управління”: Випуск № 

3. -  2016. - C. 117-123. – 0,5 о.в.а. 

80. Колісніченко Н., Саханєнко С. Kolisnichenko N., Sakhanenko S. The prerequisites for 

consolidated local communities in Ukraine // Публічне управління : теорія та практика : збірник 

наукових праць Асоціації докторів наук з державного управління. – Х. : Вид-во 

“ДокНаукДержУпр”. - № 3 (4). - 2016. (передано до друку) – 0,5 о.в.а. 

81. Колісніченко Н., Саханєнко С. Kolisnichenko N., Sakhanenko S. The prerequisites for 

consolidated local communities in Ukraine // Публічне урядування : збірник. — № 3 (4) — вересень 

2016. — Київ : ДП «Видавничий дім «Персонал», 2016. — 218 с. - C.151-158. – 0,5 о.в.а. 

82. Колісніченко Н.М. PhD and doctoral programs in public administration: world experience // 

Суспільно-політичний та соціокультурний розвиток Південного регіону України: історичні 

традиції і сучасні тенденції [Електронний ресурс] : Зб. статей для проведення І Всеукраїнської 

науково-практичної конференції. 20 трав. 2016 р. ; Електронне наукове видання – Одеса : ОРІДУ 

НАДУ, 2016. – 212 с. - С.73-76. [Електронний ресурс]–  Режим доступу : 

http://www.oridu.odessa.ua/9/buk/new_07_07_16_1.pdf 

83. Колісніченко Наталя, Лавриненко Володимир. Управління змінами на 

загальнодержавному рівні: методи та інструменти здійснення // Актуальні проблеми державного 

управління : зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред. М.М. Іжа]. Вип. 4 (64). – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 

2015. – 0,5 о.в.а. 

84. Колісніченко Наталя, Привалова Наталія. Світовий досвід моніторингу працівників 

приватних організацій: запозичення методів та методик в системі державної служби // Актуальні 

проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред. М.М. Іжа]. Вип. 3 (67). – 

Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С.107-112.– 0,5 о.в.а. 

85. Колісніченко Наталя. Зв’язки з громадою (Сommunity-relations - CR) як технологія 

вирішення ключових проблем комунікативної діяльності вітчизняної системи місцевого 

самоврядування // Теоретичні та прикладні питання державотворення : електрон. наук. фах. вид. / 

Одес. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Одеса : ОРІДУ 

НАДУ, 2016. – Вип. 18. – С. 120-131. – 0,5 о.в.а. 

86. Корвецький О. Д. Керівні кадри у сфері охорони здоров’я: вимоги часу // Кафедра 

філософських та соціально-політичних наук. 20 років: Матеріали підсумк. наук.-метод. та дослід. 

діяльності проф.-виклад. складу каф. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,5 о.в.а. 

87. Красіловська Зоя. Організаційно-правові передумови запровадження медіації для 

врегулювання спорів із органами публічної влади // Актуальні проблеми державного управління : 

зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред. М.М. Іжа]. Вип. 4 (64). – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015. – 0,5 о.в.а. 

88. Кривогуз Геннадій. Концепція пересувного пункту управління цивільним захистом 

підприємства // Теоретичні та прикладні питання державотворення : електрон. наук. фах. вид. / 

Одес. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Одеса : ОРІДУ 

НАДУ, 2016. – Вип. 18. – С. 83-94.  – 0,5 о.в.а. 

89. Кривогуз Геннадій. Концепція системи управління цивільним захистом підприємства 

на основі інтеграції сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій // Актуальні проблеми 

http://www.oridu.odessa.ua/9/buk/new_07_07_16_1.pdf


 28 

державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред. М.М. Іжа]. Вип. 3 (67). – Одеса : ОРІДУ 

НАДУ, 2016. С. 57-61. – 0,5 о.в.а. 

90. Кривогуз Геннадій. Пропозиції щодо послідовності роботи начальника цивільного 

захисту організації // Теоретичні та прикладні питання державотворення : електрон. наук. фах. вид. 

/ Одес. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Одеса : ОРІДУ 

НАДУ, 2015. – Вип. 17. – 0,5 о.в.а. 

91. Крупник А. Проблеми проведення реформування місцевого самоврядування та 

розвитку місцевої демократії в умовах нової системи державного управління / О. Калашнікова, 

А. Крупник. – 2016. – [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://www.irf.ua/knowledgebase/publications/problemi_provedennya_reformuvannya_mistsevogo_samo

vryaduvannya_ta_rozvitku_mistsevoi_demokratii/– 0,5 о.в.а. 

92. Кубрак Олександра. Врахування психологічної складової при розробленні бренду 

туристичної території (considering the psychological component in developing the tourist territory 

brand) // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред. М.М. Іжа]. 

Вип. 3 (67). – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,5 о.в.а. 

93. Курносенко Л. В. Європейські стандарти реалізації соціальних прав українських 

громадян // Кафедра філософських та соціально-політичних наук. 20 років: Матеріали підсумк. 

наук.-метод. та дослід. діяльності проф.-виклад. складу каф. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,5 

о.в.а. 

94. Курносенко Л.В. Державна служба України і Китаю: порівняльна характеристика двох 

систем/ Іжа М.М., Курносенко Л.В., Заболотний А.В. // Вісник НАДУ, №2, 2016р. -С. 127-138. 

Індексується Google Science– 0,5 о.в.а. 

95. Курносенко Л.В. Державна служба України і Китаю» // Суспільно-політичний та 

соціокультурний розвиток Південного регіону України: історичні традиції і сучасні тенденції 

[Електронний ресурс] : Зб. статей для проведення І Всеукраїнської науково-практичної 

конференції. 20 трав. 2016 р. ; Електронне наукове видання – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,5 

о.в.а.  

96. Куспляк Галина. Запровадження програмно-цільового методу в Україні // Актуальні 

проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред. М.М. Іжа]. Вип. 3 (67). – 

Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,5 о.в.а. 

97. Куспляк І.С. Передумови створення електронного урядування в контексті 

загальносвітових трансформаційних процесів та концепцій управління / І. С. Куспляк // // 

«Перспективи». Соціально-політичний журнал. Серія : філософія, політологія, соціологія. ДЗ 

ПДПУ імені К.Д. Ушинського. – 2016. – № 4(62). – С. 158-164. – 0,5 о.в.а. 

98. Лавриненко Володимир. Сутність та теоретичне обґрунтування основних понять 

системи управління змінами в органах публічної влади // Актуальні проблеми державного 

управління : зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред. М.М. Іжа]. Вип. 1 (65). – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 

2016. – С. 20-24.– 0,5 о.в.а. 

99. Левицький А.О. Портфельна стратегія управління розвитком туристичної дестинації. / 

А.О. Левицький // Держава та регіони. Серія : Державне управління : наук.-вироб. журн. / Класич. 

приват. ун-т. – Запоріжжя – Вип. №1(53), 2016. – с. 85-92. – 0,5 о.в.а. 

100. Левицький Артур. Інформаційно-технологічний принцип туристичного проектування 

(Informational and technological principle of thetourism planning) // Актуальні проблеми державного 

управління : зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред. М.М. Іжа]. Вип. 1 (65). – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 

2016. – 0,5 о.в.а. 

101. Левін М. Levin M. The implementation of E-government concept in Ukraine. Problems of 

administrative services provision / M. Levin, D. Sharshatkin // IADCES. Scientific Periodical Journal 

“Business Economics” (USA), 2016. (SCOPUS). (0,5 др. ар) (передано до друку) – 0,5 о.в.а. 

102. Лемець М.В. Правосуддя Естонії перехідного періоду: державно-управлінський аспект 

(передано до друку) – 0,5 о.в.а. 

103. Лесик О.В. Архетипи та їх роль у розвитку вітчизняної моделі державного управління/ 

О.В. Лесик //Архетипіка і державне управління: виклики та ризики суспільної трансформації 

[Текст] : зб. наук. пр. переможців і кращих авторів Четвертого міжнар. конкурсу молодих учених ; 

http://www.irf.ua/knowledgebase/publications/problemi_provedennya_reformuvannya_mistsevogo_samovryaduvannya_ta_rozvitku_mistsevoi_demokratii/
http://www.irf.ua/knowledgebase/publications/problemi_provedennya_reformuvannya_mistsevogo_samovryaduvannya_ta_rozvitku_mistsevoi_demokratii/
http://pa.stateandregions.zp.ua/archive/1_2016/16.pdf


 29 

28 трав. 2016 р., Київ, Україна / за наук. ред. Е. А. Афоніна, Г. Л. Рябцева. – Київ ; Тбілісі : Псіхєя, 

2016. – с. 39-49. – 0,5 о.в.а. 

104. Літвак А. І. Лікарське самоврядування у державній політиці України // Кафедра 

філософських та соціально-політичних наук. 20 років: Матеріали підсумк. наук.-метод. та дослід. 

діяльності проф.-виклад. складу каф. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 85-94– 0,5 о.в.а. 

105. Літвак А.І. Взаємовідносини підлеглого і керівника // Новости медицині и фармации в 

Украине, 2016.-№6 (575). – С. 20-21. – 0,5 о.в.а. 

106. Літвак А.І. Управленческие регламенты медицинского учреждения // Новости 

медицины и фармации в Украине, 2016.-№2 (562). – С.26-27. – 0,5 о.в.а. 

107. Літвак А.І. Формування доброзичливих відносин підлеглого з керівником // Суспільно-

політичний та соціокультурний розвиток Південного регіону України: історичні традиції та 

сучасні тенденції (Електронний ресурс): Зб. статей для проведення І Всеукраїнської науково-

практичної конференції. 20 трав. 2016 р. ; Електронне наукове видання – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 

2016. – 212 с – 0,5 о.в.а. 

108. Лужецкая Н.А. Государственная политика по противодействию и предупреждению 

наркомании за годя независимости Украины: проблемы и пути решения / Н.Лужецкая // 

Современный научный вестник : научно-теоретический и практический журнал. – Белгород : Изд-

во «Руснаучкнига», 2016. - № 58 (256). (передано дор друку) – 0,5 о.в.а. 

109. Лужецька Н.А. Координаційний механізм як невід’ємна складова реалізації державної 

політики із протидії та запобігання наркоманії / Н.Лужецька // Збірник наукових праць Одеського 

регіонального інституту державного управління «Актуальні проблеми державного управління», 

випуск – 4 (68), (передано дор друку) – 0,5 о.в.а. 

110. Лужецька Надія.Причини виникнення наркоманії та механізми її поширення: державно-

управлінський аспект // Теоретичні та прикладні питання державотворення : електрон. наук. фах. 

вид. / Одес. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Одеса : 

ОРІДУ НАДУ, 2015. – Вип. 17. – 0,5 о.в.а. 

111. Львова Є.О. Ielyzaveta Lvova. How global constitutionalism is related to domestic 

constitutional conflicts?/Hungarian yearbook of international law and European law 2015 – Publisher 

Eleven International Publishing, 2016 - pp.383-395. – 0,5 о.в.а. 

112. Львова Л.  Ielyzaveta Lvova. Местная публична власть в Украине как элемент 

национального конституционализма в условиях глобализации. // conferenta internationala stiintifico-

practica: “Consolidarea adminsitratiei publice locale: instrumente si mecanisme”, 3-4 dec.2015/ 

com.org.:Groza Andrei [et al]; col.red.:Groza Andrei [et al.] – Chisinau: S.n., 2015 (Tipogr.”Garomont-

Studio”).-p. 14-20. – 0,5 о.в.а. 

113. Маєв Андрій. Шляхи інституціоналізації регіонального управління в сучасній Україні // 

Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред. М.М. Іжа]. Вип. 2 

(66). – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. - С. 79-84.– 0,5 о.в.а. 

114. Макосій Світлана. Наука і освіта як підґрунтя відтворення людського капіталу в 

Україні // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред. М.М. 

Іжа]. Вип. 1 (65). – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,5 о.в.а. 

115. Мамонтова Е.В. ЗМІ як чинник політичної модернізації: світовий досвід та українські 

перспективи // Ціннісний вимір політичної діяльності: сепаратизм як фактор політичної 

нестабільності: Збірник наукових праць / Редколегія: Бардачов та ін. – Херсон: вид-во ПП 

Вишемирський В.С., 2016. - С. 42-45. – 0,5 о.в.а. 

116. Мамонтова Е.В. Символічні практики архаїчного суспільства як джерело формування 

політичної ідентичності: історія та сучасність // Вісник Маріупольського державного університету. 

Серія: Історія. Політологія. – 2016. – Вип. 15. - С. 260 – 269. Фахове видання. Наукометричне. – 0,5 

о.в.а. 

117. Мамонтова Е.В. Со своей точки зрения. Рецензия на монографию Г. И. Гончарука 

«Мемуары профессора. Стычки с университетской элитой. –  Одесса: Бахва, 2016. – 152 с. // 

Одесские известия. 30.04.2016. № 33 (4856). – С. 4. Публікація ЗМІ– 0,5 о.в.а. 

118. Мамонтова Елла, Гавриш-Мусафір Анна. Муніципальна символіка як основа 

візуальної стратегії сучасного міста (municipal symbolism as the basis for visual strategies of a modern 



 30 

city) // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред. М.М. Іжа]. 

Вип. 3 (67). – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,5 о.в.а. 

119. Мануілова К. В. Інститут омбудсмена в децентралізованих країнах ЄС: досвід для 

України. // Аспекти публічного управління. – № 1-2 (27-28) січень-лютий 2016. –С. 42 – 50. 

(журнал індексується Google Scholar;BASE - Bielefeld Academic Search Engine;-

 Vsenauki.ru; National Library of Ukraine Vernadsky; Universal Impact Factor - General Impact Factor). 

- Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aplup_2016_1-2_7 . – 0,5 о.в.а. 

120. Мануілова К. В. Омбудсмени у скандинавських країнах ЄС в умовах децентралізації 

публічної влади. / К.В. Мануілова // Теорія і практика державного управління та місцевого 

самоврядування : електр.  наук. фах. вид. Херсонського національного технічного університету – 

Х. Вип.№1, 2016.- Режим доступу: http://el-zbirn-du.at.ua/2016_1/8.pdf . – 0,5 о.в.а. 

121. Мануілова К. В. Пряма демократія як складовий чинник децентралізованої публічної 

влади // Електронне наукове фахове видання «Державне управління: удосконалення та розвиток» – 

№11 – 2015 (05 арк.) (журнал індексується у Google Scholar) – 0,5 о.в.а. 

122. Мануілова К. В. Роль народного віча у формуванні політики децентралізації публічної 

влади України (кінець 2013 – початок 2014 рр.) / К.В. Мануілова // Теорія і практика державного 

управління та місцевого самоврядування : електр.  наук. фах. вид. Херсонського національного 

технічного університету – Х. Вип.№1, 2016.- Режим доступу: http://el-zbirn-du.at.ua/2016_2/30.pdf . 

– 0,5 о.в.а. 

123. Мануілова К.В. Засади децентралізації публічної влади на українських землях, що 

належали речі посполитій / К.В. Мануілов // Держава та регіони. Серія : Державне управління : 

наук.-вироб. журн. / Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя – Вип. №2(54), 2016. – с. 139-143. – 0,5 

о.в.а. 

124. Мануілова К.В. Особливості децентралізації публічної влади українських земель, що 

входили до складу Литви (ХІІІ – на ХVІІ ст.) // Аспекти публічного управління. № 4-5 (27-28) 

квітень- травень 2016. – С. 12 – 20. (журнал індексується Google Scholar;BASE - Bielefeld Academic 

Search Engine;- Vsenauki.ru; National Library of Ukraine Vernadsky; Universal Impact Factor - General 

Impact Factor). 

125. Мануілова К.В. Тенденції розвитку децентралізації публічної влади у світі. /К.В. 

Мануілов // Держава та регіони. Серія : Державне управління : наук.-вироб. журн. / Класич. 

приват. ун-т. – Запоріжжя – Вип. №1(53), 2016. – с. 179-182. 

126. Марущак Володимир. Організаційний механізм регулювання цін в системі державного 

управління // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред. М.М. 

Іжа]. Вип. 2 (66). – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. - С. 85-89.– 0,5 о.в.а. 

127. Матвєєко І.В. Особливості формування та реалізації державної регіональної політики 

України та зарубіжних держав / І.В. Матвєєнко // Публічне урядування : збірник. (передано дор 

друку) – 0,5 о.в.а. 

128. Матвєєнко І.В. Роль інформаційно-комунікаційних впливів у процесі впровадження 

електронного урядування в зарубіжних країнах: досвід для України / І.В. Матвєєнко // Публічне 

урядування : збірник. – березень, 2016. -  № 1 (2). – С. 135-145. – 0,5 о.в.а. 

129. Махуренко Г.С. Организация эффективного взаимодействия железнодорожного и 

морского транспорта в транспортных узлах / Г. Махуренко // Розвиток методів управління та 

господарювання на транспорті : зб. Наук. Праць. –Одеса: ОНМУ, 2016. – Вип. 55. – С.7-24. – 0,5 

о.в.а. 

130. Махуренко Г.С. Экономическое регулирование деятельности портов / Г. Махуренко // 

Розвиток методів управління та господарювання на транспорті : зб. Наук. Праць. – Одеса : ОНМУ, 

2016. – Вип. 54. – С.7-21. – 0,5 о.в.а. 

131. Миколайчук М.М. Фінансово-економічні аспекти забезпечення раціонального 

природокористування / Миколайчук М.М. , Миколайчук Н.С., Миколайчук К.М. // Вісник 

Хмельницького національного університету 2016, № 3, Т.2. – 0,5 о.в.а. 

132. Миронова Юлія. Види і класифікації екстремізму у науці // Актуальні проблеми 

державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред. М.М. Іжа]. Вип. 4 (64). – Одеса : ОРІДУ 

НАДУ, 2015. – 0,5 о.в.а. 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=kLHsY4AAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?user=kLHsY4AAAAAJ&hl=ru
https://www.base-search.net/Search/Results?q=dccoll%3Aftjpaa&refid=dclink
http://vsenauki.ru/journals/11677/#.Vw4pR9SLTxs
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=aplup
http://uifactor.org/JournalDetails.aspx?jid=5051
http://generalimpactfactor.com/jdetails.php?jname=Public%20administration%20aspects
http://nbuv.gov.ua/UJRN/aplup_2016_1-2_7
http://el-zbirn-du.at.ua/2016_1/8.pdf
http://el-zbirn-du.at.ua/2016_1/8.pdf
http://el-zbirn-du.at.ua/2016_1/8.pdf
http://el-zbirn-du.at.ua/2016_2/30.pdf
http://el-zbirn-du.at.ua/2016_2/30.pdf
http://el-zbirn-du.at.ua/2016_2/30.pdf
http://pa.stateandregions.zp.ua/archive/2_2016/27.pdf
http://pa.stateandregions.zp.ua/archive/2_2016/27.pdf
https://scholar.google.com.ua/citations?user=kLHsY4AAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?user=kLHsY4AAAAAJ&hl=ru
https://www.base-search.net/Search/Results?q=dccoll%3Aftjpaa&refid=dclink
https://www.base-search.net/Search/Results?q=dccoll%3Aftjpaa&refid=dclink
http://vsenauki.ru/journals/11677/#.Vw4pR9SLTxs
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=aplup
http://uifactor.org/JournalDetails.aspx?jid=5051
http://generalimpactfactor.com/jdetails.php?jname=Public%20administration%20aspects
http://generalimpactfactor.com/jdetails.php?jname=Public%20administration%20aspects
http://pa.stateandregions.zp.ua/archive/1_2016/32.pdf


 31 

133. Митрофанов О. / Роль та місце міжсекторного партнерства в забезпеченні соціальних 

прав людини: теоретико-методологічний аспект / [Електронний ресурс] : Публічне 

адміністрування: теорія та практика, Електронний збірник наукових праць, Випуск 2( 14) / 2015: 

Режим доступа: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2015-02(14)/4.pdf– 0,5 о.в.а. 

134. Митрофанов О.А. Лобіювання як механізм забезпечення конституційних прав громадян 

/ О.А. Митрофанов // Публічне врядування. (передано дор друку) – 0,5 о.в.а. 

135. Назар Ольга. Методологічні засади планування видаткової частини бюджетів місцевого 

самоврядування // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред. 

М.М. Іжа]. Вип. 1 (65). – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 131-135. – 0,5 о.в.а. 

136. Нєжнік О.Ю. Актуальні аспекти розробки та прийняття державної стратегії розвитку 

санаторно-курортного комплексу України (передано до друку) – 0,5 о.в.а. 

137. Нєжнік О.Ю. Етапи розвитку та особливості державного управління санаторно-

курортного комплексу України (передано до друку) – 0,5 о.в.а. 

138. Нєжнік О.Ю. Стан та перспективи розвитку санаторно-курортного комплексу Одеської 

області. (передано до друку) – 0,5 о.в.а. 

139. Овчаренко С.В Культурні чинники формування стилю публічного управління/ 

С.В.Овчаренко// Суспільно-політичний та соціокультурний розвиток Південного регіону України: 

історичні традиції і сучасні тенденції [Електронний ресурс] : Зб. статей для проведення І 

Всеукраїнської науково-практичної конференції. 20 трав. 2016 р. ; Електронне наукове видання – 

Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,5 о.в.а. 

140. Овчаренко Ю. О. Миротворча діяльність як зовнішньополітична функція держави // 

Кафедра філософських та соціально-політичних наук. 20 років: Матеріали підсумк. наук.-метод. та 

дослід. діяльності проф.-виклад. складу каф. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 119-129.– 0,5 о.в.а. 

141. Овчаренко Ю.О. Національна безпека України: особливості її забезпечення в умовах 

глобалізації / Чехія: Central European journal for sciens and research, №7 (20). – 2015. – С. 58-62. – 

0,5 о.в.а. 

142. Осадчук Світлана. Фінансування видатків бюджету області:  проблеми та напрями 

вдосконалення // Теоретичні та прикладні питання державотворення : електрон. наук. фах. вид. / 

Одес. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Одеса : ОРІДУ 

НАДУ, 2015. – Вип. 17. – 0,5 о.в.а. 

143. Остапенко Олександр, Орел Михайло. Антикорупційна політика в сфері загальної 

середньої освіти. // Теоретичні та прикладні питання державотворення : електрон. наук. фах. вид. / 

Одес. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Одеса : ОРІДУ 

НАДУ, 2015. – Вип. 17. – 0,5 о.в.а. 

144. Панченко Г.О., Матвієнко Л.В. Діахронічні аспекти адміністративно-територіального 

становлення та розвитку Миколаївщини // Білорусь і сусіди: шляхи формування державності, 

міжнаціональні і міждержавні відносини. – Вип. 4.– Гомель: ГДУ ім. Ф. Скорини, 2016 р. – С. 143-

148. – 0,5 о.в.а. 

145. Пахомова Т., Мурзіна Т. Pakhomova T., Murzina.T. Reforms of the system of local self-

government in the context of innovative decors. -  Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. (передано до друку) – 

0,5 о.в.а. 

146. Піроженко Наталія, Хромова Юлія. Вдосконалення автоматизованої інформаційно-

телекомунікаційної системи «державний реєстр виборців»: виклики сьогодення // Актуальні 

проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред. М.М. Іжа]. Вип. 4 (64). – 

Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015. – 0,5 о.в.а. 

147. Поліщук Г. Polischuk G. State policy support development of small entrepreneurship in 

Ukraine: directions, forms // Актуальні проблеми державно управління. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, № 

2 (66) – 2016. 

148. Поліщук Ганна. Державна політика підтримки розвитку малого підприємництва в 

Україні: напрями, форми реалізації (State support policy for development of small business in Ukraine: 

directions, forms of imlementation) // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. 

ОРІДУ / [голов. ред. М.М. Іжа]. Вип. 2 (66). – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. - С. 89-94.– 0,5 о.в.а. 

http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2015-02%2814%29/4.pdf


 32 

149. Полюлях Руслан. Конфіденційність медичних записів в США: державно-управлінський 

аспект // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред. М.М. 

Іжа]. Вип. 1 (65). – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,5 о.в.а. 

150. Попов Сергій. Popov Serhiy, Zabolotnyy Andriy Інноваційний розвиток публічного 

управління та адміністрування: комплексний механізм нововведень (Innovative development of 

public administration and management: complex mechanism of innovations) // Актуальні проблеми 

державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред. М.М. Іжа]. Вип. 2 (66). – Одеса : ОРІДУ 

НАДУ, 2016. С. 1-11.– 0,5 о.в.а. 

151. Попова Катерина. Теоретичний аналіз поняття «матеріально-фінансова основа 

місцевого самоврядування» у аспекті сучасних реформ // Актуальні проблеми державного 

управління : зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред. М.М. Іжа]. Вип. 4 (64). – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 

2015. – 0,5 о.в.а. 

152. Приходченко Л.Л. Система публічного управління України: механізми горизонтальної 

взаємодії / Л.Приходченко // Зб наук. Пр. НАДУ при Президентові України. -К. : - Вип.1. – 2016 р. 

(передано дор друку) – 0,5 о.в.а. 

153. Пуленко І.А. Різні грані інтенсивного метода навчання англійської мови / Науковий 

вісник Міжнародного гуманітарного університету Серія: «Філологія». – С. 34-38. – 0,5 о.в.а. 

154. Рогульський О., Бабушкіна К. Oleg Rogulsky Katerina Babyshkina The impact of 

globalization on modern regional development in Ukraine//«Globalization and Higher Education in 

Economics and Business Administration» (GEBA 2016). - Університет Александру Іоан Куза (м. 

Ясси, Румунія). 

155. Ростіянов Б. Ю. Державне будівництво на дикому заході США в період після 

громадянської війни // Суспільно-політичний та соціокультурний розвиток Південного регіону 

України: історичні традиції і сучасні тенденції [Електронний ресурс] : Зб. статей для проведення І 

Всеукраїнської науково-практичної конференції. 20 трав. 2016 р. ; Електронне наукове видання – 

Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

156. Ростіянов Б.Ю. Проблеми влади та ідеальної державності в творчості Ф.М. 

Достоєвського // Кафедра філософських та соціально-політичних наук. 20 років: Матеріали підсумк. 

наук.-метод. та дослід. діяльності проф.-виклад. складу каф. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 95-

108.– 0,5 о.в.а. 

157. Ростіянов Богдан. Специфіка державного будівництва в США в період громадянської 

війни (1861−1865 рр.) // Теоретичні та прикладні питання державотворення : електрон. наук. фах. 

вид. / Одес. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Одеса : 

ОРІДУ НАДУ, 2015. – Вип. 17. – С. 41-63.– 0,5 о.в.а. 

158. Руда І. Ruda I. Introduction of project approach into activities of local self-government 

authorities under the conditions of decentralization / I. Ruda // Journal of Geography, Politics and Society 

(передано до друку) – 0,5 о.в.а. 

159. Руда І.В. Місце і роль проектного підходу в механізмі реалізації концепції 

реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні // Держава 

і регіони: науково-виробничий журнал. – Серія: Державне управління. – 2016. – № 2 (54). – С. 144-

150. – 0,5 о.в.а. 

160. Руда Ірина. Формування проектної компетенції у посадовців органів місцевого 

самоврядування // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред. 

М.М. Іжа]. Вип. 2 (66). – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 123-130. – 0,5 о.в.а. 

161. Самойленко Альона. Теоретичне обґрунтування соціального партнерства: поняттєво-

категорійний апарат (The oretical justification to social partnership: concepts and categorical apparatus) 

// Теоретичні та прикладні питання державотворення : електрон. наук. фах. вид. / Одес. регіон. ін-т 

держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – Вип. 

18. – С. 39-48. – 0,5 о.в.а. 

162. Саханєнко С. Sakhanenko S. The prerequisites for consolidated local communities in Ukraine 

// Публічне урядування. – 2016. – №4. – С. 151-157 

163. Саханєнко С. До питання про територіальну громаду як юридичну особу // Актуальні 

питання розвитку регіонів.  Класичний приватний університет, 2016 (передано до друку) – 0,5 

о.в.а. 



 33 

164. Саханєнко С.Є. Організаційно-правові механізми подолання бюрократизму у системі 

місцевого самоврядування // Ефективність державного управління. – Львівський регіональний 

інститут державного управління при Президентові України. – 2016. - №3. – с. 86-92– 0,5 о.в.а. 

165. Саханєнко С.Є. Територіальна громада як юридична особа // Держава та регіони / 

Класичний приватний університет. – 2016. - №2. – с. 66-69. – 0,5 о.в.а. 

166. Сенча І.А. Обгрунтування оптимальності портфельного підходу при реалізації 

антикризових стратегій / І.А. Сенча // Держава і регіони: науково-виробничий журнал. – Серія : 

Державне управління. – 2016. – № 2 (54). – С. 20-25.– 0,5 о.в.а. 

167. Сенча Сергій. Порівняльна оцінка рівня та потенціалу рекреаційно-туристичного 

розвитку районів і міст обласного значення Одеської області // Теоретичні та прикладні питання 

державотворення : електрон. наук. фах. вид. / Одес. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. 

при Президентові України. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015. – Вип. 17. – 0,5 о.в.а. 

168. Сокур Н. В., Шульгіна Т. М. Забезпечення зайнятості осіб з інвалідністю // Кафедра 

філософських та соціально-політичних наук. 20 років: Матеріали підсумк. наук.-метод. та дослід. 

діяльності проф.-виклад. складу каф. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,5 о.в.а. 

169. Сокур Н. В., Шульгіна Т. М. Участь громадських організацій інвалідів у процесі 

формування політики // Суспільно-політичний та соціокультурний розвиток Південного регіону 

України: історичні традиції і сучасні тенденції [Електронний ресурс] : Зб. статей для проведення І 

Всеукраїнської науково-практичної конференції. 20 трав. 2016 р. ; Електронне наукове видання – 

Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

170. Сокур Наталя, Шульгіна Тетяна. Сучасні проблеми соціальної політики в сфері 

захисту осіб з інвалідністю в Україні // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. 

ОРІДУ / [голов. ред. М.М. Іжа]. Вип. 1 (65). – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,5 о.в.а. 

171. Стасишин Михайло. Оцінка ефективності залучення громадськості до процесу 

розробки, прийняття та реалізації рішень органами місцевого самоврядування // Теоретичні та 

прикладні питання державотворення : електрон. наук. фах. вид. / Одес. регіон. ін-т держ. упр. Нац. 

акад. держ. упр. при Президентові України. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015. – Вип. 17. – 0,5 о.в.а. 

172. Стасишин Михайло. Участь громадськості в ухваленні та реалізації рішень на 

місцевому рівні: горизонтальне управління // Актуальні проблеми державного управління : зб. 

наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред. М.М. Іжа]. Вип. 4 (64). – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015. – 0,5 о.в.а. 

173. Сьомова Т.Ю. Адаптація європейського досвіду реформи  місцевого самоврядування,  в 

контексті забезпечення належного врядування в України (передано до друку) 

174. Сьомова Тетяна. Концепція «good governance» : її застосування та визначення змісту 

термінології // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред. 

М.М. Іжа]. Вип. 2 (66). – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С.31-34.– 0,5 о.в.а. 

175. Титаренко Л. М. Публічні органи влади в контексті суспільно-політичного розвитку 

регіонів // Суспільно-політичний та соціокультурний розвиток Південного регіону України: 

історичні традиції і сучасні тенденції [Електронний ресурс] : Зб. статей для проведення І 

Всеукраїнської науково-практичної конференції. 20 трав. 2016 р. ; Електронне наукове видання – 

Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. - С.155-163.– 0,5 о.в.а. 

176. Титаренко Л.М. Оптимізація публічної влади в умовах модернізації державного 

управління // Кафедра філософських та соціально-політичних наук. 20 років: Матеріали підсумк. 

наук.-метод. та дослід. діяльності проф.-виклад. складу каф. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,5 

о.в.а. 

177. Титаренко Л.М. Суспільний розвиток сьогодення в контксті діяльності органів влади на 

етапі євроінтеграційного процесу // Публічне урядування: збірник. - № 11 (листопад 2016). – К.: 

ДП Видавничий дім «Персонал», 2016. (передано до друку) – 0,5 о.в.а. 

178. Тітаренко Г.С. Міграційна політика Сполучених Штатів Америки та Австралійського 

Союзу: досвід боротьби з нелегальною міграцією в умовах глобалізації  [Текст] / Г.С. Тітаренко // 

Молодий вчений. — 2016. — № 10. – 481 с. – С. 79-85. (включений до наукометричної бази Index 

Copernicus). – 0,5 о.в.а. 

179. Ткач Інна. Взаємодія органів публічної влади з громадськістю як індикатор прозорості 

та відкритості // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред. 

М.М. Іжа]. Вип. 1 (65). – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,5 о.в.а. 



 34 

180. Тодорова О. (Ковінчук О. Л.) Принципи формування та функціонування кластерних 

утворень [Текст] / О. Л. Ковінчук // Молодий вчений. — 2016. — №4. – С. 644 – 648. – 0,5 о.в.а. 

181. Чебан О.І. Оцінювання виконання комунікаційної функції органів публічної влади / О.І. 

Чебан // Державне управління і місцеве самоврядування: зб. наук. пр.. Дніпропетровського 

регіонального інституту державного управління національної академії державного управління при 

Президентові України.  Вип.2(29), за загал.ред. д-р наук держ. упр., проф., заслужений діяч науки і 

техніки України Серьогіна С. М., - Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ, 2016. – с. 59-66. – 0,5 о.в.а. 

182. Чижова С. Альтернативні підходи до розвитку людських ресурсів в органах місцевого 

самоврядування» "// Теоретичні та прикладні питання державотворення: електрон. наук. фах. вид. /  

ХРІДУ НАДУ - Вип.3-2016р. (передано до друку) – 0,5 о.в.а. 

183. Чижова С. Європейський досвід забезпечення адміністративної самостійності місцевих 

муніципалітетів» Видавництво ОРІДУ НАДУ "// Теоретичні та прикладні питання 

державотворення: електрон. наук. фах. вид. / Одес. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. 

при Президентові України. (передано дор друку) – 0,5 о.в.а. 

184. Шаршаткін Д. Концепція вдосконалення надання адміністративних та соціальних 

послуг учасникам антитерористичної операції / Д. Шартаткін // Право та державне управління : 

зб.наук.праць. – 2016. - №4. – С. (0,5 др. ар) (передано до друку) – 0,5 о.в.а. 

185. Яковлева Л. І. Громадянська ідентичність: теорія і практика // Кафедра філософських та 

соціально-політичних наук. 20 років: Матеріали підсумк. наук.-метод. та дослід. діяльності проф.-

виклад. складу каф. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 143-155.– 0,5 о.в.а. 

186. Яковлева Л. І. Е-урядування як засіб підвищення легітимності публічного управління // 

Суспільно-політичний та соціокультурний розвиток Південного регіону України: історичні 

традиції і сучасні тенденції [Електронний ресурс] : Зб. статей для проведення І Всеукраїнської 

науково-практичної конференції. 20 трав. 2016 р. ; Електронне наукове видання – Одеса : ОРІДУ 

НАДУ, 2016. – С. 166-174.  – 0,5 о.в.а.  

187. Якубовський О. П. В пошуках нової моделі державної кадрової політики // Суспільно-

політичний та соціокультурний розвиток Південного регіону України: історичні традиції і сучасні 

тенденції [Електронний ресурс] : Зб. статей для проведення І Всеукраїнської науково-практичної 

конференції. 20 трав. 2016 р. ; Електронне наукове видання – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,5 

о.в.а. 

188. Якубовський О. П. До 20-річчя кафедри філософських та соціально-політичних наук // 

Кафедра філософських та соціально-політичних наук. 20 років: Матеріали підсумк. наук.-метод. та 

дослід. діяльності проф.-виклад. складу каф. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 20-33.– 0,5 о.в.а. 

189. Ясиневич С.Л. Роль інформаційних технологій у формуванні громадянського 

суспільства // Публічне адміністрування: теорія та практика: Електронний збірник наукових праць 

ДРІДУ НАДУ. Вип. 1 (15). – Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ, 2016. – 0,5 о.в.а. 

190. Яценко А.В. Развитие цепочек прибавочной стоимости для клиентов морского / О. 

Яценко // Транспорт : міжнародне періодичне наукове видання Sworld. – 2016. – Вып № 2 (2). – 

Том 1. – С. 315-321. – 0,5 о.в.а. 

191. Яценко В. А. Організація моніторингу органів публічної влади України щодо 

запровадження сервісів е- урядування // Суспільно-політичний та соціокультурний розвиток 

Південного регіону України: історичні традиції і сучасні тенденції [Електронний ресурс] : Зб. 

статей для проведення І Всеукраїнської науково-практичної конференції. 20 трав. 2016 р. ; 

Електронне наукове видання – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,5 о.в.а. 

192. Яценко В. А. Проблеми та перспективи розвитку туристичної галузі Одеської області // 

Кафедра філософських та соціально-політичних наук. 20 років: Матеріали підсумк. наук.-метод. та 

дослід. діяльності проф.-виклад. складу каф. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 156-173.– 0,5 о.в.а. 

193. Яценко В.А. Впровадження мотиваційного моніторингу як механізму підвищення 

ефективності органів публічної влади. /В.А. Яценко// Публічне урядування : збірник. №1 (2) – 

березень 2016. – Київ.: «Видавничий дім «Персонал». 2016. – С.232-245. – 0,5 о.в.а. 

194. Яценко В.А. Організація моніторингу органів публічної влади України щодо 

запровадження сервісів е- урядування. Суспільно-політичний та соціокультурний розвиток 

Південного регіону України: історичні традиції і сучасні тенденції [Електронний ресурс] : 

Всеукраїнська науково-практична конференція. 20 трав. 2016 р.; Електронне наукове видання - 

http://www.dbuapa.dp.ua/vidavnictvo/2016/2016_02%2829%29/10.pdf


 35 

Одеса : ОРІДУ НАДУ. 2016. - С.111-113. – 0,5 о.в.а. 

195. Яценко В.А. Оцінка ефективності функціонування туристичної дестинації в Одеському 

регіоні: шляхи розвитку/В.А. Яценко// Публічне урядування : збірник. №3 (4) – жовтень 2016. – 

Київ.: «Видавничий дім «Персонал». 2016. – С.241-259. – 0,5 о.в.а. 

196. Яценко В.А., The potential attracting external financing: case border regions Ukraine-

Moldova. / Yatsenko V., Komarovskyi I.// Jurnalul Administratiei Publice, Finantelor si Dreptului. IX-a 

editie a conferintei intitulate "Globalization and Higher Education in Economics and Business 

Administration" - GEBA 2016. Iaşi, Romania, pp. 64-76. – 0,5 о.в.а. 

197. Яценко О.В. Створення комунального судноплавного підприємства як інструменту 

розвитку морського туризму / О. Яценко // Транспорт : міжнародне періодичне наукове видання 

Sworld. – 2016 р. – Вип. № 1 (42). – Т.1– С. 394-399. – 0,5 о.в.а. 

198. Яцкевич І.В. Концептуальні положення державного регулювання інтеграційних 

процесів підприємницької діяльності телекомунікаційної  сфери України / Розвиток методів 

управління та господарювання на транспорті. Збір. наук. прац. – №1 (54). – Одеса: ОНМУ, 2016. – 

С. 143 – 165. 

199. Яшин Дмитро. Релігійна сфера як об’єкт державно-управлінської діяльності  // 

Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред. М.М. Іжа]. Вип. 4 

(64). – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015. – 0,5 о.в.а. 

 

 

Тези -  587  

Загал. обс. о.в.а. - 176, 1  

 
1. Kazanskyi H. New insights into disciplinary responsibility of civil servants in Ukraine // 

Сучасний менеджмент : моделі, стратегії, технології : матеріали XVII Всеукр. щоріч. студент. 

наук.-практ. конф. за міжнарод. участю. 27 квітня 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 

о.в.а. 

2. Shmyhol A. State regulation of the quality of the education market in terms of decentralization 

in Ukraine // Сучасний менеджмент : моделі, стратегії, технології : матеріали XVII Всеукр. щоріч. 

студент. наук.-практ. конф. за міжнарод. участю. 27 квітня 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 

2016. – 0,3 о.в.а. 

3. Аврамчук В. Ю. Правове регулювання пенсійного законодавства  України // 

Стажування слухачів в органах публічної влади: організація, проведення та 

контроль [Електронний ресурс] : Матеріали щорічної науково-практичної конференції за 

результатами стажування слухачів в органах державної влади та органах місцевого 

самоврядування. 13 жовтня 2016 року. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

4. Акименко Н. В. Громадська думка як інструмент менеджменту в сфері публічного 

управління // Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, 

міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 

р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – с.384—385. – 0,3 о.в.а. 

5. Акімова Л.М., Акімов О.О. Бюджетні відносини в контексті національної стратегії 

модернізації України. // Соціально-економічний розвиток регіонів в умовах децентралізації: цілі, 

механізми, інструменти : матеріали щоріч. наук.-прак. конф. 27 трав. 2016 року. – Одеса : ОРІДУ 

НАДУ, 2016. – С. 6-9. 

6. Албур В. О. Albur V. Building stronger local self-government in ukraine on the principle of 

subsidiarity // Сучасний менеджмент : моделі, стратегії, технології : матеріали XVII Всеукр. щоріч. 

студент. наук.-практ. конф. за міжнарод. участю. 27 квітня 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 

2016. – 0,3 о.в.а. 

7. Албур В. О. Досвід участі в стипендіальній програмі «Літня школа в Берліні» за 

підтримки Інституту співпраці з країнами Центральної та Східної Європи в галузі державного 

реформування м. Берлін, Німеччина // Стажування слухачів в органах публічної влади: 

організація, проведення та контроль [Електронний ресурс] : Матеріали щорічної науково-

практичної конференції за результатами стажування слухачів в органах державної влади та 



 36 

органах місцевого самоврядування. 13 жовтня 2016 року. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016.  - с. 124-

125. – 0,3 о.в.а. 

8. Албур В. О. Формування ефективної інвестиційної політики в контексті європейської 

інтеграції // Стажування слухачів в органах публічної влади: організація, проведення та 

контроль [Електронний ресурс] : Матеріали щорічної науково-практичної конференції за 

результатами стажування слухачів в органах державної влади та органах місцевого 

самоврядування. 13 жовтня 2016 року. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. - с. 29 - 31  – 0,3 о.в.а. 

9. Александрочкіна П. О. Перспективи України як асоційованого члена европейського 

союзу // Сучасний менеджмент : моделі, стратегії, технології : матеріали XVII Всеукр. щоріч. 

студент. наук.-практ. конф. за міжнарод. участю. 27 квітня 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 

2016. – 0,3 о.в.а. 

10. Алєксєєва Я. Створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС: виклики та 

перспективи /  Я. Алєксєєва // Європейська інтеграція в контексті світових глобалізаційних 

процесів: Матеріали науково-практичної конференції, Одеса, 24 грудня 2015 р. / За заг. ред. Іжі 

М.М., Кривцової В.М. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. - 313 с. – С. 99-102. 

11. Арабаджи К. Г. Молода сім`я як важлива складова розвитку держави // Реформування 

публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : матеріали 

Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 

2016. – с.88-90.– 0,3 о.в.а. 

12. Ардинцева М. В. Перспективи розвитку імпортозаміщення в сільському господарстві на 

прикладі вирощування морозостійкого ківі // Сучасний менеджмент : моделі, стратегії, технології : 

матеріали XVII Всеукр. щоріч. студент. наук.-практ. конф. за міжнарод. участю. 

27 квітня 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

13. Архипенко І. Досвід формування міської аграрної політики в країнах Європейського 

союзу / ДРІДУ НАДУ кафедра права і європейської інтеграції, 19.05.2016р. 

14. Асін Р. М. Децентралізація органів публічної влади // Стажування слухачів в органах 

публічної влади: організація, проведення та контроль [Електронний ресурс] : Матеріали щорічної 

науково-практичної конференції за результатами стажування слухачів в органах державної влади 

та органах місцевого самоврядування. 13 жовтня 2016 року. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 

о.в.а. 

15. Ахламов А. Г. Підходи та досвід застосування імітаційного моделювання в державному і 

територіальному управлінні // Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, 

практика, міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 

жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 57-58. – 0,3 о.в.а. 

16. Ахламов А.Г. Яцко А. Актуальні питання прогнозування соціально-економічного 

розвитку регіону в умовах децентралізації // Соціально-економічний розвиток регіонів в умовах 

децентралізації: цілі, механізми, інструменти : матеріали щоріч. наук.-прак. конф. 27 трав. 2016 року. 

– Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. –С. 4-6.– 0,5 о.в.а. 

17. Бабіло О. О. Засоби масової інформації як основний інструмент інформаційного 

тероризму // Інформаційне суспільство та сталий розвиток [Електронний ресурс] : Матеріали 

наук.-практ. семінару у форматі між нар. відео конф. 17 травня 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 

2016. – 0,3 о.в.а. 

18. Бабіло О. О. Аналіз досвіду надання адміністративних послуг в місті Одесі // Сучасний 

менеджмент : моделі, стратегії, технології : матеріали XVII Всеукр. щоріч. студент. наук.-практ. 

конф. за міжнарод. участю. 27 квітня 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

19. Бабіч О. В. Побудова сучасної державної моделі управління територіями: зарубіжний 

досвід // Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний 

досвід : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : 

ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

20. Бабушкіна К. О. Напрями удосконалення державної кадрової політики в Україні // 

Стажування слухачів в органах публічної влади: організація, проведення та 

контроль [Електронний ресурс] : Матеріали щорічної науково-практичної конференції за 

результатами стажування слухачів в органах державної влади та органах місцевого 

самоврядування. 13 жовтня 2016 року. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 



 37 

21. Базенко В.А. Управління органами місцевого самоврядування ефективним розвитком 

фізичної культури та спорту / Літня школа молодих вчених у галузі науки «Публічне управління 

та адміністрування». ОРІДУ НАДУ, 20-26 червня 2016р. Доповідь. – 0,3 о.в.а. 

22. Базенко В.А. Фінансово-правові аспекти підтримки розвитку фізичноїкультури та 

спорту в умовах децентралізації. Тези доповіді на літній школі молодих учених у галузі науки 

«Публічне управління та адміністрування». 20-26 червня 2016р. /Одеса: ОРІДУ НАДУ. – 0,3 о.в.а. 

23. Базіленко Д. А. Актуальні питання системи професійного навчання публічних 

службовців // Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, 

міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 

р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

24. Балабаева З.В. Национальные нтересы: Понятие и реализация в условиях глобализации 

// Європейська інтеграція в контексті світових глобалізаційних процесів: матеріали науково-

практичної конференції. Одеса, 24 грудня 2015/ за заг.ред. Іжі М.М., Кривцової В.М. – Одеса: 

ОРІДУ НАДУ, 2016.- с.16-20 – 0,3 о.в.а. 

25. Балабаєва З. В. Ноополітика як новий фактор взаємодії держави та суспільства // 

Забезпечення конструктивного діалогу між владою та суспільством : матеріали наук.-практ. конф. 

28 квіт. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

26. Балабаєва З. В. Роль аналізу політики у реформуванні публічного управління в умовах 

децентралізації // Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, 

міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 

р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а.  

27. Балабаєва З.В. Партнерство публічної влади, громадськості, засобів масової комунікації 

та приватного сектору у процесах регіонального розвитку / Ю.В. Євстюніна // Регіональна 

політика та регіональний розвиток в Україні: матеріали IV веб-семінару для представників вищих 

навчальних закладів, органів публічної влади,громадських організацій (Одеса, 7 червня 2016 р.). – 

Електронний ресурс: Режим доступу: 

http://www.oridu.odessa.ua/news/2016/06/07/vebinarRPPA2016.pdf  - 0,3 о.в.а 

28. Балабан Є.В. Формальні та неформальні підстави відтворення ризику розвитку 

соціально-економічних систем // Соціально-економічний розвиток регіонів в умовах децентралізації: 

цілі, механізми, інструменти : матеріали щоріч. наук.-прак. конф. 27 трав. 2016 року. – Одеса : ОРІДУ 

НАДУ, 2016. – С. 9-11. – 0,3 о.в.а. 

29. Бачинська К. В. До питання реформування управління державною власністю // 

Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : 

матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ 

НАДУ, 2016. - с.327-328– 0,3 о.в.а. 

30. Бачинська К.В. Управління державною власністю в умовах приватизації / Актуальні 

питання державно-правового розвитку сучасної  України: Матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції, присвяченої 25-річчю Назалежності України (23-25 червня 2016р., м. 

Одеса). – К.: Каравела, 2016.  С.37-39. – 0,3 о.в.а. 

31. Бачинська К.В. Аналіз законодавчих змін у сфері реформування управління державною 

власністю // Соціально-економічний розвиток регіонів в умовах децентралізації: цілі, механізми, 

інструменти : матеріали щоріч. наук.-прак. конф. 27 трав. 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. . 

– С.11-13.– 0,3 о.в.а. 

32. Безверхнюк Т. М. Управління проектами в туризмі: функціональний простір // 

Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : 

матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ 

НАДУ, 2016. – с. 259-260. – 0,3 о.в.а. 

33. Безверхнюк Т. М., Сивак Т. В. Інформаційно-технологічний принцип туристичного 

проектування // Геоінформаційні технології у територіальному управлінні : матеріали  ІІІ міжнар. 

наук.-практ. конф. 15–16 верес. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – с. 12-15. – 0,3 о.в.а. 

34. Безверхнюк Т., Левицький А. Партнерська мережа як інституціональна форма 

суспільних комунікацій / Т.М. Безверхнюк, А.О. Левицький // Сучасні суспільні комунікації: 

проблеми, пріоритети та першочергові завдання в євроінтеграційних процесах: Матеріали міжнар. 

http://www.oridu.odessa.ua/news/2016/06/07/vebinarRPPA2016.pdf


 38 

наук.‐практич. конфер. (м. Хелм, Польща 27 січня 2016 р.): україномовний варіант / За заг. ред. О. 

Є. Бухтатого, О. В. Радченка – Хелм : Вид‐во ВШМВСК, 2016. – С. 12-18. – 0,3 о.в.а. 

35. Безверхнюк Т.М. Концепція розвитку курорту місцевого значення Коблеве : 

практичний досвід розробки / Безверхнюк Т.М., Руда І.В. // Містобудівне планування та 

управління прибережними територіями : матеріали міжнародної наук.-практ. конф. – 19-20 

вересня 2016 р. – Сергіївка. – 2016. – С. (0,2 др. ар) (передано до друку) – 0,3 о.в.а. 

36. Безолюк Я. П. Шляхи удосконалення формування доходів Пенсійного фонду  // 

Стажування слухачів в органах публічної влади: організація, проведення та 

контроль [Електронний ресурс] : Матеріали щорічної науково-практичної конференції за 

результатами стажування слухачів в органах державної влади та органах місцевого 

самоврядування. 13 жовтня 2016 року. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

37. Безребра І. Трансформація системи державної опіки над дітьми в Україні з урахуванням 

світового досвіду / І. Безребра // Європейська інтеграція в контексті світових глобалізаційних 

процесів: Матеріали науково-практичної конференції, Одеса, 24 грудня 2015 р. / За заг. ред. Іжі 

М.М., Кривцової В.М. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. - 313 с. – С. 161-165. 

38. Бекетова Е. А. Саморазвитие как психологический фактор формирования специалиста // 

Інформаційне суспільство та сталий розвиток [Електронний ресурс] : Матеріали наук.-практ. 

семінару у форматі між нар. відео конф. 17 травня 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – с. 7-

9 – 0,3 о.в.а. 

39. Бекетова О. А. Професійні компетенції менеджера – уявлення студентів // Реформування 

публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : матеріали 

Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 

2016. – с. 385-387.– 0,3 о.в.а. 

40. Биков І. Г. Механізми публічного управління розвитком системи реабілітації в Україні // 

Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : 

матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ 

НАДУ, 2016. – с..260-261– 0,3 о.в.а. 

41. Биков І.Г. Механізми публічного управління розвитком системи реабілітації в 

Україні // Реалії та перспективи розвитку суспільства: соціальні, психологічні і політичні аспекти : 

матеріали міжнар. Наук.-практ. конф. ; (м. Сладковічево, Словацька Республіка, 28–29 жовтня 

2016 р. – 0,3 о.в.а. 

42. Білорусов С. Г. Регіональна кадрова політика в контексті створення сучасної стратегії 

державного публічного управління в Україні // Реформування публічного управління шляхом 

забезпечення децентралізації, субсидіарності та самодостатності: Збірник матеріалів 

міжрегіонального науково-практичного семінару: Херсон. – Видавництво "ЛТ-Офіс", 2016. – С. 19 

– 21. – 0,3 о.в.а. 

43. Білорусов С.Г. Ділова англійська мова як складова підвищення мовної компетентності 

державних службовців // Розвиток професійних компетентностей державних службовців: 

комунікативний аспект : матеріали щоріч. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 3–4 листоп. 

2016 р.) / за заг. ред. В. С. Куйбіди, М. М. Білинської, В. М. Сороко, Л. А. Гаєвської. – Київ : 

НАДУ, 2016. – с.363-364. – 0,3 о.в.а. 

44. Білорусов С.Г. Законодавчі ініціативи та практика створення поліції місцевого 

самоврядування. // Державна політика щодо місцевого самоврядування: стан, проблеми та 

перспективи: збірник матеріалів 7-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції / за наук. ред. 

проф. Ю. М. Бардачова, І. П. Лопушинського, Р. М. Плюща. – Херсон: ХНТУ, 2016. – 201 с. С. 33 

– 36. – 0,3 о.в.а. 

45. Білорусов С.Г. Засади формування сучасних стандартів підвищення кваліфікації для 

закладів післядипломної освіти // Державна служба та публічна політика: проблеми і перспективи 

розвитку : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 27 трав. 2016 р.) / 

за заг. ред. А. П. Савкова, М. М. Білинської, С. В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2016. – с. 416-417. 

– 0,3 о.в.а. 

46. Білорусов С.Г. Формування сучасної функціональної управлінської моделі регіональної 

кадрової політики / Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, 



 39 

практика,міжнародний досвід: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар.участю.28 

жов.2016р. -  Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. С.14-15– 0,3 о.в.а. 

47. Білорусов С.Г., Макарова О.Г. Практика навчання публічних службовців щодо 

розвитку демократичних компетентностей: науково-методичний супровід // Актуальні питання 

формування та розвитку громадянських компетентностей в Україні: матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної конференції за міжнародною участю (Київ, 17-18 березня 2016 року.) / за заг. 

ред. Ю.В.Ковбасюка, Н.Г. Протасової, Ю.О. Молчанової. – К.: НАДУ, 2016. – С. 48-50. – 0,3 о.в.а. 

48. Білорусов С.Г., Окуневич І. Правові засади створення поліції місцевого 

самоврядування  / Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, 

практика,міжнародний досвід: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар.участю.28 

жов.2016р. -  Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. С.328-329 

49. Білорусов С.Г., Пасенко Н.К. Перспективи та практика щодо об’єднання 

територіальних громад Херсонської області. //  Державна політика щодо місцевого 

самоврядування: стан, проблеми та перспективи: збірник матеріалів 7-ї Всеукраїнської науково-

практичної конференції / за наук. ред. проф. Ю. М. Бардачова, І. П. Лопушинського, Р. М. Плюща. 

– Херсон: ХНТУ, 2016. – С.36 – 40– 0,3 о.в.а. 

50. Білошицька А. І. Роль екологічної освіти у сучасному суспільстві // Сучасний 

менеджмент : моделі, стратегії, технології : матеріали XVII Всеукр. щоріч. студент. наук.-практ. 

конф. за міжнарод. участю. 27 квітня 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

51. Бондаренко Ю. В. Деякі проблеми євроінтеграції України в соціальній сфері // 

Стажування слухачів в органах публічної влади: організація, проведення та 

контроль [Електронний ресурс] : Матеріали щорічної науково-практичної конференції за 

результатами стажування слухачів в органах державної влади та органах місцевого 

самоврядування. 13 жовтня 2016 року. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. – с.38 - 39.– 0,3 о.в.а. 

52. Бондаренко Ю.В. Bondarenko Y. Adaptation of social policy of Ukraine to standards of the 

european integration // Сучасний менеджмент : моделі, стратегії, технології : матеріали 

XVII Всеукр. щоріч. студент. наук.-практ. конф. за міжнарод. участю. 27 квітня 2016 року. – Одеса 

: ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

53. Бондарська О. Д. Дослідження українського інтернет-покупця // Сучасний менеджмент 

: моделі, стратегії, технології : матеріали XVII Всеукр. щоріч. студент. наук.-практ. конф. за 

міжнарод. участю. 27 квітня 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

54. Бондарук В. І. “Точки зростання” у стратегіях місцевого економічного розвитку // 

Публічне управління ХХІ століття : форсайтинг успіху : зб. тез XVІ Міжнар. наук. конгресу , 21 

квітня 2016  р. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ  “Магістр”,  2016. – с.377-380. – 0,3 о.в.а. 

55. Бондарчук Н. М. Переваги та ризики впровадження накопичувальної пенсійної системи 

в Україні // Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, 

міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 

р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

56. Борисовська І. Ю. Створення центру впровадження принципів сталого розвитку в місті 

Одесі // Сучасний менеджмент : моделі, стратегії, технології : матеріали XVII Всеукр. щоріч. 

студент. наук.-практ. конф. за міжнарод. участю. 27 квітня 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 

2016. – 0,3 о.в.а. 

57. Боровик І. С. Іноземний та вітчизняний досвід налагодження стратегічних комунікацій 

між владою, бізнесом та суспільством // Забезпечення конструктивного діалогу між владою та 

суспільством : матеріали наук.-практ. конф. 28 квіт. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 

о.в.а. 

58. Боровик І. Роль і місце комунікаційної стратегії в забезпеченні розвитку регіону // 

Соціально-економічний розвиток регіонів в умовах децентралізації: цілі, механізми, інструменти : 

матеріали щоріч. наук.-прак. конф. 27 трав. 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

59. Бостан О. М. Вітчизняний та зарубіжний досвід запровадження в органах державної 

влади системи електронного документообігу // Реформування публічного управління та 

адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. 

конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 



 40 

60. Ботвіна Н.О. Механізм фінансової політики України, етапи розвитку /Н.О.Ботвіна // 

Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин : Х міжнародна науково-

практична конференція. Умань, 2016. (передано до друку) – 0,3 о.в.а. 

61. Ботвіна Н.О. Напрями інвестиційної діяльності в підприємства АПК України. 

Всеукраїнську науково-практичну інтернет-конференцію «Актуальні проблеми економічного 

розвитку України в умовах інтеграції: досягнення та проблеми» – Українська інженерно-

педагогічна академія. – Харків. – 2016р. (передано до друку) – 0,3 о.в.а. 

62. Ботвіна Н.О. Підвищення конкурентоспроможності підприємств АПК на зовнішньому 

ринку. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання організації та 

управління діяльністю підприємств у сучасних умовах господарювання» –Національна академія 

національної гвардії України – м. Харків, 2016. (передано до друку) – 0,3 о.в.а. 

63. Ботвіна Н.О. Роль фінансового контролю в агросфері України / Н.О.Ботвіна.// 

«Гармонізація міжнародного і національного законодавства до системи європейського права в 

глобальному економічному просторі» : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 

26 січня 2016. МУБіП, – Херсон. С.35-39. – 0,3 о.в.а. 

64. Ботвіна Н.О. Харченко В. Види та впровадженя банківських платіжних карток в 

Україні. : матеріали 51-ой наукової  конференції студентів та молодих вчених. Одеса, ОНПУ 

(передано до друку) – 0,3 о.в.а. 

65. Брагалян О. А. Удосконалення механізмів державного регулювання у формуванні 

інфраструктури ринку землі в Україні // Стажування слухачів в органах публічної влади: 

організація, проведення та контроль [Електронний ресурс] : Матеріали щорічної науково-

практичної конференції за результатами стажування слухачів в органах державної влади та 

органах місцевого самоврядування. 13 жовтня 2016 року. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

66. Будуров І. М. Тенденції розвитку консалтингового бізнесу в Україні // Сучасний 

менеджмент : моделі, стратегії, технології : матеріали XVII Всеукр. щоріч. студент. наук.-практ. 

конф. за міжнарод. участю. 27 квітня 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

67. Булавченко О. С. Моніторинг і оцінка ефективності органів публічного управління // 

Суспільно-політичний та соціокультурний розвиток Південного регіону України: історичні 

традиції і сучасні тенденції [Електронний ресурс] : Зб. статей для проведення І Всеукраїнської 

науково-практичної конференції. 20 трав. 2016 р. ; Електронне наукове видання – Одеса : ОРІДУ 

НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

68. Булавченко О. С. Підвищення ефективності діяльності органів місцевого 

самоврядування // Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, 

міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 

р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

69. Булавченко О. Стан та перспективи розвитку електронного уряду в Україні та інших 

країнах // Інформаційне суспільство та сталий розвиток [Електронний ресурс] : Матеріали наук.-

практ. семінару у форматі між нар. відео конф. 17 травня 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. 

– 0,3 о.в.а. 

70. Булавченко О.С. Формування професійних компетенцій державних службовців // 

Розвиток професійних компетентностей державних службовців: комунікативний аспект : 

матеріали щоріч. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 3–4 листоп. 2016 р.) / за заг. ред. В. 

С. Куйбіди, М. М. Білинської, В. М. Сороко, Л. А. Гаєвської. – Київ : НАДУ, 2016. – с.100-102. – 

0,3 о.в.а. 

71. Буряченко О. Е. Інституційна концепція реформування пенсійної системи // 

Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : 

матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ 

НАДУ, 2016. – с.388-389. – 0,3 о.в.а. 

72. Буряченко О. Є. Інституційні аспекти розвитку пенсійної системи // Державне 

управління в Україні: історія державотворення, виклики та перспективи [Електронний ресурс] : 

матеріали VІІ Міжнар. наук. конф. аспірантів та докторантів із державного управління. 27 трав. 

2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

73. Бутенко Т. В., Матюшкин Т. В. Історичні еволюціонування інструментів публічного 

адміністрування // Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, 



 41 

міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 

р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – с.389-391. – 0,3 о.в.а. 

74. Варламов М. В. Зміцнення Матеріальної та фінансової основи місцевого самоврядування 

в Україні // Державне управління в Україні: історія державотворення, виклики та перспективи 

[Електронний ресурс] : матеріали VІІ Міжнар. наук. конф. аспірантів та докторантів із державного 

управління. 27 трав. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

75. Василишен С. В. Оптимізація системи соціального захисту дітей в Україні // 

Стажування слухачів в органах публічної влади: організація, проведення та 

контроль [Електронний ресурс] : Матеріали щорічної науково-практичної конференції за 

результатами стажування слухачів в органах державної влади та органах місцевого 

самоврядування. 13 жовтня 2016 року. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

76. Васильєва Г. В. Responces to challenges in language education // Реформування публічного 

управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської 

наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

77. Васильєва С. О. Особливості державного регулювання пасажирських перевезень в 

Україні // Стажування слухачів в органах публічної влади: організація, проведення та 

контроль [Електронний ресурс] : Матеріали щорічної науково-практичної конференції за 

результатами стажування слухачів в органах державної влади та органах місцевого 

самоврядування. 13 жовтня 2016 року. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

78. Васютинська Л. Vasyutinska L.A. The development of higher education in the innovation 

economics / L.A. Vasyutinska // Сучасна економічна теорія в умовах глобалізаційних викликів : 

матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції ; тези доп. – К. : Вид-во НПУ імені М. 

П. Драгоманова, 2016. – С.15-17.– 0,3 о.в.а. 

79. Васютинська Л.А. Домінанти розвитку державно-приватного партнерства / Л.А. 

Васютинська // Развитие социально-экономических систем в условиях глобальной конкурентной 

среды : Материалы Международной научно-практической конференции (г. Кишинев, Республика 

Молдова) Moldova State University, Chisinay, Moldova. – 2016. – С. 40-43. – 0,3 о.в.а. 

80. Васютинська Л.А. Реалізація компетентнісного підходу в організації самостійної 

роботи студентів вищих навчальних закладів // Л.А. Васютинська, М.О. Слатвінська // Матеріали 

науково-методичної конференції «Модернізація змісту економічної освіти: проблеми та 

перспективи». – Одеса : ОНЕУ. – 2016. – С. 206-209. – 0,3 о.в.а. 

81. Вахнова І. Досвід антикорупційної політики Японії / І. Вахнова // Європейська 

інтеграція в контексті світових глобалізаційних процесів: Матеріали науково-практичної 

конференції, Одеса, 24 грудня 2015 р. / За заг. ред. Іжі М.М., Кривцової В.М. – Одеса: ОРІДУ 

НАДУ, 2016. - 313 с. – С. 23-27– 0,3 о.в.а. 

82. Величко Т. Г., Томашевська М. В. Активізація ролі держави в інвестиційному процесі // 

Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : 

матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ 

НАДУ, 2016. – с.391-392– 0,3 о.в.а. 

83. Верещака О. Л. Сучасний менеджмент в Україні: проблеми та перспективи // Сучасний 

менеджмент : моделі, стратегії, технології : матеріали XVII Всеукр. щоріч. студент. наук.-практ. 

конф. за міжнарод. участю. 27 квітня 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

84. Вишневська В. М. Використання геоінформаційних технологій в територіальному 

маркетингу // Геоінформаційні технології у територіальному управлінні : матеріали  ІІІ міжнар. 

наук.-практ. конф. 15–16 верес. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – с. 27-29. – 0,3 о.в.а. 

85. Вишневська В. М. Використання стратегічних комунікацій при удосконаленні 

комунікативної діяльності держави // Реформування публічного управління та адміністрування: 

теорія, практика, міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. 

участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – с. 261-262. – 0,3 о.в.а. 

86. Вишневська В. М. Перспективи використання геоінформаційних технологій в 

територіальному маркетингу // Інформаційне суспільство та сталий розвиток [Електронний 

ресурс] : Матеріали наук.-практ. семінару у форматі між нар. відео конф. 17 травня 2016 року. – 

Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 



 42 

87. Владов С. В. Проект международной социальной работы по психологическому 

оздоровлению населения // Сучасний менеджмент : моделі, стратегії, технології : матеріали 

XVII Всеукр. щоріч. студент. наук.-практ. конф. за міжнарод. участю. 27 квітня 2016 року. – Одеса 

: ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

88. Войновський М. Voinovskiy M. Managing a condominium: how to make effective 

communities // Сучасний менеджмент : моделі, стратегії, технології : матеріали XVII Всеукр. 

щоріч. студент. наук.-практ. конф. за міжнарод. участю. 27 квітня 2016 року. – Одеса : ОРІДУ 

НАДУ, 2016. - C. 240-242 – 0,3 о.в.а. 

89. Войновський М. Інституційна спроможність місцевого самоврядування: контекст 

світових процесів / М. Войновський // Європейська інтеграція в контексті світових 

глобалізаційних процесів: Матеріали науково-практичної конференції, Одеса, 24 грудня 2015 р. / 

За заг. ред. Іжі М.М., Кривцової В.М. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. - 313 с. – С. 27-31– 0,3 о.в.а. 

90. Войновський М. М. Механізми ефективної комунікації органів місцевого 

самоврядування та об'єднань співвласників багатоквартирного будинку // Забезпечення 

конструктивного діалогу між владою та суспільством : матеріали наук.-практ. конф. 28 квіт. 2016 

р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – с. 65-68– 0,3 о.в.а. 

91. Войновський М. М. Місце та роль ОСББ у системі місцевого самоврядування // 

Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : 

матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ 

НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

92. Войновський М. М. Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків у 

формуванні громадянського суспільства та розвитку демократичних процесів в Україні // 

Суспільно-політичний та соціокультурний розвиток Південного регіону України: історичні 

традиції і сучасні тенденції [Електронний ресурс] : Зб. статей для проведення І Всеукраїнської 

науково-практичної конференції. 20 трав. 2016 р. ; Електронне наукове видання – Одеса : ОРІДУ 

НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

93. Войновський М.М. Комунікативна складова у взаємодії суб’єктів системи місцевого 

самоврядування // Розвиток професійних компетентностей державних службовців: комунікатив-

ний аспект : матеріали щоріч. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 3–4 листоп. 2016 р.) / за 

заг. ред. В. С. Куйбіди, М. М. Білинської, В. М. Сороко, Л. А. Гаєвської. – Київ : НАДУ, 2016. – с. 

80-82. – 0,3 о.в.а. 

94. Войновський М.М. Матеріали ІV-го ВЕБ-семінару для представників вищих 

навчальних закладів, органів публічної влади, громадських організацій «Регіональна політика та 

регіональний розвиток в Україні» (м. Одеса, 07 червня 2016 року). - C. 27-28. - Режим доступу: 

http://www.oridu.odessa.ua/news/2016/06/07/vebinarRPPA2016.pdf – 0,3 о.в.а. 

95. Войновський М.М. Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку як одна з 

організаційних форм здійснення населенням місцевого самоврядування засобами безпосередньої 

демократії // Становлення публічного адміністрування в Україні : матеріали VІІ Всеукр. міжвуз. 

конф. студентів та молодих учених / за заг. ред. С. О. Шевченка. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2016. – 267 

с. - C. 44-47. – 0,3 о.в.а. 

96. Волковинська Т. С. Організаційно-правові засади надання адміністративних послуг в 

Могилів-Подільській міській раді // Забезпечення конструктивного діалогу між владою та 

суспільством : матеріали наук.-практ. конф. 28 квіт. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 

о.в.а. 

97. Воловник В. Є. Використання інструментарію логістичного менеджменту в публічному 

управлінні // Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, 

міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 

р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. - С.393-395 – 0,3 о.в.а. 

98. Волошина В. В. Співпраця органів державної влади та громадськості у сфері протидії 

торгівлі людьми (на прикладі Одеської обласної державної адміністрації) // Стажування слухачів в 

органах публічної влади: організація, проведення та контроль [Електронний ресурс] : Матеріали 

щорічної науково-практичної конференції за результатами стажування слухачів в органах 

державної влади та органах місцевого самоврядування. 13 жовтня 2016 року. – Одеса: ОРІДУ 

НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

http://www.oridu.odessa.ua/news/2016/06/07/vebinarRPPA2016.pdf


 43 

99. Волощенко М.Г. Державний контроль на фондовому ринку // Соціально-економічний 

розвиток регіонів в умовах децентралізації: цілі, механізми, інструменти : матеріали щоріч. наук.-прак. 

конф. 27 трав. 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 27-29.– 0,3 о.в.а. 

100. Ворона П. Децентралізація органів публічної влади як один з шляхів посилення 

комунікацій між владою й суспільством // Інформаційне суспільство та сталий 

розвиток [Електронний ресурс] : Матеріали наук.-практ. семінару у форматі між нар. відео конф. 

17 травня 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

101. Воронов О.І. Вплив успішності державного службовця на результативність 

управлінських рішень / О.І. Воронов // Публічне управління та адміністрування: розвиток і 

впровадження: матеріали Науково-практичній конференції молодих вчених за міжнародною 

участю 17 лист. 2016 р.. –К.: НАДУ, 2016. – С. (передано до друку) – 0,3 о.в.а. 

102. Воронов О.І. Медіація як інструмент прийняття рішень в системі регіонального 

управління / О.І. Воронов // Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, 

практика, міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 

жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 91-92. – 0,3 о.в.а. 

103. Воронов А. И. Ментальные особенности принятия управленческих решений в сфере 

публичного управления Украины / А. И. Воронов // Роль менталитета в функционировании 

государства: матер. Междунар.науч.-практ. конф. 25 марта 2016 г. – Минск: Академия управления 

при Президенте Республики Беларусь, Институт истории Национальной академии наук Беларуси, 

2016. – С.121-126. – 0,3 о.в.а. 

104. Воронов А. И. Целеполагание как субъективный фактор результативности решений в 

публичной сфере / А. И. Воронов // Материалы Международной научной конференции: 

«Экономика без границ: интеграция, инновации, трансграничное сотрудничество», 26 августа 2016 

года (г. Каунас, Литва). -Каунас, 2016. – С. 145-148. – 0,3 о.в.а. 

105. Воронов О. І. «Мозкові центри» США як інструмент формування управлінських рішень 

/ О. І. Воронов  // «Чверть століття українсько-американської дружби : досвід гідний 

майбутнього»: матеріали Третьої американознавчої мультидисциплінарної конференції 12-

13квітня 2016 року. –Львів: Центр американських студій факультету міжнародних відносин 

Львівського національного університету ім. І. Франка; Інститут Кеннана при Міжнародному 

науковому центрі ім. В. Вільсона (м. Вашингтон, США); Українська Асоціація зовнішньої 

політики, 2016. – С.219-224. – 0,3 о.в.а. 

106. Воронов О. І. Вміння приймати управлінські рішення як базова кваліфікаційна 

характеристика державного службовця / О. І. Воронов // Державна служба та публічна політика: 

проблеми і перспективи розвитку: матеріали Щоріч. всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю ( 

Київ, 27 трав. 2016 р.) / за заг. ред. А. П. Савкова, М. М. Білинської, С. В. Загороднюка. – Київ.: 

НАДУ, 2016. – С.386-388. – 0,3 о.в.а. 

107. Вурм О. Зарубіжний досвід соціальної реабілітації, адаптації та працевлаштування 

інвалідів з психофізичними розладами в соціумі / О. Вурм // Європейська інтеграція в контексті 

світових глобалізаційних процесів: Матеріали науково-практичної конференції, Одеса, 24 грудня 

2015 р. / За заг. ред. Іжі М.М., Кривцової В.М. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. - 313 с. – С.  171-174. 

– 0,3 о.в.а. 

108. Гавриленко Е. Анализ  динамики заболеваний ВИЧ и СПИД на територии Украины // 

Інформаційне суспільство та сталий розвиток [Електронний ресурс] : Матеріали наук.-практ. 

семінару у форматі між нар. відео конф. 17 травня 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 

о.в.а.  

109. Гавриш-Мусафир А.О. Развитие туристической сферы как основа развития 

периферийного района / А.О.Гавриш-Мусафир //Международная научно-практическая 

конференция Вклад молодых исследователей в развитие публичного управления академия 

публичного управления  Кишинев, Молдова, 2016, 368 стр. 

110. Гавриш-Мусафір А. О. Використання соціальних мереж в діяльності органів місцевого 

самоврядування для підвищення ефективності комунікаційної діяльності // Забезпечення 

конструктивного діалогу між владою та суспільством : матеріали наук.-практ. конф. 28 квіт. 2016 

р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 



 44 

111. Гавриш-Мусафір А. О. Маркетингова діяльність органів публічної влади // 

Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : 

матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ 

НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

112. Газіян Г. А. Проблеми залучення іноземних інвестицій в туристичну галузь країни // 

Стажування слухачів в органах публічної влади: організація, проведення та 

контроль [Електронний ресурс] : Матеріали щорічної науково-практичної конференції за 

результатами стажування слухачів в органах державної влади та органах місцевого 

самоврядування. 13 жовтня 2016 року. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

113. Галіуліна К. Galiulina K. Crowdfunding as anothr opportunity for young entrepreners to start 

their business // Сучасний менеджмент : моделі, стратегії, технології : матеріали XVII Всеукр. 

щоріч. студент. наук.-практ. конф. за міжнарод. участю. 27 квітня 2016 року. – Одеса : ОРІДУ 

НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

114. Гапанович Я.В. Нормативно-правове підґрунтя інфраструктурного рівня ІТ-архітектури 

системи електронного урядування// Державна служба та публічна політика: проблеми і 

перспективи розвитку : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 27 

трав. 2016 р.) / за заг. ред. А. П. Савкова, М. М. Білинської, С. В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 

2016. – с. 123-124. – 0,3 о.в.а. 

115. Голинська О. Розвиток ресурсів місцевого самоврядування в умовах децентралізації // 

Становлення публічного адміністрування в україні: матеріали vіі всеукр.міжвуз. конф. студентів та 

молодих учених/ за заг.ред. С.О.Шевченка. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2016. – с.63-66– 0,3 о.в.а. 

116. Голинська О.В. Узагальнення позицій бюджетних видатків у розвитку сучасної 

української економіки // Соціально-економічний розвиток регіонів в умовах децентралізації: цілі, 

механізми, інструменти : матеріали щоріч. наук.-прак. конф. 27 трав. 2016 року. – Одеса : ОРІДУ 

НАДУ, 2016. – С. 29-32.– 0,3 о.в.а. 

117. Гололобов С. Взаємодія органів державної влади з громадськими організаціями в 

контексті реалізації євроінтеграційних прагнень України / С. Гололобов // Європейська інтеграція 

в контексті світових глобалізаційних процесів: Матеріали науково-практичної конференції, Одеса, 

24 грудня 2015 р. / За заг. ред. Іжі М.М., Кривцової В.М. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. - 313 с. – С. 

174-177. – 0,3 о.в.а. 

118. Гончарова В. О. Обізнаність споживачів про бренд // Сучасний менеджмент : моделі, 

стратегії, технології : матеріали XVII Всеукр. щоріч. студент. наук.-практ. конф. за міжнарод. 

участю. 27 квітня 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

119. Гончарук Н.Т., Архипенко І. М. Реформування місцевого самоврядування та 

децентралізація влади в Україні: сучасний стан та перспективи // Реформування публічного 

управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської 

наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – с. 132-133 – 

0,3 о.в.а. 

120. Горбатюк В. В. Інформаційна складова економічної безпеки підприємства // Сучасний 

менеджмент : моделі, стратегії, технології : матеріали XVII Всеукр. щоріч. студент. наук.-практ. 

конф. за міжнарод. участю. 27 квітня 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

121. Горшкова К. А., Кемарская Т.Г. Окказионализм как фактор развития языковой 

компетенции изучающего иностранный язык // Реформування публічного управління та 

адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. 

конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

122. Горячук В., Горячук О. Оцінка впливу інвестицій на економічний розвиток України та 

регіонів українського Причорномор’я / В. Горячук, О. Горячук // Європейська інтеграція в 

контексті світових глобалізаційних процесів: Матеріали науково-практичної конференції, Одеса, 

24 грудня 2015 р. / За заг. ред. Іжі М.М., Кривцової В.М. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. - 313 с. – С. 

105-111. – 0,3 о.в.а. 

123. Горячук В.Ф. Методические подходы к оценке человеческого капитала // Соціально-

економічний розвиток регіонів в умовах децентралізації: цілі, механізми, інструменти : матеріали 

щоріч. наук.-прак. конф. 27 трав. 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 32-34 – 0,3 о.в.а. 



 45 

124. Гришукова Т. А. Інклюзивна освіта в Україні та модернізація дошкільної освіти // 

Сучасний менеджмент : моделі, стратегії, технології : матеріали XVII Всеукр. щоріч. студент. 

наук.-практ. конф. за міжнарод. участю. 27 квітня 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 

о.в.а. 

125. Гудзовський В.В. Аналітично-пошукові методи виявлення та попередження порушень 

законодавства України з питань державної митної справи // Соціально-економічний розвиток 

регіонів в умовах децентралізації: цілі, механізми, інструменти : матеріали щоріч. наук.-прак. конф. 27 

трав. 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 38-41. – 0,3 о.в.а. 

126. Гулєвич А. Ю. Вплив комунікаційного етикету на діяльність органів публічної влади // 

Забезпечення конструктивного діалогу між владою та суспільством : матеріали наук.-практ. конф. 

28 квіт. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

127. Гулєвич А. Ю. Етикет в публічному управлінні України як складова комунікації та ланка 

соціокультурного розвитку // Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, 

практика, міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 

жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

128. Гуненкова О. В. Вплив реформи з децентралізації на розвиток процесів надання 

муніципальних адміністративних послуг // Реформування публічного управління та 

адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. 

конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

129.    Гуненкова О. В. Горизонтальна взаємодiя мiж органами місцевого самоврядування та 

державної влади в Україні у сфері надання адмiнiстративних послуг // Державне управління в 

Україні: історія державотворення, виклики та перспективи [Електронний ресурс] : матеріали VІІ 

Міжнар. наук. конф. аспірантів та докторантів із державного управління. 27 трав. 2016 р. – Одеса : 

ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 246 – 250– 0,3 о.в.а. 

130. Гуненкова О.В. Ґенеза системи надання адміністративних послуг в Україні // Соціально-

економічний розвиток регіонів в умовах децентралізації: цілі, механізми, інструменти : матеріали 

щоріч. наук.-прак. конф. 27 трав. 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 43 – 44 – 0,3 о.в.а. 

131. Гуцул У. Н. Дресс-код как составляющая организационной культуры // Сучасний 

менеджмент : моделі, стратегії, технології : матеріали XVII Всеукр. щоріч. студент. наук.-практ. 

конф. за міжнарод. участю. 27 квітня 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

132.   Давтян С. Г. Залучення громадськості до процесу прийняття рішень на місцевому рівні 

як чинник інституційного розвитку місцевого самоврядування в Україні  // Державне управління в 

Україні: історія державотворення, виклики та перспективи [Електронний ресурс] : матеріали VІІ 

Міжнар. наук. конф. аспірантів та докторантів із державного управління. 27 трав. 2016 р. – Одеса : 

ОРІДУ НАДУ, 2016. – с.251 – 255– 0,3 о.в.а. 

133. Давтян С. Г. Підвищення рівня професійної компетентності публічних службовців у 

контексті стратегії реформування державного управління України на 2016–2020 роки // 

Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : 

матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ 

НАДУ, 2016. – с.293-295– 0,3 о.в.а. 

134.   Данилюк С. Л. Сучасний стан та перспективи розвитку сільських територій // Державне 

управління в Україні: історія державотворення, виклики та перспективи [Електронний ресурс] : 

матеріали VІІ Міжнар. наук. конф. аспірантів та докторантів із державного управління. 27 трав. 

2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

135. Данилюк С. Л. Теоретико-правовий аналіз поняття сільські території крізь призму 

децентралізації та субсидіарності // Реформування публічного управління та адміністрування: 

теорія, практика, міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. 

участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

136. Данилюк С.Л. Модернізація системи управління розвитком сільських територій в 

аспекті соціального захисту, медицини, освіти та культури, інформаційного та розвитку 

транспортної інфраструктури // Реформування публічного управління шляхом забезпечення 

децентралізації, субсидіарності та самодостатності.// Збірник матеріалів міжрегіонального 

науково-практичного семінару: Херсон. – Видавництво "ЛТ-Офіс", 2016.– 0,3 о.в.а. 



 46 

137. Демедюк Ю. Г. Перспективи муніципальної реформи в Україні: огляд проблематики // 

Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : 

матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ 

НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

138. Демір В. В. Стратегічне управління як фактор підвищення конкурентоспроможності 

ОМТП // Сучасний менеджмент : моделі, стратегії, технології : матеріали XVII Всеукр. щоріч. 

студент. наук.-практ. конф. за міжнарод. участю. 27 квітня 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 

2016. – 0,3 о.в.а. 

139. Демір Д. Д. Особливості організації інформаційного забезпечення в контролінгу // 

Сучасний менеджмент : моделі, стратегії, технології : матеріали XVII Всеукр. щоріч. студент. 

наук.-практ. конф. за міжнарод. участю. 27 квітня 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 

о.в.а. 

140. Джигар В. Забезпечення екологічно сталого розвитку в умовах глобалізації / В. Джигар 

// Європейська інтеграція в контексті світових глобалізаційних процесів: Матеріали науково-

практичної конференції, Одеса, 24 грудня 2015 р. / За заг. ред. Іжі М.М., Кривцової В.М. – Одеса: 

ОРІДУ НАДУ, 2016. - 313 с. – С.  43-46. – 0,3 о.в.а. 

141. Дзядзіна Н. М. Пріоритети регіонального розвитку в умовах децентралізації // 

Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : 

матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ 

НАДУ, 2016. - С.23 -24.– 0,3 о.в.а. 

142. Дзядзіна Н.М. Міжрегіональне співробітництво як інструмент регіонального розвитку // 

Міжнародна науково-практична конференція «Міжрегіональне співробітництво в національному 

та міжнародному вимірах» (18-19 жовтня 2016 р., Тернопільський національний економічний 

університет в рамках Десятих ювілейних регіональних та муніципальних читань) (передано до 

друку) – 0,3 о.в.а. 

143. Дивущак О. Питання соціально-правової захищеністі  трудових мігрантів за кордоном 

та проблема торгівлі людьми / О. Дивущак // Європейська інтеграція в контексті світових 

глобалізаційних процесів: Матеріали науково-практичної конференції, Одеса, 24 грудня 2015 р. / 

За заг. ред. Іжі М.М., Кривцової В.М. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. - 313 с. – С. 187-190. – 0,3 

о.в.а. 

144. Дивущак О. Протидія торгівлі людьми шляхом формування громаданських 

компетентностей молоді / О. Дивущак // Актуальні проблеми європейської інтеграції та 

євроатлантичного співробітництва України : матеріали 13-ї регіон. наук.-практ. конф. 19 трав. 

2016 р., м. Дніпропетровськ / за заг. ред. Л.Л. Прокопенка. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2016. – 264 с. – С. 

87-91. – 0,3 о.в.а. 

145. Діуца І.В. Кізима А.В. Оптимізація  системи професійної  підготовки студентів 

спортсменів // Збірник матеріалів науково практичної конференції від 29 квітня 2016 року 

"Проблеми реабілітації". Південноукраїнський педагогічний університет ім. Д. Ушинського ст. 

158-163 – 0,3 о.в.а. 

146. Добрій Д. О. Адміністративний регламент управління процесом залучення інвестицій в 

системі електронного уряду // Інформаційне суспільство та сталий розвиток [Електронний ресурс] 

: Матеріали наук.-практ. семінару у форматі між нар. відео конф. 17 травня 2016 року. – Одеса : 

ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

147.   Добрій Д. О. Передумови моделювання системи залучення зовнішніх ресурсів для 

місцевого розвитку // Державне управління в Україні: історія державотворення, виклики та 

перспективи [Електронний ресурс] : матеріали VІІ Міжнар. наук. конф. аспірантів та докторантів 

із державного управління. 27 трав. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

148. Добрій Д. О. Середовища впливу на процес місцевого економічного розвитку // 

Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : 

матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ 

НАДУ, 2016. - С.195-197– 0,3 о.в.а. 

149. Добрій Д.О. Адаптивна модель процесу залучення зовнішнього фінансування для 

місцевого розвитку // Соціально-економічний розвиток регіонів в умовах децентралізації: цілі, 



 47 

механізми, інструменти : матеріали щоріч. наук.-прак. конф. 27 трав. 2016 року. – Одеса : ОРІДУ 

НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

150. Довбищук О. О. Сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку в Україні електронних 

адміністративних послуг // Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, 

практика, міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 

жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

151.   Долгіх Н. П. Децентралізація влади – індикатор розвитку держави // Державне 

управління в Україні: історія державотворення, виклики та перспективи [Електронний ресурс] : 

матеріали VІІ Міжнар. наук. конф. аспірантів та докторантів із державного управління. 27 трав. 

2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

152. Долгіх Н. П. Правовий аналіз існуючих моделей місцевого самоврядування в зарубіжних 

країнах // Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний 

досвід : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : 

ОРІДУ НАДУ, 2016. – с.336-337– 0,3 о.в.а. 

153. Драганова Ж. В. Податок на роскіш // Сучасний менеджмент : моделі, стратегії, 

технології : матеріали XVII Всеукр. щоріч. студент. наук.-практ. конф. за міжнарод. участю. 

27 квітня 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

154. Драгой І. О. Особливості маркетингу інноваційного проекту // Сучасний менеджмент : 

моделі, стратегії, технології : матеріали XVII Всеукр. щоріч. студент. наук.-практ. конф. за 

міжнарод. участю. 27 квітня 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

155. Драгомирецька Н. М. Зарубіжна регуляторна політика держави в інтернет-мережі: 

досвід для України // Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, 

міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 

р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

156. Драгомирецька Н. М. Комунікативна діяльність в публічному управлінні: зарубіжна 

практика // Забезпечення конструктивного діалогу між владою та суспільством : матеріали наук.-

практ. конф. 28 квіт. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

157. Драгомирецька Н.М. Зарубіжна практика комунікацій в публічному управлінні: досвід 

для України // IV Міжнародна науково-практична конференція «Формування ефективних 

механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і 

практика”, 18 листопада 2016 р., м. Запоріжжя– 0,3 о.в.а. 

158. Драгомирецька Н.М. Зарубіжний підходи щодо підготовки фахівців до комунікативної 

діяльності // 7-а Всеукраїнська  науково-практична конференція “Державна політика щодо 

місцевого самоврядування: стан, проблеми та перспективи” 21 жовтня 2016 р., м. Херсон – 0,3 

о.в.а. 

159. Драгомирецька Н.М. Комунікативна діяльність та комунікації в публічному управлінні 

держав світу: порівняльний огляд (2008–2016 рр.) // Розвиток професійних компетентностей 

державних службовців: комунікативний аспект : матеріали щоріч. наук.-практ. конф. за міжнар. 

участю (Київ, 3–4 листоп. 2016 р.) / за заг. ред. В. С. Куйбіди, М. М. Білинської, В. М. Сороко, Л. 

А. Гаєвської. – Київ : НАДУ, 2016. – с. 20-22. – 0,3 о.в.а. 

160. Драгомирецька Н.М. Методологія соціального проектування та планування як досвід 

для України при об’єднанні громад і децентралізації // ХІІІ регіональна науково-практична 

конференція «Актуальні проблеми європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва 

України» 19 травня 2016 р., м. Дніпропетровськ – 0,3 о.в.а. 

161. Драгомирецька Н.М. Практика соціального проектування та планування щодо розвитку 

спільнот // Міжнародна науково-практична  конференція «Асоціація з Європейським Союзом: 

зарубіжний досвід для України», липень 2016 р., м. Київ. – 0,3 о.в.а. 

162. Древова К. С. Основні етапи реформування місцевого самоврядування в Україні // 

Державне управління в Україні: історія державотворення, виклики та перспективи [Електронний 

ресурс] : матеріали VІІ Міжнар. наук. конф. аспірантів та докторантів із державного управління. 

27 трав. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

163. Дудар А. А. Електронні державні закупівлі: перспективи та реалії // Реформування 

публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : матеріали 



 48 

Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 

2016. – 0,3 о.в.а. 

164. Дудар А. А. Електронні закупівлі як складова антикорупційної політики // Інформаційне 

суспільство та сталий розвиток [Електронний ресурс] : Матеріали наук.-практ. семінару у форматі 

між нар. відео конф. 17 травня 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

165. Дуков Д. Класифікація механізмів державного управління / Д. Дуков // Європейська 

інтеграція в контексті світових глобалізаційних процесів: Матеріали науково-практичної 

конференції, Одеса, 24 грудня 2015 р. / За заг. ред. Іжі М.М., Кривцової В.М. – Одеса: ОРІДУ 

НАДУ, 2016. - 313 с. – С. 116-121. – 0,3 о.в.а. 

166. Дуков Д. Ф. Методичні засади формування структури механізмів державного 

управління // Забезпечення конструктивного діалогу між владою та суспільством : матеріали 

наук.-практ. конф. 28 квіт. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 27-29– 0,3 о.в.а. 

167. Дуков Д.Ф. Концептуальні аспекти структури механізмів державного управління / Д.Ф. 

Дуков // Соціально-економічний розвиток регіонів в умовах децентралізації: цілі, механізми, 

інструменти: матеріали наук.-практ. конф. 29 травня 2016 р. - Одеса, ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 47-

50. – 0,3 о.в.а. 

168. Дуков Д.Ф. Аналіз системи оцінки бюджетних програм в Україні // Соціально-

економічний розвиток регіонів в умовах децентралізації: цілі, механізми, інструменти : матеріали 

щоріч. наук.-прак. конф. 27 трав. 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

169. Дяченко В. А. Сучасний стан та перспективи інтеграції України у Європейський Союз // 

Стажування слухачів в органах публічної влади: організація, проведення та 

контроль [Електронний ресурс] : Матеріали щорічної науково-практичної конференції за 

результатами стажування слухачів в органах державної влади та органах місцевого 

самоврядування. 13 жовтня 2016 року. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

170. Євстюніна Ю. В. Звітування перед виборцями як необхідна складова етики депутатів 

місцевих рад // Забезпечення конструктивного діалогу між владою та суспільством : матеріали 

наук.-практ. конф. 28 квіт. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

171. Євтодій І. М. Сільська рада – представницький орган місцевого самоврядування // 

Стажування слухачів в органах публічної влади: організація, проведення та 

контроль [Електронний ресурс] : Матеріали щорічної науково-практичної конференції за 

результатами стажування слухачів в органах державної влади та органах місцевого 

самоврядування. 13 жовтня 2016 року. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

172. Єльчієва О. Р. Проблеми оплати праці державних службовців як важливої складової 

управління трудовими ресурсами на прикладі системи установ соціального захисту населення 

Миколаївської області // Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, 

практика, міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 

жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. - С. 97-98.– 0,3 о.в.а. 

173. Ємельянова О. М.Моделі фінансування аутсорсингу в державному управлінні // 

Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : 

матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ 

НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

174. Єфанов А. М. Використання інформаційних технологій у діяльності органів місцевого 

самоврядування як ресурс забезпечення конструктивного діалогу з територіальною громадою // 

Забезпечення конструктивного діалогу між владою та суспільством : матеріали наук.-практ. конф. 

28 квіт. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

175. Жіленкова К. О. Особливості інноваційної підприємницької діяльності // Сучасний 

менеджмент : моделі, стратегії, технології : матеріали XVII Всеукр. щоріч. студент. наук.-практ. 

конф. за міжнарод. участю. 27 квітня 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

176. Звягінцева Ю. В. Проблема плагіату в освіті // Сучасний менеджмент : моделі, стратегії, 

технології : матеріали XVII Всеукр. щоріч. студент. наук.-практ. конф. за міжнарод. участю. 

27 квітня 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

177. Згурська О. С. Головні аспекти сучасного бюджетування в банках // Сучасний 

менеджмент : моделі, стратегії, технології : матеріали XVII Всеукр. щоріч. студент. наук.-практ. 

конф. за міжнарод. участю. 27 квітня 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 



 49 

178. Зубінська Ю. Соціальні проблеми внутрішньої міграції в Україні / Ю. Зубінська // 

Європейська інтеграція в контексті світових глобалізаційних процесів: Матеріали науково-

практичної конференції, Одеса, 24 грудня 2015 р. / За заг. ред. Іжі М.М., Кривцової В.М. – Одеса: 

ОРІДУ НАДУ, 2016. - 313 с. – С.  191-193. – 0,3 о.в.а. 

179. Зубінська Ю. Ю. Проблеми та наслідки внутрішньо переміщених осіб для України // 

Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : 

матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ 

НАДУ, 2016. - С.198-199– 0,3 о.в.а. 

180. Іванова О. О. Необхідність інноваційних змін у процесі антикризового управління // 

Сучасний менеджмент : моделі, стратегії, технології : матеріали XVII Всеукр. щоріч. студент. 

наук.-практ. конф. за міжнарод. участю. 27 квітня 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 

о.в.а. 

181. Іжа М. М. Підзвітність депутатів місцевих рад перед територіальними громадами – шлях 

до покращення взаємодії влади та громадськості  // Забезпечення конструктивного діалогу між 

владою та суспільством : матеріали наук.-практ. конф. 28 квіт. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 

2016. – 0,3 о.в.а. 

182. Іжа М. М. Розвиток національної академії – один із стратегічних пріоритетів 

реформування публічного управління та адміністрування // Реформування публічного управління 

та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. 

конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

183. Іжа М.М. Забезпечення конструктивного діалогу з громадою в органах місцевого 

самоврядування. // Розвиток професійних компетентностей державних службовців: комунікатив-

ний аспект : матеріали щоріч. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 3–4 листоп. 2016 р.) / за 

заг. ред. В. С. Куйбіди, М. М. Білинської, В. М. Сороко, Л. А. Гаєвської. – Київ : НАДУ, 2016. – 

с.387-389. – 0,3 о.в.а. 

184. Іжа М.М., Мамонтова Е.В. Регіональна стратегія розвитку як інструмент реалізації 

регіональної  // Державна служба та публічна політика: проблеми і перспективи розвитку : 

матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 27 трав. 2016 р.) / за заг. ред. 

А. П. Савкова, М. М. Білинської, С. В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2016. – с. 234-236. – 0,3 о.в.а. 

185.    Ільченко А. М. Шляхи вдосконалення місцевого самоврядування в Україні // Державне 

управління в Україні: історія державотворення, виклики та перспективи [Електронний ресурс] : 

матеріали VІІ Міжнар. наук. конф. аспірантів та докторантів із державного управління. 27 трав. 

2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

186. Інякіна О. О. Молодіжна політика в Європейському Союзі // Стажування слухачів в 

органах публічної влади: організація, проведення та контроль [Електронний ресурс] : Матеріали 

щорічної науково-практичної конференції за результатами стажування слухачів в органах 

державної влади та органах місцевого самоврядування. 13 жовтня 2016 року. – Одеса: ОРІДУ 

НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

187. Кадук Н. І. Вивчення іноземних мов як об’єктивна необхідність підготовки 

висококваліфікованих фахівців для органів публічної влади // Стажування слухачів в органах 

публічної влади: організація, проведення та контроль [Електронний ресурс] : Матеріали щорічної 

науково-практичної конференції за результатами стажування слухачів в органах державної влади 

та органах місцевого самоврядування. 13 жовтня 2016 року. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 

о.в.а. 

188. Кадук Н. І. Державний суверенітет крізь призму євроінтеграційних процесів // 

Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : 

матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ 

НАДУ, 2016. - С. 199-200– 0,3 о.в.а. 

189. Кадук Н.І. Проблема протидії корупції в Україні в контексті євроінтеграційних процесів 

/ Н.І. Кадук // Європейська інтеграція в контексті світових глобалізаційних процесів: Матеріали 

науково-практичної конференції, Одеса, 24 грудня 2015 р. / За заг. ред. Іжі М.М., Кривцової В.М. – 

Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. - 313 с. – С. 54-59. – 0,3 о.в.а. 

190. Казанський Г. А. Аналіз сучасного стану та перспектив розвитку державної служби та 

юридичної відповідальності державних службовців Міністерства юстиції України за результатами 



 50 

проходження стажування // Стажування слухачів в органах публічної влади: організація, 

проведення та контроль [Електронний ресурс] : Матеріали щорічної науково-практичної 

конференції за результатами стажування слухачів в органах державної влади та органах місцевого 

самоврядування. 13 жовтня 2016 року. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

191. Казанський Г. А. Особливості тлумачення категорії «юридична відповідальність» в 

ретроспективному значенні: теоретичний аспект // Стажування слухачів в органах публічної 

влади: організація, проведення та контроль [Електронний ресурс] : Матеріали щорічної науково-

практичної конференції за результатами стажування слухачів в органах державної влади та 

органах місцевого самоврядування. 13 жовтня 2016 року. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

192. Карнаков М. Є. Стажування в органах місцевого самоврядування:  погляд особи, що не 

має досвіду державної служби // Стажування слухачів в органах публічної влади: організація, 

проведення та контроль [Електронний ресурс] : Матеріали щорічної науково-практичної 

конференції за результатами стажування слухачів в органах державної влади та органах місцевого 

самоврядування. 13 жовтня 2016 року. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

193. Карнаков М. Є. Шляхи вирішення  проблем місцевої громади Малиновського району м. 

Одеси в відношенні питань опіки та піклування  // Стажування слухачів в органах публічної влади: 

організація, проведення та контроль [Електронний ресурс] : Матеріали щорічної науково-

практичної конференції за результатами стажування слухачів в органах державної влади та 

органах місцевого самоврядування. 13 жовтня 2016 року. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

194. Карпенко Л. Karpenko L.N., Ridwan B.O.Basic procedures in the administration of the 

organization: functional aspect.  // Соціально-економічний розвиток регіонів в умовах 

децентралізації: цілі, механізми, інструменти : матеріали щоріч. наук.-прак. конф. 27 трав. 2016 

року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 56-58. – 0,3 о.в.а. 

195. Карпенко Л. М. Сучасні питання адміністративного супроводження та розвитку бізнес-

процесів підприємств Одеського регіону // Реформування публічного управління та 

адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. 

конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 61-62. – 0,3 о.в.а. 

196. Карпенко Л.М. Цільові установки та методологічні принципи управлінського аналізу 

інноваційної діяльності підприємств.  // Соціально-економічний розвиток регіонів в умовах 

децентралізації: цілі, механізми, інструменти : матеріали щоріч. наук.-прак. конф. 27 трав. 2016 

року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 53-56. – 0,3 о.в.а. 

197. Касьянова Н. М. Сучасні аспекти  державного регулювання у соціальній сфері // Стажування 

слухачів в органах публічної влади: організація, проведення та контроль [Електронний ресурс] : 

Матеріали щорічної науково-практичної конференції за результатами стажування слухачів в 

органах державної влади та органах місцевого самоврядування. 13 жовтня 2016 року. – Одеса: 

ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

198. Кітаєва Т. В. Реформування публічного управління: досвід Німеччини // Реформування 

публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : матеріали 

Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 

2016. – 0,3 о.в.а. 

199. Кішонус К. Ю. Методологія наукових досліджень // Сучасний менеджмент : моделі, 

стратегії, технології : матеріали XVII Всеукр. щоріч. студент. наук.-практ. конф. за міжнарод. 

участю. 27 квітня 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

200. Коваль З. В. Психологічні загрози інформаційного суспільства, їх врахування в 

публічному управлінні та організація правового захисту // Реформування публічного управління та 

адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. 

конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. - С. 339-340– 0,3 о.в.а. 

201. Коваль З.В. Чвертьвікова новітня гібридна війна проти України: інформаційно-

психологічний аналіз та деякі управлінські висновки / Літня школа молодих вчених у галузі науки 

«Публічне управління та адміністрування». ОРІДУ НАДУ, 20-26 червня 2016р. Доповідь. – 0,3 

о.в.а. 

202. Ковальов Г. І. Актуальні питання впровадження пенсійної реформи в Україні // 

Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : 



 51 

матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ 

НАДУ, 2016. – С. 67-69.– 0,3 о.в.а. 

203. Ковальов Г.І. Шляхи підвищення ефективності діяльності державних установ // 

Соціально-економічний розвиток регіонів в умовах децентралізації: цілі, механізми, інструменти : 

матеріали щоріч. наук.-прак. конф. 27 трав. 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 60-64.– 0,3 

о.в.а. 

204. Ковтуняк В. О. Адхократія на підприємcтві // Сучасний менеджмент : моделі, стратегії, 

технології : матеріали XVII Всеукр. щоріч. студент. наук.-практ. конф. за міжнарод. участю. 

27 квітня 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

205. Ковтуняк Д. О. Управлінські ноу-хау на підприємстві // Сучасний менеджмент : моделі, 

стратегії, технології : матеріали XVII Всеукр. щоріч. студент. наук.-практ. конф. за міжнарод. 

участю. 27 квітня 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

206. Кожухар Л. Г. Роль топ-менеджерів у реалізації стратегії розвитку // Сучасний 

менеджмент : моделі, стратегії, технології : матеріали XVII Всеукр. щоріч. студент. наук.-практ. 

конф. за міжнарод. участю. 27 квітня 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

207. Козинський С.М. Стратегія економічного зростання та ринок праці // Соціально-

економічний розвиток регіонів в умовах децентралізації: цілі, механізми, інструменти : матеріали 

щоріч. наук.-прак. конф. 27 трав. 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 64-66. – 0,3 о.в.а. 

208. Козуліна С. О. Конституційно-правове регулювання статусу конституційного суду 

України: сучасний стан і актуальні питання // Реформування публічного управління та 

адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. 

конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. - С.341-342– 0,3 о.в.а. 

209. Козуліна С.О. Витоки становлення та сучасний стан конституціоналізму в Україні / 

Літня школа молодих вчених у галузі науки «Публічне управління та адміністрування». ОРІДУ 

НАДУ, 20-26 червня 2016р. Доповідь. – 0,3 о.в.а. 

210. Койчева О. Ф. Сучасний стан та проблеми реформування органів юстиції України // 

Стажування слухачів в органах публічної влади: організація, проведення та 

контроль [Електронний ресурс] : Матеріали щорічної науково-практичної конференції за 

результатами стажування слухачів в органах державної влади та органах місцевого 

самоврядування. 13 жовтня 2016 року. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

211. Колісниченко Н.М. Децентралізація в дії: освітня субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам // Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, 

міжнародний досвід // Матер. Всеукр.наук.практ.конф. за міжнар.участю 28 жовтня 2016 р. – С. 

98-99. – 0,3 о.в.а. 

212. Колісніченко Н.  Виклики сьогодення систем державної служби: аналіз проблем та 

підходів // Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції “Теорія та практика 

державної служби”, м. Дніпропетровськ, ДРІДУ НАДУ, 11 листопада 2016 р. (передано до друку) – 

0,3 о.в.а. 

213. Колісніченко Н. Kolisnichenko N. Phd and doctoral programs in public administration: world 

experience // Суспільно-політичний та соціокультурний розвиток Південного регіону України: 

історичні традиції і сучасні тенденції [Електронний ресурс] : Зб. статей для проведення І 

Всеукраїнської науково-практичної конференції. 20 трав. 2016 р. ; Електронне наукове видання – 

Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

214. Колісніченко Н. М. Децентралізація в дії: освітня субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам // Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, 

міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 

р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. - C. 98-100.– 0,3 о.в.а. 

215. Колісніченко Н. М. Діалогова комунікація влади і громадян в управлінні територіями // 

Забезпечення конструктивного діалогу між владою та суспільством : матеріали наук.-практ. конф. 

28 квіт. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 82-85.– 0,3 о.в.а. 

216. Колісніченко Н. Роль міжнародних організацій  в еволюції комунікації задля розвитку / 

Н. Колісніченко // Європейська інтеграція в контексті світових глобалізаційних процесів: 

Матеріали науково-практичної конференції, Одеса, 24 грудня 2015 р. / За заг. ред. Іжі М.М., 

Кривцової В.М. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. - 313 с. – С. 198-202. – 0,3 о.в.а. 



 52 

217. Колісніченко Н.М. Комунікативні навички як складова міжособистісних навичок 

державних службовців // Розвиток професійних компетентностей державних службовців: 

комунікативний аспект : матеріали щоріч. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 3–4 листоп. 

2016 р.) / за заг. ред. В. С. Куйбіди, М. М. Білинської, В. М. Сороко, Л. А. Гаєвської. – Київ : 

НАДУ, 2016. – с. 243-245. – 0,3 о.в.а. 

218. Колісніченко Н.М.. Світові тенденції розвитку державної служби: пріоритет – громади і 

послуги// Державна служба та публічна політика: проблеми і перспективи розвитку : матеріали 

щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 27 трав. 2016 р.) / за заг. ред. А. П. 

Савкова, М. М. Білинської, С. В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2016. – с. 124-127. – 0,3 о.в.а. 

219. Коломієць Н. А. Перспективи створення аудиторської фірми в місті первомайськ 

миколаївської області // Сучасний менеджмент : моделі, стратегії, технології : матеріали 

XVII Всеукр. щоріч. студент. наук.-практ. конф. за міжнарод. участю. 27 квітня 2016 року. – Одеса 

: ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

220. Комарова Т. С. Безумовний основний дохід, як ідея вирішення економічної кризи в світі 

// Сучасний менеджмент : моделі, стратегії, технології : матеріали XVII Всеукр. щоріч. студент. 

наук.-практ. конф. за міжнарод. участю. 27 квітня 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 

о.в.а. 

221. Комаровський І. Komarovskyi I. The Potential Attracting External Financing for Ukraine / I. 

Komarovskyi // Реформування  публічного управління та адміністрування: теорія, практика, 

міжнародний досвід  : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 

2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 428 с. - С. 201-202. – 0,3 о.в.а. 

222. Кондратюк Т. М. Переваги та недоліки інтернет-магазинів // Сучасний менеджмент : 

моделі, стратегії, технології : матеріали XVII Всеукр. щоріч. студент. наук.-практ. конф. за 

міжнарод. участю. 27 квітня 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

223. Корниця А. Особливості соціального медіамаркетінгу // Інформаційне суспільство та 

сталий розвиток [Електронний ресурс] : Матеріали наук.-практ. семінару у форматі між нар. відео 

конф. 17 травня 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

224. Корчагіна Л. Щодо стану забезпечення системи підготовки українських державних 

службовців з питань європейської інтеграції / Л. Корчагіна // Європейська інтеграція в контексті 

світових глобалізаційних процесів: Матеріали науково-практичної конференції, Одеса, 24 грудня 

2015 р. / За заг. ред. Іжі М.М., Кривцової В.М. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. - 313 с. – С. 275-277. – 

0,3 о.в.а. 

225. Крамcький С. О. Етапи рольової оцінки фахівців для ІТ-офiсу з використанням зaсобiв 

нечіткої логіки // Інформаційне суспільство та сталий розвиток [Електронний ресурс] : Матеріали 

наук.-практ. семінару у форматі між нар. відео конф. 17 травня 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 

2016. – 0,3 о.в.а. 

226. Крамcький С. О. Пріоритетні напрями використання ІТ-проектів в системі публічного 

управління  // Забезпечення конструктивного діалогу між владою та суспільством : матеріали 

наук.-практ. конф. 28 квіт. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

227. Красіловська З. В. Медіація як запорука розвитку державно-приватного партнерства в 

Україні // Державне управління в Україні: історія державотворення, виклики та перспективи 

[Електронний ресурс] : матеріали VІІ Міжнар. наук. конф. аспірантів та докторантів із державного 

управління. 27 трав. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

228. Красностанова Н. Е. Проблеми збалансованого планування інноваційного розвитку 

підприємств // Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, 

міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 

р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – с.383-384.– 0,3 о.в.а. 

229.   Кривогуз Г. І. Перспективи використання геоінформаційних систем в управлінні 

військовим тилом // Геоінформаційні технології у територіальному управлінні : матеріали  ІІІ 

міжнар. наук.-практ. конф. 15–16 верес. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 66-71.– 0,3 

о.в.а. 

230. Кривогуз Г. І. Щодо можливості застосування проектного підходу до процесів 

планування діяльності системи цивільного захисту суб’єктом господарювання // Реформування 

публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : матеріали 



 53 

Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 

2016. – С. 264-26– 0,3 о.в.а. 

231. Кривоцюк П. Європейська безпека в умовах гібридної війни Росії з Україною / П. 

Кривоцюк  // Європейська інтеграція в контексті світових глобалізаційних процесів: Матеріали 

науково-практичної конференції, Одеса, 24 грудня 2015 р. / За заг. ред. Іжі М.М., Кривцової В.М. – 

Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. - 313 с. – С. 65-70. – 0,3 о.в.а. 

232. Кривоцюк П. С. Регіональна інтеграція як механізм захисту держави від викликів 

глобалізації // Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, 

міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 

р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. - С. 202-203– 0,3 о.в.а. 

233. Кривцова В. Аквакультура в Європі: модель на майбутнє / В. Кривцова // Європейська 

інтеграція в контексті світових глобалізаційних процесів: Матеріали науково-практичної 

конференції, Одеса, 24 грудня 2015 р. / За заг. ред. Іжі М.М., Кривцової В.М. – Одеса: ОРІДУ 

НАДУ, 2016. - 313 с. – С. 125-126. – 0,3 о.в.а. 

234. Кривцова В. М. Аквакультура в Європі: модель на майбутнє // Реформування публічного 

управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської 

наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. - С. 183-184.– 

0,3 о.в.а. 

235. Кривцова О. Kryvtsova O. Multi-level Governance and the Institution-dependent Nature of  

Policy Making Within the EU / O. Kryvtsova // Реформування  публічного управління та 

адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід  : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. 

конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 428 с. - С. 203 -204. – 0,3 

о.в.а. 

236. Кривцова О. Розвиток механізмів «гнучкої інтеграції» в ЄС / О. Кривцова // 

Європейська інтеграція в контексті світових глобалізаційних процесів: Матеріали науково-

практичної конференції, Одеса, 24 грудня 2015 р. / За заг. ред. Іжі М.М., Кривцової В.М. – Одеса: 

ОРІДУ НАДУ, 2016. - 313 с. – С. 8-12. – 0,3 о.в.а. 

237. Кривчик Ю.П. Стратегічне планування: новий погляд через призму реформ.    // 

Соціально-економічний розвиток регіонів в умовах децентралізації: цілі, механізми, інструменти : 

матеріали щоріч. наук.-прак. конф. 27 трав. 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 72-74.  

238. Крупник А.С. Розвиток громадянського суспільства – сучасна вимога реформування 

публічного управління та адміністрування // Реформування публічного управління та 

адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. за 

міжнар. участю, 28 жовтня. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – Режим доступу: 

http://samoorg.com.ua/blog/2016/11/03/15721/– 0,3 о.в.а. 

239.   Кубрак О. О. Використання ГІС-технологій у туристичній сфері: зарубіжний досвід // 

Геоінформаційні технології у територіальному управлінні : матеріали  ІІІ міжнар. наук.-практ. 

конф. 15–16 верес. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

240. Кубрак О. О. Зарубіжний досвід планування розвитку туризму // Реформування 

публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : матеріали 

Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 

2016. – С. 266-277. – 0,3 о.в.а. 

241. Кубрак О.О. Проектний та програмний підходи до управління розвитком регіону / О. 

Кубрак // Матеріали IV-го ВЕБ семінару для представників вищих навчальних закладів, органів 

публічної влади, громадських організацій «Регіональна політика та регіональний розвиток в 

Україні». – Одеса, 7 червня 2016р. ; тези доп. – С. 37 – 39. – Режим доступу: 

http://oridu.odessa.ua/news/2016/06/07/vebinarRPPA2016.pdf. – Заголовок з екрану. – 0,3 о.в.а. 

242. Кубрак О.О. Розробка бренду туристичної території: психологічна складова // 

Соціально-економічний розвиток регіонів в умовах децентралізації: цілі, механізми, інструменти : 

матеріали щоріч. наук.-прак. конф. 27 трав. 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

243. Кудрик І.Л. Теоретичні аспекти сучасної трансформації податкового механізму.  // 

Соціально-економічний розвиток регіонів в умовах децентралізації: цілі, механізми, інструменти : 

матеріали щоріч. наук.-прак. конф. 27 трав. 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 81-84.  

http://samoorg.com.ua/blog/2016/11/03/15721/


 54 

244. Кузьмішкіна О. С. Роль децентралізації в розвитку регіонів України // Реформування 

публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : матеріали 

Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 

2016. – 0,3 о.в.а. 

245. Кукуляк В. О. Оптимізація оподаткування на підприємстві // Сучасний менеджмент : 

моделі, стратегії, технології : матеріали XVII Всеукр. щоріч. студент. наук.-практ. конф. за 

міжнарод. участю. 27 квітня 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

246. Кураков О. Ю. Роль системи «Канбан» в оперативному управлінні запасами на 

українських підприємствах // Сучасний менеджмент : моделі, стратегії, технології : матеріали 

XVII Всеукр. щоріч. студент. наук.-практ. конф. за міжнарод. участю. 27 квітня 2016 року. – Одеса 

: ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

247. Куранда Л. О. Проблеми безробіття в Україні // Реформування публічного управління та 

адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. 

конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 69-70. – 0,3 о.в.а. 

248. Куранда Л.О. Зарубіжний досвід захисту прав дітей // Соціально-економічний розвиток 

регіонів в умовах децентралізації: цілі, механізми, інструменти : матеріали щоріч. наук.-прак. конф. 27 

трав. 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 84-86. – 0,3 о.в.а. 

249. Курносенко Л. В. Державна служба України і Китаю: порівняльна характеристика двох 

систем // Суспільно-політичний та соціокультурний розвиток Південного регіону України: 

історичні традиції і сучасні тенденції [Електронний ресурс] : Зб. статей для проведення І 

Всеукраїнської науково-практичної конференції. 20 трав. 2016 р. ; Електронне наукове видання – 

Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

250. Куртіян О. В. Роль інновацій в економічному розвитку регіонів // Стажування слухачів в 

органах публічної влади: організація, проведення та контроль [Електронний ресурс] : Матеріали 

щорічної науково-практичної конференції за результатами стажування слухачів в органах 

державної влади та органах місцевого самоврядування. 13 жовтня 2016 року. – Одеса: ОРІДУ 

НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

251.    Куспляк Г. І. Планування бюджету – інструмент для підвищення результативності 

державних витрат // Державне управління в Україні: історія державотворення, виклики та 

перспективи [Електронний ресурс] : матеріали VІІ Міжнар. наук. конф. аспірантів та докторантів 

із державного управління. 27 трав. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

252. Куспляк Г. І. Специфіка використання бюджетних коштів за програмами капітального 

будівництва у середовищі складових функціональних механізмів // Реформування публічного 

управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської 

наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 70-71. – 

0,3 о.в.а. 

253. Куспляк Г.І. Етапи інвестиційного процесу галузі капітального будівництва //Актуальні 

проблеми розвитку управлінських систем: досвід, тенденції, перспективи: Збірник тез наук.-прак. 

конф., 30 березня 2016 р.) Електронне видання – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ  “Магістр”,  2016. – 0,3 

о.в.а. 

254. Куспляк І. С. Світовий досвід використання відкритих даних // Інформаційне 

суспільство та сталий розвиток [Електронний ресурс] : Матеріали наук.-практ. семінару у форматі 

між нар. відео конф. 17 травня 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – с. 58-63 – 0,3 о.в.а. 

255. Куспляк І. С. Сфери впливу технології електронного урядування та електронної 

демократії в Україні на корупцію // Реформування публічного управління та адміністрування: 

теорія, практика, міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. 

участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

256. Куспляк Г.І. Проблематика використання коштів галузі капітального будівництва // 

Соціально-економічний розвиток регіонів в умовах децентралізації: цілі, механізми, інструменти : 

матеріали щоріч. наук.-прак. конф. 27 трав. 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 86-88. – 0,3 

о.в.а. 

257. Кущенко В. В. Основні методи наукових досліджень // Сучасний менеджмент : моделі, 

стратегії, технології : матеріали XVII Всеукр. щоріч. студент. наук.-практ. конф. за міжнарод. 

участю. 27 квітня 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/conf/2016-2/doc/2/08.pdf


 55 

258. Лавренюк Р. Ю. Селищна рада – представницький орган місцевого самоврядування // 

Стажування слухачів в органах публічної влади: організація, проведення та 

контроль [Електронний ресурс] : Матеріали щорічної науково-практичної конференції за 

результатами стажування слухачів в органах державної влади та органах місцевого 

самоврядування. 13 жовтня 2016 року. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

259. Лавриненко В. Управління змінами як визначальний фактор реалізації реформ в країнах 

світу / В. Лавриненко // Європейська інтеграція в контексті світових глобалізаційних процесів: 

Матеріали науково-практичної конференції, Одеса, 24 грудня 2015 р. / За заг. ред. Іжі М.М., 

Кривцової В.М. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. - 313 с. – С. 70-74. – 0,3 о.в.а. 

260. Лавриненко В. Ю. Роль та значення комунікації в управлінні змінами // Забезпечення 

конструктивного діалогу між владою та суспільством : матеріали наук.-практ. конф. 28 квіт. 2016 

р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 111-115.– 0,3 о.в.а. 

261.   Лавриненко В. Ю. Управління якістю як один із інструментів реалізації змін // 

Державне управління в Україні: історія державотворення, виклики та перспективи [Електронний 

ресурс] : матеріали VІІ Міжнар. наук. конф. аспірантів та докторантів із державного управління. 

27 трав. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

262. Лебединська І. Е. Прикладні аспекти стратегічних комунікацій // Реформування 

публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : матеріали 

Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 

2016. – С. 269-270. – 0,3 о.в.а. 

263. Левін М.Г. Організаційні аспекти захисту персональних даних громадян в системах 

надання адміністративних послуг / М.Г. Левін, Д.Ю. Шаршаткін // II Міжнародна конференція 

“Комп’ютерна алгебра та інформаційні технології”. Тези доповідей. – Одеський національний 

університет імені І.І. Мечникова, 21-26 серпня 2016 р. – С. 53-54. – 0,3 о.в.а. 

264. Левін М.Г. Проект створення системи інтелектуальної обробки персональних даних / 

М.Г. Левін, Д.Ю. Шаршаткін // XIII Міжнародна конференція “Управління проектами у розвитку 

суспільства”. Тема: “Проекти в умовах загроз, ризиків і викликів”. Тези доповідей. – Київ, 13-14 

травня 2016 р. – С. 144-146. – 0,3 о.в.а. 

265. Левін М.Г. Проект створення сховища персональних даних у системі надання 

адміністративних послуг / М.Г. Левін, Д.Ю. Шаршаткін // XIV Международная научно-

практическая конференция «Современные информационные технологии в экономике и 

управлении предприятиями, программами и проектами». Тезисы докладов. – Харьков–Одесса: 

Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «Харьковский авиационный 

институт», 2016. – С. 106-107. – 0,3 о.в.а. 

266. Левін К. Б. Нормативно-правове забезпечення експортно-імпортних операцій в Україні 

// Сучасний менеджмент : моделі, стратегії, технології : матеріали XVII Всеукр. щоріч. студент. 

наук.-практ. конф. за міжнарод. участю. 27 квітня 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 

о.в.а. 

267. Левкович М. В. Использование контекстной рекламы в интернете для продвижения 

сайтов // Сучасний менеджмент : моделі, стратегії, технології : матеріали XVII Всеукр. щоріч. 

студент. наук.-практ. конф. за міжнарод. участю. 27 квітня 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 

2016. – 0,3 о.в.а. 

268. Лемець М. В. Особливості організації міністерства юстиції Швеції у сфері забезпечення 

прав людини: уроки для України // Реформування публічного управління та адміністрування: 

теорія, практика, міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. 

участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. - С. 204-205.– 0,3 о.в.а. 

269. Лесик Е.В. Ключевые векторы реформирования отечественной модели 

государственного управления в свете евроинтеграционных процессов (системный подход) / Е. В. 

Лесик // «Украйна – Бьлгария – Европейски Сьюз: сьвременно сьстояние и перспективи». Сборник 

с доклади от международна научна конференция. Том 2. – Варна: Издательство «Наука и 

экономика», 2016. – С.204-208. – 0,3 о.в.а. 

270. Лесик О. В. Модель державного управління крізь призму концепції універсального 

еволюціонізму: управління чи спрямування розвитку // Реформування публічного управління та 



 56 

адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. 

конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

271.   Лесик О. В. Упорядкування в системі державного управління: ієрархія та гетерархія // 

Державне управління в Україні: історія державотворення, виклики та перспективи [Електронний 

ресурс] : матеріали VІІ Міжнар. наук. конф. аспірантів та докторантів із державного управління. 

27 трав. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 32-35– 0,3 о.в.а. 

272. Лесик О.В. Діалектика державності та не державності в історії становлення вітчизняної 

моделі державного управління / О.В. Лесик // Збірник статей та тез доповідей за матеріалами ІІІ 

Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Розвиток основних 

напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи» (м. Дніпродзержинськ, 27 травня 

2016 р.) / відп. За випуск, професор К. Ю. Богомаз. – Д.: ДДТУ, 2016.- С. 98-99– 0,3 о.в.а. 

273. Лесик О.В. Інноваційна складова зарубіжного досвіду реформування публічного 

управління./ О.В. Лесик // Становлення публічного адміністрування в Україні : матеріали VІІ 

Всеукр. міжвуз. конф. студентів та молодих учених / за заг. ред. С. О. Шевченка. – Д. : ДРІДУ 

НАДУ, 2016. – С. 152-155.  – 0,3 о.в.а. 

274. Лесик О.В. Системна обумовленість перманентного реформування вітчизняної моделі 

державного управління / О.В. Лесик // Літня школа молодих учених у галузі науки «Публічне 

управління та адміністрування»: (Одеса-Харків, 20-26 черв. 2016 р.) / Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України, Харків. регіон. ін.-т держ. упр. – Харків : ХаРІДУ НАДУ, 2016. – С. 

(передано до друку) – 0,3 о.в.а. 

275. Липовська С. О. Організація професійного навчання зареєстрованих безробітних з 

метою підвищення конкурентоспроможності на ринку праці // Реформування публічного 

управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської 

наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

276. Липовська С. О. Формування нової парадигми вітчизняної системи професійного 

навчання публічних службовців з метою формування антикорупційної культури // Державне 

управління в Україні: історія державотворення, виклики та перспективи [Електронний ресурс] : 

матеріали VІІ Міжнар. наук. конф. аспірантів та докторантів із державного управління. 27 трав. 

2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

277. Лиса Г. Р. Креативна команда  // Сучасний менеджмент : моделі, стратегії, технології : 

матеріали XVII Всеукр. щоріч. студент. наук.-практ. конф. за міжнарод. участю. 

27 квітня 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

278. Лисюк І. Є. Становлення інституту префектів як складова процесу децентралізації в 

Україні // Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний 

досвід : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : 

ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

279. Литвин О.В. Актуальні питання фондового ринку як складової фінансової системи 

України // Соціально-економічний розвиток регіонів в умовах децентралізації: цілі, механізми, 

інструменти : матеріали щоріч. наук.-прак. конф. 27 трав. 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 

С. 90-92. – 0,3 о.в.а. 

280. Лівчук Т. І. Державне управління у сфері охорони культурної спадщини України: проблеми 

та перспективи // Стажування слухачів в органах публічної влади: організація, проведення та 

контроль [Електронний ресурс] : Матеріали щорічної науково-практичної конференції за 

результатами стажування слухачів в органах державної влади та органах місцевого 

самоврядування. 13 жовтня 2016 року. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

281. Ліпкан В. А. Поняття та структура стратегічних комунікацій на сучасному етапі 

державотворення // Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, 

міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 

р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С.270-271. – 0,3 о.в.а. 

282. Лісовенко Д.В. Сучасні аспекти регіональної інвестиційної політики в Україні // 

Соціально-економічний розвиток регіонів в умовах децентралізації: цілі, механізми, інструменти : 

матеріали щоріч. наук.-прак. конф. 27 трав. 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 92-94. – 0,3 

о.в.а. 



 57 

283. Літвак А. І. Формування доброзичливих відносин підлеглого з керівником // Суспільно-

політичний та соціокультурний розвиток Південного регіону України: історичні традиції і сучасні 

тенденції [Електронний ресурс] : Зб. статей для проведення І Всеукраїнської науково-практичної 

конференції. 20 трав. 2016 р. ; Електронне наукове видання – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 

о.в.а. 

284. Літвак А.І. Правильне використання термінів, що визначають функції управління // 

Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : 

матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ 

НАДУ, 2016. – С. 76-77.– 0,3 о.в.а. 

285. Літвак А.І. Терміни, що визначають функції управління // Матеріали ХУІ Конгресу 

Світової Федерації Українських лікарських товариств (Берлін-Київ 18-20 серпня 2016 року. – 

Одеса: Видавництво Бартенєва, 2016. –С.271-272. – 0,3 о.в.а. 

286. Літвак А.І. Я кість управління в медичних закладах. // Морально-етичні, правові та 

психологічні аспекти роботи лікаря. Збірник тез 1У науково практичної конференції (м. 

Хмельницький 1 жовтня 2016 року). – Хмельницький : Хмельницький університет управління та 

права. 2016. - 60 с. (С. 23-26). – 0,3 о.в.а. 

287. Лобанова Ю. В. Шляхи забезпечення оптимальної взаємодії між суб'єктами культурної 

діяльності щодо збереження, відродження і розповсюдження національної культури // Стажування 

слухачів в органах публічної влади: організація, проведення та контроль [Електронний ресурс] : 

Матеріали щорічної науково-практичної конференції за результатами стажування слухачів в 

органах державної влади та органах місцевого самоврядування. 13 жовтня 2016 року. – Одеса: 

ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

288. Лозінський О.М., Саражин Ю.В. Роль податкового механізму в виконанні показників 

державного бюджету України // Соціально-економічний розвиток регіонів в умовах децентралізації: 

цілі, механізми, інструменти : матеріали щоріч. наук.-прак. конф. 27 трав. 2016 року. – Одеса : ОРІДУ 

НАДУ, 2016. – С. 88-90.– 0,3 о.в.а. 

289. Лозовська К. С. Використання геоінформаційних систем в муніципальному управлінні 

(на прикладі м. Одеса) // Геоінформаційні технології у територіальному управлінні : матеріали  ІІІ 

міжнар. наук.-практ. конф. 15–16 верес. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С.77-79. – 0,3 

о.в.а. 

290. Лозовська К. С. Науковий дискурс щодо визначення поняття «комунікація» // 

Забезпечення конструктивного діалогу між владою та суспільством : матеріали наук.-практ. конф. 

28 квіт. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 33-35. – 0,3 о.в.а. 

291. Лозовська К. С. Нормативно-правове забезпечення комунікаційної діяльності органів 

місцевого самоврядування // Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, 

практика, міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 

жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С.247-248. – 0,3 о.в.а. 

292. Лоханова Н.О. Окремі аспекти подальшого реформування облікової системи 

вітчизняних підприємств на підставі МСФЗ / Н. Лоханова // Перспективи розвитку обліку, 

контролю та аналізу в контексті євроінтеграції  : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної 

конференції; 26 травня 2016 р. – Одеса : ОНЕУ, 2016.– С. 156-157. – 0,3 о.в.а. 

293. Лоханова Н.О. Про суть категорій «зменшення корисності» і «знецінення» активів / Н. 

Лоханова // Трансформаційні перетворення обліково-аналітичного забезпечення управління в 

умовах євро інтеграційних процесів : матер. ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 25 

листопада 2016 р., ; тези доп. – К. – С. – 0,3 о.в.а. (передано до друку) 

294. Лохнова Н.О. Деякі проблемні питання застосування МСФЗ 15 «Виручка по договорах з 

клієнтами» / Н. Лоханова // Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю : матеріали 

ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 травня 2016 р. – Кіровоград : Ексклюзив-

Систем. – С.168-171. – 0,3 о.в.а. 

295. Лужецкая Н.А. Проблемы предприятий малого бизнеса на международных рынках / Н. 

Лужецкая // «Украйна – Бьлгария – Европейски Сьюз: сьвременно сьстояние и перспективи». 

Сборник с доклади от международна научна конференция. Том 2. – Варна: Издательство «Наука и 

икономика», 2016. – С.209-212. – 0,3 о.в.а. 



 58 

296.    Лужецька Н. А. Діяльність Державної служби з контролю за наркотиками: проблемні 

питання реорганізації // Державне управління в Україні: історія державотворення, виклики та 

перспективи [Електронний ресурс] : матеріали VІІ Міжнар. наук. конф. аспірантів та докторантів 

із державного управління. 27 трав. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. С. 109-112– 0,3 о.в.а. 

297. Лупашко А. П. Механізми публічного управління розвитком індустрії гостинності в 

Україні // Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний 

досвід : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : 

ОРІДУ НАДУ, 2016. – С.271-272. – 0,3 о.в.а. 

298. Львова Є. О. Участь у міжнародних проектах як важлива складова прискорення реформ 

в сфері професіоналізації кадрового складу органів публічної влади // Стажування слухачів в 

органах публічної влади: організація, проведення та контроль [Електронний ресурс] : Матеріали 

щорічної науково-практичної конференції за результатами стажування слухачів в органах 

державної влади та органах місцевого самоврядування. 13 жовтня 2016 року. – Одеса: ОРІДУ 

НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

299. Львова Є. О. Щодо питання про сучасний стан державної правової політики у сфері 

захисту прав та свобод людини і громадянина в кризових умовах // Реформування публічного 

управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської 

наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – с. 346-347– 

0,3 о.в.а. 

300. Львова Є.О. Ielyzaveta Lvova. The value and effect of transparency in global law and public 

administration.// материалы международной научно-практической конференции ”Вклад молодых 

исследователей в развитие публичного управления, Кишинев, Молдова, 26 февраля 2016 г. – 0,3 

о.в.а. 

301. Львова Є.О. Местная публична власть в Украине как элемент национального 

конституционализма в условиях глобализации. // conferenta internationala stiintifico-practica: 

“Consolidarea adminsitratiei publice locale: instrumente si mecanisme”, 3-4 dec.2015/ com.org.:Groza 

Andrei [et al]; col.red.:Groza Andrei [et al.] – Chisinau: S.n., 2015 (Tipogr.”Garomont-Studio”).2016p. 

14-20. 

302. Львова Є.О. Правова рецепція як детермінанта інтеграції України до глобального 

правового простору / Актуальні питання державно-правового розвитку сучасної  України: 

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю Назалежності 

України (23-25 червня 2016р., м. Одеса). – К.: Каравела, 2016. С. 23-25.  

303. Мадей В. А. Стратегії розвитку організації // Сучасний менеджмент : моделі, стратегії, 

технології : матеріали XVII Всеукр. щоріч. студент. наук.-практ. конф. за міжнарод. участю. 

27 квітня 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

304. Маєв А.П. Децентралізація та механізми забезпечення контролю з боку держави за 

діяльністю місцевої влади: французький досвід для України // Конференція «Адаптація правової 

системи України до права Європейського Союзу: теоретичні та практичні аспекти» 08 грудня 2016 

року м. Полтава. (передано до друку) – 0,3 о.в.а. 

305. Майданюк С. І. Проблеми розробки, виконання та оцінки результатів аудиторської 

вибірки в аудиті фінансових звітів // Реформування публічного управління та адміністрування: 

теорія, практика, міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. 

участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – с. 399-400. – 0,3 о.в.а. 

306. Маймескул О. В. Підготовка кадрів для органів місцевого самоврядування // 

Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : 

матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ 

НАДУ, 2016. - С. 206-208.– 0,3 о.в.а. 

307. Макаренко Г. В. Система надання соціальних послуг в Україні та її реформування в 

умовах децентралізації // Стажування слухачів в органах публічної влади: організація, проведення 

та контроль [Електронний ресурс] : Матеріали щорічної науково-практичної конференції за 

результатами стажування слухачів в органах державної влади та органах місцевого 

самоврядування. 13 жовтня 2016 року. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

308. Макарова I.О. Просування освітніх послуг в інтернет-середовищі // Реформування 

публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : матеріали 



 59 

Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 

2016. – 0,3 о.в.а. 

309. Макарова І. О. IT-волонтерство в Україні // Інформаційне суспільство та сталий 

розвиток [Електронний ресурс] : Матеріали наук.-практ. семінару у форматі між нар. відео конф. 

17 травня 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – с.63-65 – 0,3 о.в.а. 

310. Мамонтова Е. В. Діалог держави і суспільства як конструктивна форма політичної 

участі // Забезпечення конструктивного діалогу між владою та суспільством : матеріали наук.-

практ. конф. 28 квіт. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

311. Мамонтова Е. В. Роль ЗМІ у процесах становлення демократичних суспільних 

комунікацій в умовах децентралізації // Реформування публічного управління та адміністрування: 

теорія, практика, міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. 

участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

312. Мамонтова Е. В. Роль традиційних ЗМІ в інформаційному суспільстві: політико-

управлінський аспект // Інформаційне суспільство та сталий розвиток [Електронний ресурс] : 

Матеріали наук.-практ. семінару у форматі між нар. відео конф. 17 травня 2016 року. – Одеса : 

ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

313. Манойленко Д. В. Женский журнал в городе Одессе как источник достоверной 

информации // Сучасний менеджмент : моделі, стратегії, технології : матеріали XVII Всеукр. 

щоріч. студент. наук.-практ. конф. за міжнарод. участю. 27 квітня 2016 року. – Одеса : ОРІДУ 

НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

314. Манойлова Ю. В. Troubleshooters — консультанти, які вирішують проблеми // Сучасний 

менеджмент : моделі, стратегії, технології : матеріали XVII Всеукр. щоріч. студент. наук.-практ. 

конф. за міжнарод. участю. 27 квітня 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

315. Мануілова К. В. Проблеми створення децентралізованої публічної влади України // 

Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : 

матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ 

НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

316.    Мануілова К. В. Українські місцеві сеймики у великому князівстві литовському // 

Державне управління в Україні: історія державотворення, виклики та перспективи [Електронний 

ресурс] : матеріали VІІ Міжнар. наук. конф. аспірантів та докторантів із державного управління. 

27 трав. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 288 – 291.– 0,3 о.в.а. 

317. Мануілова К. Значення магдебурзького права для формування традицій децентралізації 

влади в українських містах ХIII – на початку ХVІІІ століть //Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-

практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи  розвитку науки і освіти в умовах 

глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 29-30 квітня 2016 р.. ‒ Вип. 13. ‒ С. 35 

– 36. – 0,3 о.в.а. 

318. Мануілова К.В. Організаційно-правові традиції децентралізації публічної влади України 

у складі Речі Посполитої (XVI – XVIII ст.) //Організаційно-правові аспекти публічного управління 

в Україні : Матеріали III Всеукраїнської  науково-практичної Інтернет-конференції, 20 квітня 2016 

р. – Полтава : ПолтНТУ, 2016. – С.112 – 114. – 0,3 о.в.а. 

319. Мануілова К.В. Шляхи демократизації роботи органів публічної влади України в 

умовах децентралізації // Державне управління в контексті адміністративної реформи: збірник 

матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. 17 – 18 грудня 2015 р. м. Маріуполь : 

Донецький державний університет управління; аналітично-інформаційний журнал «Схід», 2015 

року. – С.32 – 34. - 0,3 о.в.а.  

320. Марущак В. П.  Децентралізація влади як першочергова складова реформування 

публічного управління // Реформування публічного управління шляхом забезпечення 

децентралізації, субсидіарності та самодостатності: Збірник матеріалів міжрегіонального науково-

практичного семінару: Херсон. – Видавництво "ЛТ-Офіс", 2016. – С.7-11. – 0,3 о.в.а. 

321. Марущак В. П. Децентралізація влади – основа реформування публічного управління // 

Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : 

матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ 

НАДУ, 2016. С. 325-326– 0,3 о.в.а. 



 60 

322. Марущак В.П. Роль державного управління в регулюванні соціально-економічних 

процесів  / Актуальні питання державно-правового розвитку сучасної  України: Матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю Назалежності України (23-25 

червня 2016р., м. Одеса). – К.: Каравела, 2016. С.54-56. – 0,3 о.в.а. 

323. Марущак О. І. Особливості державного аудиту в Україні // Реформування публічного 

управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської 

наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – с. 347-348– 

0,3 о.в.а. 

324. Марценковська Н. В. Історія виникнення податків // Сучасний менеджмент : моделі, 

стратегії, технології : матеріали XVII Всеукр. щоріч. студент. наук.-практ. конф. за міжнарод. 

участю. 27 квітня 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

325. Марченко К. Marchenko K. State information policy in Ukraine: the problems of information 

legislation in Ukraine // Сучасний менеджмент : моделі, стратегії, технології : матеріали 

XVII Всеукр. щоріч. студент. наук.-практ. конф. за міжнарод. участю. 27 квітня 2016 року. – Одеса 

: ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

326. Марченко К. Г. Державна інформаційна політика в Україні. Проблеми інформаційного 

законодавства України // Стажування слухачів в органах публічної влади: організація, проведення 

та контроль [Електронний ресурс] : Матеріали щорічної науково-практичної конференції за 

результатами стажування слухачів в органах державної влади та органах місцевого 

самоврядування. 13 жовтня 2016 року. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

327. Масенко Я. О. Трансфертне ціноутворення // Сучасний менеджмент : моделі, стратегії, 

технології : матеріали XVII Всеукр. щоріч. студент. наук.-практ. конф. за міжнарод. участю. 

27 квітня 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

328. Масунов Л.І.  Масунова Е.В. Управління та контроль процесу при біологічній системі 

спортивного тренування в бігу на середні дистанції // Збірник матеріалів науково практичної 

конференції від 29 квітня 2016 року "Проблеми реабілітації". Південноукраїнський педагогічний 

університет ім. Д. Ушинського ст. 163-170 (0,3 д.ар) – 0,3 о.в.а. 

329. Матвєєнко І. В. Консенсуальна стратегія як інструмент конструктивного діалогу органів 

публічної влади та громадянського суспільства // Реформування публічного управління та 

адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. 

конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 143-144.– 0,3 о.в.а. 

330. Махуренко Г.С. Об экономическом регулировании деятельности портов / Г. Махуренко 

// Международные транспортные коридоры: ось Запад-Восток и Шелковый путь : материалы 

международной научно-практической конференции. – Одесса : ОНМУ, 2016. – С.81-86. – 0,3 о.в.а. 

331. Мельник С. Р. Аналіз проекту закону України «Про електронні комунікації» // 

Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : 

матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ 

НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

332. Мельничук А. В. Податок на додану вартість як інструмент економічного розвитку 

України // Сучасний менеджмент : моделі, стратегії, технології : матеріали XVII Всеукр. щоріч. 

студент. наук.-практ. конф. за міжнарод. участю. 27 квітня 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 

2016. – 0,3 о.в.а. 

333. Миколайчук М. М., Жукова Т. В. Актуальні питання визначення стратегічних 

регіональних пріоритетів розвитку // Реформування публічного управління та адміністрування: 

теорія, практика, міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. 

участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 72-73. – 0,3 о.в.а. 

334. Миколайчук М.М. Регіональні аспекти розвитку внутрішнього ринку товарів та послуг 

/ Миколайчук М.М., Миколайчук Н.С. // Реформування економіки: досвід ЄС та перспективи 

України: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 27 

травня 2016 р. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2016. – С.73-76– 0,3 о.в.а. 

335. Миколайчук М.М. Регіональні аспекти фінансово-економічного забезпечення 

раціонального природокористування // Соціально-економічний розвиток регіонів в умовах 

децентралізації: цілі, механізми, інструменти : матеріали щоріч. наук.-прак. конф. 27 трав. 2016 року. 

– Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 97- 99.– 0,3 о.в.а. 



 61 

336.   Митрофанов О. А. Проблеми забезпечення соціальних прав громадян та шляхи їх 

подолання // Державне управління в Україні: історія державотворення, виклики та перспективи 

[Електронний ресурс] : матеріали VІІ Міжнар. наук. конф. аспірантів та докторантів із державного 

управління. 27 трав. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С.117-121.– 0,3 о.в.а. 

337. Михайленко А. О. Формування лінгвокультурної компетенції викладача іноземної мови 

у сфері державного управління // Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, 

практика, міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 

жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

338. Мішанчук Г. С. Реформа децентралізації в Україні: інформаційний супровід // 

Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : 

матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ 

НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

339. Мурзіна Т. А. Щодо реформування місцевого самоврядування в контексті європейського 

досвіду // Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний 

досвід : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : 

ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

340. Мусійовський А. Й. Актуальність проблеми збалансованого розвитку лісового 

господарства України // Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, 

практика, міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 

жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

341. Нагорна Г. О. Методи оцінки соціальних проектів в управлінській діяльності // 

Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : 

матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ 

НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

342. Нагорна Г. О. Проектний підхід як інструмент забезпечення діалогу між владою та 

суспільством // Забезпечення конструктивного діалогу між владою та суспільством : матеріали 

наук.-практ. конф. 28 квіт. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

343.    Нагорна І. В. Використання геоінформаційних технологій в плануванні розвитку 

територіальної громади // Геоінформаційні технології у територіальному управлінні : матеріали  

ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. 15–16 верес. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

344. Нагорна І. В. Напрямки розвитку територіальної громади в умовах децентралізації // 

Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : 

матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ 

НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

345. Назар О. Зарубіжний досвід фінансування видаткової частини місцевих бюджетів / О. 

Назар // Європейська інтеграція в контексті світових глобалізаційних процесів: Матеріали 

науково-практичної конференції, Одеса, 24 грудня 2015 р. / За заг. ред. Іжі М.М., Кривцової В.М. – 

Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. - 313 с. – С. 134-137. – 0,3 о.в.а. 

346. Наумова Н. Роль державно-приватного  партнерства в  розвитку агропромислового 

комплексу України / Н. Наумова // Європейська інтеграція в контексті світових глобалізаційних 

процесів: Матеріали науково-практичної конференції, Одеса, 24 грудня 2015 р. / За заг. ред. Іжі 

М.М., Кривцової В.М. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. - 313 с. – С. 137-140. – 0,3 о.в.а. 

347. Негуляєва І. М. Реформування державної служби. державний службовець як 

віддзеркалення сучасного суспільства // Реформування публічного управління та адміністрування: 

теорія, практика, міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. 

участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

348. Незгодюк В. І. Актуальні проблеми через призму розробленої стратегії реформування 

державного управління в питаннях трансформації системи органів державного управління // 

Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : 

матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ 

НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

349. Нефьодова Н. А. Soft skills — ключ до успіху сучасного менеджера // Сучасний 

менеджмент : моделі, стратегії, технології : матеріали XVII Всеукр. щоріч. студент. наук.-практ. 

конф. за міжнарод. участю. 27 квітня 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 



 62 

350.    Нехайчук Д. В. Сучасні виклики у питаннях формування та реалізації бюджетної 

політики в Україні // Державне управління в Україні: історія державотворення, виклики та 

перспективи [Електронний ресурс] : матеріали VІІ Міжнар. наук. конф. аспірантів та докторантів 

із державного управління. 27 трав. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

351. Нікова В. А. Система адміністративного управління як інструмент ефективного 

менеджменту // Сучасний менеджмент : моделі, стратегії, технології : матеріали XVII Всеукр. 

щоріч. студент. наук.-практ. конф. за міжнарод. участю. 27 квітня 2016 року. – Одеса : ОРІДУ 

НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

352. Овчаренко С.В. Критерії успішності культурної політики у вимірах цивілізаційного 

вибору держави/ С.В.Овчаренко// The Sixth International Academic Conference “Parliamentary 

Readings”: матеріали щорічної міжнародної конференції (Київ, 18 листопада, 2016) – Київ: 

НаУКМА, 2-16– 0,3 о.в.а. 

353. Овчаренко С.В. Культурний менеджмент як специфічна сфера публічного управління // 

Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : 

матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ 

НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

354. Овчаренко С.В. Культурні чинники формування стилю публічного управління // 

Суспільно-політичний та соціокультурний розвиток Південного регіону України: історичні 

традиції і сучасні тенденції [Електронний ресурс] : Зб. статей для проведення І Всеукраїнської 

науково-практичної конференції. 20 трав. 2016 р. ; Електронне наукове видання – Одеса : ОРІДУ 

НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

355. Овчаренко С.В. Универсальные социально-культурные функции публичного 

управления/ С.В.Овчаренко// Теория и практика публичного управления (тппу-2016) : материалы 

международной научно-практической конференции (г..Кишинев, Молдова, 20.05.2016) –  

Кишинев: Академия публичного управления – 2016. – 0,3 о.в.а. 

356. Овчаренко С.В. Філософія постдисциплінарної наукової  комунікації/ С.В.Овчаренко// 

Політологія, філософія, соціологія, психологія: контури міждисциплінарного перетину: матріали 

IV Міжнародної науково-практичної конференції( м. Одеса, 11-12 листопада 2016 р.) – 

Одеса:ОЮА, 2016. – 0,3 о.в.а. 

357. Овчаренко С.В. Формування світоглядних орієнтацій працівників правоохоронних 

органів/ С.В.Овчаренко// Донецький юридичний інститут: 55 років на теренах освіти і науки : 

матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.Кривий Ріг, 13 травня 2016 р.). – 

Кривий Ріг : Донецький юридичний інститут МВС України, 2016. – 0,3 о.в.а. 

358. Овчаренко Ю.О. Антикорупційна політика держави як передумова суспільного 

розвитку // Суспільно-політичний та соціокультурний розвиток Південного регіону України: 

історичні традиції і сучасні тенденції [Електронний ресурс] : Зб. статей для проведення І 

Всеукраїнської науково-практичної конференції. 20 трав. 2016 р. ; Електронне наукове видання – 

Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

359. Овчаренко Ю.О. Напрямки будівництва та розвитку збройних сил України в контексті 

європейської інтеграції // Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, 

практика, міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 

жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С.66-67.– 0,3 о.в.а. 

360. Овчаренко  С.В. Гуманітарні аспекти програмно-цільового принципу формування 

бюджету // Соціально-економічний розвиток регіонів в умовах децентралізації: цілі, механізми, 

інструменти : матеріали щоріч. наук.-прак. конф. 27 трав. 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 

0,3 о.в.а. 

361. Оганісян М. С. Стажування як необхідний елемент підготовки магістрів державного 

управління // Стажування слухачів в органах публічної влади: організація, проведення та 

контроль [Електронний ресурс] : Матеріали щорічної науково-практичної конференції за 

результатами стажування слухачів в органах державної влади та органах місцевого 

самоврядування. 13 жовтня 2016 року. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

362. Оганісян М. С., Бронікова С. А. Здоровий глузд і державне управління // Реформування 

публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : матеріали 



 63 

Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 

2016. – C.130-131– 0,3 о.в.а. 

363. Оганов А. Oganov A.V. Benefits realization is a central component of project and program 

management / A.V. Oganov // Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, 

практика, міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції за 

міжнародною участю  (Одеса, 28 жовтня, 2016 р.); тези доп. – Одеса : ОРДУ НАДУ, 2016. – С. 276-

277. – 0,3 о.в.а. 

364. Оганов А. Oganov A.V. The role of PMO for identifying project benefits in Entities / Оганов 

А.В. // Управление проектами: состояние и перспективі : матеріали ХІ міжнародної наук.-практ. 

конф. (Коблево, 13-16 вересня, 2016 р.) ; тезисы докладов. – Николаев : НУК, 2016. – С. 89-92. – 

0,3 о.в.а. 

365.    Оганов А. В. Потребность управления изменениями в организациях при внедрении 

геоинформационных систем // Геоінформаційні технології у територіальному управлінні : 

матеріали  ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. 15–16 верес. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 

97. – 0,3 о.в.а. 

366. Оганов А.В. Повышение успешности изменений в организациях с помощью Офиса 

управления проектами / Гогунский В.Д. // Проекти в умовах глобальних загроз, ризиків та 

викликів: матеріали міжнародної наук.-практ. конф. ХІІІ «Управління проектами у розвитку 

суспільства (13-14 травня 2016 р.); тези доп. – Київ : КНУБА, 2016. – С. 178-180. – 0,3 о.в.а. 

367. Олійник О. Я. Діяльність відділів зв’язків з громадськістю щодо попередження 

конфліктогенних ситуацій в регіоні  // Стажування слухачів в органах публічної влади: 

організація, проведення та контроль [Електронний ресурс] : Матеріали щорічної науково-

практичної конференції за результатами стажування слухачів в органах державної влади та 

органах місцевого самоврядування. 13 жовтня 2016 року. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

368. Ольховський Д. Ф. Соціокультурний та соціально-економічний розвиток «перлини 

південного регіону – Одеси», територій південного регіону: історичний досвід та сучасні 

перспективи // Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, 

міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 

р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 104-106.– 0,3 о.в.а. 

369. Онуфрієва І. В. Проект створення соціальної рекламної кампанії щодо протидії торгівлі 

людьми // Сучасний менеджмент : моделі, стратегії, технології : матеріали XVII Всеукр. щоріч. 

студент. наук.-практ. конф. за міжнарод. участю. 27 квітня 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 

2016. – 0,3 о.в.а. 

370.    Осадчук С. В. Інструменти державної підтримки малого підприємництва // Державне 

управління в Україні: історія державотворення, виклики та перспективи [Електронний ресурс] : 

матеріали VІІ Міжнар. наук. конф. аспірантів та докторантів із державного управління. 27 трав. 

2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

371. Осадчук С. В. Особливості організації фінансів об’єднаних територіальних громад // 

Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : 

матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ 

НАДУ, 2016. – С. 75-77.– 0,3 о.в.а. 

372. Осадчук С. В. Стажування як практична складова підготовки магістерського 

дослідження // Стажування слухачів в органах публічної влади: організація, проведення та 

контроль [Електронний ресурс] : Матеріали щорічної науково-практичної конференції за 

результатами стажування слухачів в органах державної влади та органах місцевого 

самоврядування. 13 жовтня 2016 року. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

373. Осадчук С.В. Напрями залучення додаткових фінансових ресурсів для розвитку 

місцевого самоврядування // Соціально-економічний розвиток регіонів в умовах децентралізації: цілі, 

механізми, інструменти : матеріали щоріч. наук.-прак. конф. 27 трав. 2016 року. – Одеса : ОРІДУ 

НАДУ, 2016. – С. 101-103.– 0,3 о.в.а. 

374. Остапенко О. А. Нові виклики і загрози європейській безпеці в контексті агресії 

російської федерації в Україні // Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, 

практика, міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 

жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. - С. 211-213. – 0,3 о.в.а. 



 64 

375. Охременко Ю. О. Сучасний стан і перспективи реформування органів державної 

виконавчої служби в Україні // Стажування слухачів в органах публічної влади: організація, 

проведення та контроль [Електронний ресурс] : Матеріали щорічної науково-практичної 

конференції за результатами стажування слухачів в органах державної влади та органах місцевого 

самоврядування. 13 жовтня 2016 року. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

376. Паламарчук Є. О. Проблеми та шляхи удосконалення Пенсійного фонду України // 

Стажування слухачів в органах публічної влади: організація, проведення та 

контроль [Електронний ресурс] : Матеріали щорічної науково-практичної конференції за 

результатами стажування слухачів в органах державної влади та органах місцевого 

самоврядування. 13 жовтня 2016 року. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

377. Паламарчук Є. О. Стажування за місцем кадрового резерву: теорія на практиці // 

Стажування слухачів в органах публічної влади: організація, проведення та 

контроль [Електронний ресурс] : Матеріали щорічної науково-практичної конференції за 

результатами стажування слухачів в органах державної влади та органах місцевого 

самоврядування. 13 жовтня 2016 року. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

378. Паламарчук Н. А., Паламарчук С. А. Деякі аспекти захисту державних інформаційних 

ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних системах органів державної влади України // 

Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : 

матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ 

НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

379. Панченко Г. О. Категорія «взаємодія» як базис горизонтальних зв’язків у системі 

публічного управління // Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, 

практика, міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 

жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 153-155.– 0,3 о.в.а. 

380.   Панченко Г. О. Створення позитивного іміджу публічного управлінця як ефективний 

чинник гармонізації громадянського суспільства // Державне управління в Україні: історія 

державотворення, виклики та перспективи [Електронний ресурс] : матеріали VІІ Міжнар. наук. 

конф. аспірантів та докторантів із державного управління. 27 трав. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 

2016. – с. 134-137.– 0,3 о.в.а. 

381. Панченко Г.О. Вплив процесів децентралізації на реформування публічного управління 

в Україні // Публічне управління: від теорії до практики: [Електронний ресурс] :  матеріали 

симпозіуму з нагоди 15-річчя утворення кафедри державного управління і місцевого 

самоврядування, 25 листопада 2016. – Одеса, ОРІДУ НАДУ, 2016 р. -(передано до друку) – 0,3 

о.в.а. 

382. Панченко Г.О. Механізм забезпечення горизонтальної взаємодії органів публічної 

вдади : досвід Франції // Європейська інтеграція в контексті світових глобалізаційних процесів: 

Матеріали науково-практичної конференції, Одеса, 24 грудня 2015 р. / за заг. Ред. Іжі М.М., 

Кривцової В.М.. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. – с. 277-28– 0,3 о.в.а. 

383. Панченко Г.О. Рада громадського контролю при НАБУ як складова успішної 

антикорупційної політики України // Правові, економічні та соціальні аспекти протидії корупції в 

сучасних умовах: матеріали науково-практичного семінару. 20-22 травня 2016 р. – Миколаїв: НУК 

ім. адмірала Макарова, 2016. – 102-105. – 0,3 о.в.а. 

384. Панченко Г.О. Формування управлінської еліти: компетентнісний підхід // Розвиток 

громадянських компетентностей в Україні: [Електронний ресурс] : матеріали Всеукраїнської наук. 

– практичної конф. за міжнародною участю. 17-18 березня 2016 р. – Київ : НАДУ, 2016. – с. 86-87. 

– 0,3 о.в.а. 

385. Пасулько Є. В. Подвійне громадянство в Україні // Стажування слухачів в органах 

публічної влади: організація, проведення та контроль [Електронний ресурс] : Матеріали щорічної 

науково-практичної конференції за результатами стажування слухачів в органах державної влади 

та органах місцевого самоврядування. 13 жовтня 2016 року. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 

о.в.а. 

386. Пахомова Т.І. Деякі аспекти розвтику конструктивного діалогу між владою та 

суспільством: інноваційний контекст // Реформування публічного управління та адміністрування: 



 65 

теорія, практика, міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. 

участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

387. Песчанська А. Є. Аналіз зарубіжного і вітчизняного досвіду створення і діяльності 

ферм з вирощування устриць // Сучасний менеджмент : моделі, стратегії, технології : матеріали 

XVII Всеукр. щоріч. студент. наук.-практ. конф. за міжнарод. участю. 27 квітня 2016 року. – Одеса 

: ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

388.   Петльована С.Д. Інструменти «Digital» маркетингу в механізмі локальної 

самоорганізації // Державне управління в Україні: історія державотворення, виклики та 

перспективи [Електронний ресурс] : матеріали VІІ Міжнар. наук. конф. аспірантів та докторантів 

із державного управління. 27 трав. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

389. Петренко І. Petrenko I. Business planning as a factor  of successful entrepreneurship // 

Сучасний менеджмент : моделі, стратегії, технології : матеріали XVII Всеукр. щоріч. студент. 

наук.-практ. конф. за міжнарод. участю. 27 квітня 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 

о.в.а. 

390. Пишняк Т. Pyshnyak T. Delegation of authority // Сучасний менеджмент : моделі, 

стратегії, технології : матеріали XVII Всеукр. щоріч. студент. наук.-практ. конф. за міжнарод. 

участю. 27 квітня 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

391.   Пігарєв Ю. Б., Шаган А. А. Геоінформаційні технології як технології візуалізації 

відкритих даних  // Геоінформаційні технології у територіальному управлінні : матеріали  ІІІ 

міжнар. наук.-практ. конф. 15–16 верес. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. с. 112 – 117. – 0,3 

о.в.а. 

392. Пігарєв Ю. Б., Шаган А. А. Складові інформаційної інфраструктури електронного 

урядування та електронної демократії спеціально уповноважених суб’єктів у сфері запобігання 

корупції в органах публічної влади // Інформаційне суспільство та сталий розвиток [Електронний 

ресурс] : Матеріали наук.-практ. семінару у форматі між нар. відео конф. 17 травня 2016 року. – 

Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. с. 71-75. – 0,3 о.в.а. 

393. Пігарєв Ю. Б., Шаган А. А. Складові ІТ-архітектури системи електронного урядування 

// Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : 

матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ 

НАДУ, 2016. С. 227 – 229. – 0,3 о.в.а. 

394. Пігарєв Ю.Б. Архітектура системи електронного урядування. День інформаційного 

суспільства – 2016: матеріали щорічної науково-практичної конфренції за міжнародною участю, 

Київ, 19 травня 2016 року. – Київ: НАДУ, 2016. с. 202 – 206. – 0,3 о.в.а. 

395. Пігарєв Ю.Б. Відкриті зв’язані державні дані // Соціально-економічний розвиток регіонів 

в умовах децентралізації: цілі, механізми, інструменти : матеріали щоріч. наук.-прак. конф. 27 трав. 

2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. с. 103-106. – 0,3 о.в.а. 

396. Пігарєв Ю.Б. Ліцензування публічної інформації у формі відкритих даних. Новітні 

інформаційно-комунікаційні технології в модернізації публічного управління: зарубіжний і 

вітчизняний досвід. Матеріли ІV-го науково-практичного семінару (21 березня – 24 квітня 2016 

року).  Напрям 1. "Розвиток електронного урядування як складова реформування системи 

публічного управління". – Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ, 2016. – Режим доступу: 

http://www.dbuapa.dp.ua/konf/konf_dridu/itis%20seminar%202016/pdf/112.pdf. – 0,3 о.в.а. 

397. Пігарєв Ю.Б., Шаган А.А. Екосистема відкритих даних та оцінка готовності до 

запровадження відкритих даних // Соціально-економічний розвиток регіонів в умовах 

децентралізації: цілі, механізми, інструменти : матеріали щоріч. наук.-прак. конф. 27 трав. 2016 року. 

– Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. - с. 107-110. – 0,3 о.в.а. 

398. Піроженко Н. В. Розвиток комплексної системи міжсекторних взаємодій в регіоні // 

Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : 

матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ 

НАДУ, 2016. – C. 155-156. – 0,3 о.в.а. 

399.   Піроженко Н. В. Роль державно-приватного партнерства в стратегічному управлінні 

розвитком території // Державне управління в Україні: історія державотворення, виклики та 

перспективи [Електронний ресурс] : матеріали VІІ Міжнар. наук. конф. аспірантів та докторантів 

із державного управління. 27 трав. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 



 66 

400. Пітік А. В. Актуальні проблеми формування ринку земель сільськогосподарського 

призначення в Україні // Стажування слухачів в органах публічної влади: організація, проведення 

та контроль [Електронний ресурс] : Матеріали щорічної науково-практичної конференції за 

результатами стажування слухачів в органах державної влади та органах місцевого 

самоврядування. 13 жовтня 2016 року. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

401. Полесіна О. Г. Аналіз архітектури електронного врядування провідних країн світу // 

Інформаційне суспільство та сталий розвиток [Електронний ресурс] : Матеріали наук.-практ. 

семінару у форматі між нар. відео конф. 17 травня 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 

о.в.а. 

402. Полесіна О.Г. Вклад молодых исследователей в развитие публичного управления // 

Метериалы международной научно-практической конференции, 28 февраля 2016, г. Кишенев, с. 

201-204. – 0,3 о.в.а. 

403. Полиненко О. О. Геоінформаційні технології в управлінні транспортною 

інфраструктурою // Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, 

міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 

р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

404. Поліщук Г. Деякі аспекти державної політики підтримки розвитку сфери малого 

підприємництва: стан та перспективи /  Реформування публічного управління шляхом 

забезпечення децентралізації, субсидіарності та самодостатності//. Збірник матеріалів 

міжрегіонального науково-практичного семінару: Херсон. – Видавництво "ЛТ-Офіс", 2016– 0,3 

о.в.а. 

405. Поліщук Г. О. Державна регуляторна політика та розвиток підприємництва: правове 

регулювання та історичний аспект розвитку підприємницької діяльності в Україні // Реформування 

публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : матеріали 

Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 

2016. – С.358-359- 0,3 о.в.а. 

406. Поліщук Г.О. Самоорганізація малих підприємств як вид ефективного регулювання 

підприємництва: необхідність та форми реалізації/ Літня школа молодих учених у галузі науки 

«Публічне управління та адміністрування»: (Одеса-Харків, 20-26 черв. 2016 р.) / Нац. акад. держ. 

упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін.-т держ. упр. – Харків : ХаРІДУ НАДУ, 2016. – 

С. (передано до друку) - 0,3 о.в.а. 

407. Полова Т. В. Вплив децентралізації на умови формування та виконання місцевих 

бюджетів // Забезпечення конструктивного діалогу між владою та суспільством : матеріали наук.-

практ. конф. 28 квіт. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

408. Полюлях Р. А. Е-медицина в контексті комунікацій з населенням: зарубіжна практика // 

Забезпечення конструктивного діалогу між владою та суспільством : матеріали наук.-практ. конф. 

28 квіт. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

409. Полюлях Р. А. Захищеність інформації про особу в системі охорони здоров’я: 

зарубіжний досвід державного управління // Реформування публічного управління та 

адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. 

конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 106-107.– 0,3 о.в.а. 

410. Полюлях Р.А. Е-комунікації в медицині як складова економічного розвитку: зарубіжний 

досвід // Розвиток професійних компетентностей державних службовців: комунікативний аспект : 

матеріали щоріч. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 3–4 листоп. 2016 р.) / за заг. ред. В. 

С. Куйбіди, М. М. Білинської, В. М. Сороко, Л. А. Гаєвської. – Київ : НАДУ, 2016. – с.218-220. - 

0,3 о.в.а. 

411. Поляк А. О., Іванова О. О. Концепція соціального Інтранету // Інформаційне 

суспільство та сталий розвиток [Електронний ресурс] : Матеріали наук.-практ. семінару у форматі 

між нар. відео конф. 17 травня 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

412. Поляк А. О. Проектне підприємництво в інноваційному менеджменті // Сучасний 

менеджмент : моделі, стратегії, технології : матеріали XVII Всеукр. щоріч. студент. наук.-практ. 

конф. за міжнарод. участю. 27 квітня 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

413. Попов М.П., Мамонтова Е.В. Про підсумки стажування у 2016 році слухачів денної 

форми навчання ОРІДУ НАДУ при Президентові України в органах публічної влади //Матеріали 



 67 

щорічної науково-практичної конференції за результатами стажування слухачів в органах 

державної влади та органах місцевого самоврядування. Стажування слухачів в органах публічної 

влади: організація, проведення та контроль [Електронний ресурс] 13 жовтня 2016 року. – Одеса: 

ОРІДУ НАДУ, 2016. – 9 с. - 0,3 о.в.а. 

414. Попов С. А., Присяжнюк І. М. Проблеми взаємодії органів публічної влади щодо 

запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій в умовах децентралізації // Реформування 

публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : матеріали 

Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 

2016. - с. 8-9.– 0,3 о.в.а. 

415. Попов С., Поліщук Г. «Забезпечення ефективності державної політики підтримки 

розвитку малого підприємництва:окремі аспекти», Інформаційний простір. Українські реалії: 

досвід трансформацій: Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції – м. Хелм, 

Польща, –2016. - 0,3 о.в.а. 

416. Попов С.А. Використання технології прийняття раціонального рішення для побудови 

моделі інноваційного реформування публічного управління // Пріоритети стратегії регіонального 

розвитку України : зб. матеріал. міжрегіон. наук.-практ. семінару: Херсон. – Вид-во «ЛТ-Офіс», 

2015. – 88 с. – С. 4–9. 

417. Попов С.А. Щодо проблем реформування системи публічного управління та 

адміністрування інноваційним шляхом// Державна служба та публічна політика: проблеми і 

перспективи розвитку : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 27 

трав. 2016 р.) / за заг. ред. А. П. Савкова, М. М. Білинської, С. В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 

2016. – с.70-71. - 0,3 о.в.а. 

418. Попов С.А., Гуртова А.М. Реформування системи пенсійного забезпечення: професійна 

освіта та комунікація державних службовців // Розвиток професійних компетентностей державних 

службовців: комунікативний аспект : матеріали щоріч. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 

3–4 листоп. 2016 р.) / за заг. ред. В. С. Куйбіди, М. М. Білинської, В. М. Сороко, Л. А. Гаєвської. – 

Київ : НАДУ, 2016. – с.  220-222. 

419. Попова А. С., Стефоненко В. Ю. Стратегічні комунікації: історія виникнення та сфера 

застосування в Україні // Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, 

практика, міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 

жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С.279-280. – 0,3 о.в.а. 

420. Попова К.Г. Сумісне застосування аналітичних інструментів в контексті оцінки 

показників соціально-економічного розвитку // Соціально-економічний розвиток регіонів в умовах 

децентралізації: цілі, механізми, інструменти : матеріали щоріч. наук.-прак. конф. 27 трав. 2016 року. 

– Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

421. Похитун Ж.М. Основні напрямки вдосконалення процесу правозастосування в 

національній комісії з цінних паперів та фондового ринку // Соціально-економічний розвиток 

регіонів в умовах децентралізації: цілі, механізми, інструменти : матеріали щоріч. наук.-прак. конф. 27 

трав. 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 115-118. – 0,3 о.в.а. 

422. Приходченко Л. Державне управління регіональним розвитком в контексті 

реформування публічного управління/Л.Приходченко //Регіональна політика: історичні витоки, 

законодавче регулювання та практична реалізація : матеріали ІІ міжнар. Наук.-практ. Конф 14 

грудня 2016. – Київ : КНУБА, 2016 (передано до друку) – 0,3 о.в.а. 

423. Приходченко Л.Л. Інституційне забезпечення регіонального розвитку в контексті 

децентралізації влади та реформування публічного управління // Реформування публічного 

управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської 

наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С.127-129– 

0,3 о.в.а. 

424. Пуленко І. А., Сазикіна Т. П. Різні грані інтенсивного навчання англійській мові // 

Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : 

матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ 

НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

425. Расулова Лала Амір Кизи. Інформаційні технології та комунікації як невід’ємна 

складова теорії “нового публічного управління” (NPM): зарубіжний досвід // Розвиток 



 68 

професійних компетентностей державних службовців: комунікативний аспект : матеріали щоріч. 

наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 3–4 листоп. 2016 р.) / за заг. ред. В. С. Куйбіди, М. М. 

Білинської, В. М. Сороко, Л. А. Гаєвської. – Київ : НАДУ, 2016. – с.51-53. – 0,3 о.в.а. 

426. Расулова Лала Амір Кизи. Світові тенденції розвитку теорії «нового публічного 

управління» (NPM) як основа формування методології публічного управління України // 

Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : 

матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ 

НАДУ, 2016. – С. 107-108.– 0,3 о.в.а. 

427. Ратько Л. Ratko L. Foreign experience in implementing administrative and territorial reform 

in conditions of power decentralization // Сучасний менеджмент : моделі, стратегії, технології : 

матеріали XVII Всеукр. щоріч. студент. наук.-практ. конф. за міжнарод. участю. 

27 квітня 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

428. Ратько Л. А. Взаємодія органів державної влади та органів місцевого самоврядування 

під час впровадження е-урядування // Інформаційне суспільство та сталий розвиток [Електронний 

ресурс] : Матеріали наук.-практ. семінару у форматі між нар. відео конф. 17 травня 2016 року. – 

Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

429. Ратько Л. А. Конститутивні засади адміністративно-територіальної реформи Польщі:  

практичний досвід для України // Стажування слухачів в органах публічної влади: організація, 

проведення та контроль [Електронний ресурс] : Матеріали щорічної науково-практичної 

конференції за результатами стажування слухачів в органах державної влади та органах місцевого 

самоврядування. 13 жовтня 2016 року. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

430. Ратько Л. А. Особливості розгляду звернень громадян в органах місцевого 

самоврядування в умовах впровадження е-урядування // Стажування слухачів в органах публічної 

влади: організація, проведення та контроль [Електронний ресурс] : Матеріали щорічної науково-

практичної конференції за результатами стажування слухачів в органах державної влади та 

органах місцевого самоврядування. 13 жовтня 2016 року. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

431. Ратько Л. А. Правове забезпечення реформування взаємодії між місцевими державними 

адміністраціями та органами місцевого самоврядування // Реформування публічного управління та 

адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. 

конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

432. Різов А. Б. Публічна складова в діяльності сучасного управлінця // Сучасний 

менеджмент : моделі, стратегії, технології : матеріали XVII Всеукр. щоріч. студент. наук.-практ. 

конф. за міжнарод. участю. 27 квітня 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

433. Ровинська К. І. Фонд розвитку громад як сервісний інструмент громади // Державне 

управління в Україні: історія державотворення, виклики та перспективи [Електронний ресурс] : 

матеріали VІІ Міжнар. наук. конф. аспірантів та докторантів із державного управління. 27 трав. 

2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

434. Ровинська К. І., Ровинський Ю. О. Диференційована дисциплінарна відповідальність 

державного службовця // Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, 

практика, міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 

жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. - С.360-361– 0,3 о.в.а. 

435. Ровинська К.І. Корпоративні права як об.єкт управління територіальною громадою / 

Актуальні питання державно-правового розвитку сучасної  України: Матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю Назалежності України (23-25 червня 

2016р., м. Одеса). – К.: Каравела, 2016.  С. 56-58. – 0,3 о.в.а. 

436. Ровинський Ю.О. Місце фінансового державного контролю в умовах децентралізації / 

Актуальні питання державно-правового розвитку сучасної  України: Матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю Назалежності України (23-25 червня 

2016р., м. Одеса). – К.: Каравела, 2016.  С.59-61. – 0,3 о.в.а. 

437. Рогульський О. І. Досвід стажування в центральних органах влади – одна з умов 

професійного зростання державних службовців // Стажування слухачів в органах публічної влади: 

організація, проведення та контроль [Електронний ресурс] : Матеріали щорічної науково-

практичної конференції за результатами стажування слухачів в органах державної влади та 

органах місцевого самоврядування. 13 жовтня 2016 року. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 



 69 

438. Рогульський О. І. Особливості становлення системи органів юстиції незалежної 

України // Стажування слухачів в органах публічної влади: організація, проведення та 

контроль [Електронний ресурс] : Матеріали щорічної науково-практичної конференції за 

результатами стажування слухачів в органах державної влади та органах місцевого 

самоврядування. 13 жовтня 2016 року. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

439. Рогульський О. І. Підстави для настання юридичної відповідальності за порушення 

вимог закону України «Про доступ до публічної інформації» // Реформування публічного 

управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської 

наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. - С.362-363– 

0,3 о.в.а. 

440. Рожкова С. Реформування місцевого самоврядування України у контексті 

європейського досвіду (на прикладі Швеції) // Державне управління в Україні: історія 

державотворення, виклики та перспективи [Електронний ресурс] : матеріали VІІ Міжнар. наук. 

конф. аспірантів та докторантів із державного управління. 27 трав. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 

2016. – 0,3 о.в.а. 

441. Розмаріцина Н. А. Зарубіжний досвід надання адміністративних послуг органами 

публічної влади та можливості його використання в Україні // Реформування публічного 

управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської 

наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

442. Романенко Т. I. The importance and challenges of leadership research // Реформування 

публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : матеріали 

Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 

2016. – 0,3 о.в.а. 

443. Ростіянов Б. Ю. Досвід управління містом: Миколаїв у 1870–1880-ті рр. // Реформування 

публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : матеріали 

Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 

2016. – С.83-86.– 0,3 о.в.а. 

444. Ростіянов Б.Ю. Особливості соціально-економічного розвитку міста Миколаєва у 

надзвичайних умовах середини ХІХ століття // Соціально-економічний розвиток регіонів в умовах 

децентралізації: цілі, механізми, інструменти : матеріали щоріч. наук.-прак. конф. 27 трав. 2016 року. 

– Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 120-123.– 0,3 о.в.а. 

445. Руда І. В. Геоінформаційне забезпечення проектів місцевого розвитку // 

Геоінформаційні технології у територіальному управлінні : матеріали  ІІІ міжнар. наук.-практ. 

конф. 15–16 верес. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 128-130. – 0,3 о.в.а. 

446. Руда І. В. Організаційна складова запровадження проектного підходу до практичної 

діяльності органів місцевого самоврядування // Реформування публічного управління та 

адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. 

конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 280-281. – 0,3 о.в.а. 

447. Рябоконь С. М. Навколо цінностей людини має будуватися політика країни // Державне 

управління в Україні: історія державотворення, виклики та перспективи [Електронний ресурс] : 

матеріали VІІ Міжнар. наук. конф. аспірантів та докторантів із державного управління. 27 трав. 

2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

448. Рябоконь С. М. Роль громадськості у формуванні інвестиційної привабливості регіону // 

Стажування слухачів в органах публічної влади: організація, проведення та 

контроль [Електронний ресурс] : Матеріали щорічної науково-практичної конференції за 

результатами стажування слухачів в органах державної влади та органах місцевого 

самоврядування. 13 жовтня 2016 року. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

449. Рябоконь С. М. Стажування як один з етапів написання магістерської роботи // 

Стажування слухачів в органах публічної влади: організація, проведення та 

контроль [Електронний ресурс] : Матеріали щорічної науково-практичної конференції за 

результатами стажування слухачів в органах державної влади та органах місцевого 

самоврядування. 13 жовтня 2016 року. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

450. Савчук Л. І. Надання адміністративних послуг місцевими органами виконавчої влади й 

органами місцевого самоврядування: проблеми якості послуг // Стажування слухачів в органах 



 70 

публічної влади: організація, проведення та контроль [Електронний ресурс] : Матеріали щорічної 

науково-практичної конференції за результатами стажування слухачів в органах державної влади 

та органах місцевого самоврядування. 13 жовтня 2016 року. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 

о.в.а. 

451. Самборська Ю. С. Удосконалення форм та методів управління соціально-економічним 

розвитком регіону // Стажування слухачів в органах публічної влади: організація, проведення та 

контроль [Електронний ресурс] : Матеріали щорічної науково-практичної конференції за 

результатами стажування слухачів в органах державної влади та органах місцевого 

самоврядування. 13 жовтня 2016 року. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

452. Самойленко А. Samoіlenko A. The model of social partnership in foreign countries // 

Сучасний менеджмент : моделі, стратегії, технології : матеріали XVII Всеукр. щоріч. студент. 

наук.-практ. конф. за міжнарод. участю. 27 квітня 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 

234-235.– 0,3 о.в.а. 

453. Самойленко А. Соціальне партнерство, як механізм взаємодії суспільства з органами 

державної влади / А. Cамойленко // Європейська інтеграція в контексті світових глобалізаційних 

процесів: Матеріали науково-практичної конференції, Одеса, 24 грудня 2015 р. / За заг. ред. Іжі 

М.М., Кривцової В.М. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. - 313 с. – С. 220-224. – 0,3 о.в.а. 

454. Саханенко С. Є. Щодо визначення поняття екологія місцевого самоврядування // 

Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : 

матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ 

НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

455. Свірін М. Г. Правове регулювання політичної активності державних службовців в 

умовах проведення децентралізації (аналіз новацій вітчизняного законодавства) // Реформування 

публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : матеріали 

Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 

2016. – 0,3 о.в.а. 

456. Свірін М. Г. Роль і функції тьотора у проходження стажування // Стажування слухачів в 

органах публічної влади: організація, проведення та контроль [Електронний ресурс] : Матеріали 

щорічної науково-практичної конференції за результатами стажування слухачів в органах 

державної влади та органах місцевого самоврядування. 13 жовтня 2016 року. – Одеса: ОРІДУ 

НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

457. Свірін М. Г., Колєсніков Д. І. Сучасні проблеми організаційно-правового забезпечення 

права на звернення в місцевих органах публічної влади та основні напрями їх розв’язання // 

Забезпечення конструктивного діалогу між владою та суспільством : матеріали наук.-практ. конф. 

28 квіт. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

458. Сейко Д. М. Реформування транспортної інфраструктури в Україні на засадах 

Державно-приватного партнерства // Стажування слухачів в органах публічної влади: організація, 

проведення та контроль [Електронний ресурс] : Матеріали щорічної науково-практичної 

конференції за результатами стажування слухачів в органах державної влади та органах місцевого 

самоврядування. 13 жовтня 2016 року. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

459. Селецкая Т. В. Карьерограмма как элемент ситемы управления развитием персонала // 

Сучасний менеджмент : моделі, стратегії, технології : матеріали XVII Всеукр. щоріч. студент. 

наук.-практ. конф. за міжнарод. участю. 27 квітня 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 

о.в.а. 

460. Семенко Г. В. Удосконалення надання адміністративних послуг громадянам з метою 

ефективного наближення до європейських стандартів на прикладі досвіду республіки Польща // 

Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : 

матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ 

НАДУ, 2016. - С. 213-214. – 0,3 о.в.а. 

461. Семенко Г. Якісні адміністративні послуги громадянам  –  один із елементів успішної 

інтеграції України до Європейського Союзу / Г. Семенко // Європейська інтеграція в контексті 

світових глобалізаційних процесів: Матеріали науково-практичної конференції, Одеса, 24 грудня 

2015 р. / За заг. ред. Іжі М.М., Кривцової В.М. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. - 313 с. – С. 284-287. – 

0,3 о.в.а. 



 71 

462. Семенова Т. А. Сучасна світова практика надання адміністративних послуг // 

Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : 

матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ 

НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

463. Семенюк Г. А. Адміністративно-територіальна реформа Республіки Польща (досвід 

територіального устрою та поділу) // Державне управління в Україні: історія державотворення, 

виклики та перспективи [Електронний ресурс] : матеріали VІІ Міжнар. наук. конф. аспірантів та 

докторантів із державного управління. 27 трав. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

464. Семенюк Г. А. Мережа управлінських компетенцій місцевих державних адміністрацій 

та органів місцевого самоврядування у контексті політики модернізації публічної влади в Україні 

// Стажування слухачів в органах публічної влади: організація, проведення та 

контроль [Електронний ресурс] : Матеріали щорічної науково-практичної конференції за 

результатами стажування слухачів в органах державної влади та органах місцевого 

самоврядування. 13 жовтня 2016 року. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

465. Семенюк Г. А. Механізм залучення громадськості до процесу прийняття рішень на 

місцевому рівні як чинник інституційного розвитку місцевого самоврядування в Україні // 

Забезпечення конструктивного діалогу між владою та суспільством : матеріали наук.-практ. конф. 

28 квіт. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

466. Семко Б. О. Реформування державної виконавчої служби в  Україні // Стажування 

слухачів в органах публічної влади: організація, проведення та контроль [Електронний ресурс] : 

Матеріали щорічної науково-практичної конференції за результатами стажування слухачів в 

органах державної влади та органах місцевого самоврядування. 13 жовтня 2016 року. – Одеса: 

ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

467. Семчинська Н. А. Трансформація функцій держави під впливом процесів глобалізації // 

Стажування слухачів в органах публічної влади: організація, проведення та 

контроль [Електронний ресурс] : Матеріали щорічної науково-практичної конференції за 

результатами стажування слухачів в органах державної влади та органах місцевого 

самоврядування. 13 жовтня 2016 року. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

468. Сенча І. А. Перспективи використання геоінформаційних технологій в державному 

антикризовому управлінні // Геоінформаційні технології у територіальному управлінні : матеріали  

ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. 15–16 верес. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 132-135. – 

0,3 о.в.а. 

469. Сенча І. А. Проектна орієнтованість як основна умова ефективності антикризового 

державного управління // Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, 

практика, міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 

жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 282-283– 0,3 о.в.а. 

470. Сенча І. Адаптивні методи забезпечення суспільних комунікацій в системі 

антикризового державного управління / І.А. Сенча // Сучасні суспільні комунікації: проблеми, 

пріоритети та першочергові завдання в євроінтеграційних процесах: Матеріали міжнар. 

наук.‐практич. конфер. (м. Хелм, Польща 27 січня 2016 р.): україномовний варіант / За заг. ред. О. 

Є. Бухтатого, О. В. Радченка – Хелм : Вид‐во ВШМВСК, 2016. – С. 125-129. – 0,3 о.в.а. 

471. Сенча С. А. Міжрегіональне співробітництво в системі міжрегіональних відносин // 

Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : 

матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ 

НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

472. Сенча С. А. Міжрегіональні геоінформаційні системи як інструмент міжрегіонального 

співробітництва в рекреаційно-туристичній сфері // Геоінформаційні технології у територіальному 

управлінні : матеріали  ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. 15–16 верес. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 

2016. – С. 135-137. – 0,3 о.в.а. 

473. Сивак Т. В. Перспективи використання технологій стратегічних комунікацій в системі 

державного управління // Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, 

практика, міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 

жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 285-286.– 0,3 о.в.а. 



 72 

474. Сивак Т. Суспільна потреба у підготовці фахівців зі стратегічних комунікацій в Україні 

/ Т. Сивак // Стан та перспективи реформування сектору безпеки і оборони України : матер. 

Науково-практичної конференції ; 25-26 листопада 2016 р. ; тези доп. – Х., 2016 – С. (0,2 др. ар) 

(передано до друку) 

475. Сивак Т.В. Суспільні комунікації як основа формування легітимного регіонального 

інтересу / Т.В. Сивак // Сучасні суспільні комунікації: проблеми, пріоритети та першочергові 

завдання в євроінтеграційних процесах: Матеріали міжнар. наук.‐практич. конфер. (м. Хелм, 

Польща 27 січня 2016 р.): україномовний варіант / За заг. ред. О. Є. Бухтатого, О. В. Радченка – 

Хелм : Вид‐во ВШМВСК, 2016. – С. 136-139. 

476. Симчинская А. С. Мотивация в менеджменте // Сучасний менеджмент : моделі, 

стратегії, технології : матеріали XVII Всеукр. щоріч. студент. наук.-практ. конф. за міжнарод. 

участю. 27 квітня 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

477. Сідельников Є. Л. Управління інноваційними змінами на підприємствах 

телекомунікаційної сфери // Сучасний менеджмент : моделі, стратегії, технології : матеріали 

XVII Всеукр. щоріч. студент. наук.-практ. конф. за міжнарод. участю. 27 квітня 2016 року. – Одеса 

: ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

478. Скрипка Е. В. Аспекти впровадження реформи територіальних громад // Реформування 

публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : матеріали 

Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 

2016. – 0,3 о.в.а. 

479. Славінський А. В. Чи правильно в  Україні використовують SMM // Інформаційне 

суспільство та сталий розвиток [Електронний ресурс] : Матеріали наук.-практ. семінару у форматі 

між нар. відео конф. 17 травня 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

480. Славінський А.В. Роль SCM-систем у малому та середньому підприємництві // 

Сучасний менеджмент : моделі, стратегії, технології : матеріали XVII Всеукр. щоріч. студент. 

наук.-практ. конф. за міжнарод. участю. 27 квітня 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 

о.в.а. 

481. Соболь Ю. В. Зарубіжний досвід вирішення проблеми віртуальної залежності дітей // 

Сучасний менеджмент : моделі, стратегії, технології : матеріали XVII Всеукр. щоріч. студент. 

наук.-практ. конф. за міжнарод. участю. 27 квітня 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 

о.в.а. 

482. Сокур Н. В. Зайнятість осіб з обмеженими можливостями // Реформування публічного 

управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської 

наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

483. Сорокатый Б. М. Перспективы инвестирования в развитие Одесской области // 

Сучасний менеджмент : моделі, стратегії, технології : матеріали XVII Всеукр. щоріч. студент. 

наук.-практ. конф. за міжнарод. участю. 27 квітня 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 

о.в.а. 

484. Сорочинський О. О. Вплив глобалізаційних процесів на ринок праці України // 

Стажування слухачів в органах публічної влади: організація, проведення та 

контроль [Електронний ресурс] : Матеріали щорічної науково-практичної конференції за 

результатами стажування слухачів в органах державної влади та органах місцевого 

самоврядування. 13 жовтня 2016 року. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

485. Стасишин М. О. Соціальні технології залучення громадян до процесу прийняття 

управлінських рішень: зарубіжний досвід // Державне управління в Україні: історія 

державотворення, виклики та перспективи [Електронний ресурс] : матеріали VІІ Міжнар. наук. 

конф. аспірантів та докторантів із державного управління. 27 трав. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 

2016. - с.149-153– 0,3 о.в.а. 

486. Стасишин М.А. Привлечение граждан к экономическому развитию территориальных 

общин: «партиципаторный» бюджет / М. Стасишин // «Украйна – Бьлгария – Европейски Сьюз: 

сьвременно сьстояние и перспективи». Сборник с доклади от международна научна конференция. 

Том 2. – Варна: Издательство «Наука и икономика», 2016. – С.229-232. – 0,3 о.в.а. 

487. Стовбчата Є. В. База даних science citation index (SCI)— значення та способи 

використання // Сучасний менеджмент : моделі, стратегії, технології : матеріали XVII Всеукр. 



 73 

щоріч. студент. наук.-практ. конф. за міжнарод. участю. 27 квітня 2016 року. – Одеса : ОРІДУ 

НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

488. Стойкова Г. Г. Мовне будівництво як складова державного будівництва // Реформування 

публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : матеріали 

Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 

2016. – 0,3 о.в.а. 

489. Стойкова Г.Г. Економіка мови // Соціально-економічний розвиток регіонів в умовах 

децентралізації: цілі, механізми, інструменти : матеріали щоріч. наук.-прак. конф. 27 трав. 2016 року. 

– Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

490. Стрелецька О. С. Корисні програми, необхідні для написання наукової статті // 

Сучасний менеджмент : моделі, стратегії, технології : матеріали XVII Всеукр. щоріч. студент. 

наук.-практ. конф. за міжнарод. участю. 27 квітня 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 

о.в.а. 

491. Сусліна Д. Ю. Спеціальні методи наукових досліджень в економіці // Сучасний 

менеджмент : моделі, стратегії, технології : матеріали XVII Всеукр. щоріч. студент. наук.-практ. 

конф. за міжнарод. участю. 27 квітня 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

492. Таранець Т. В. Перспективи розвитку рибного господарства в Одеському регіоні // 

Сучасний менеджмент : моделі, стратегії, технології : матеріали XVII Всеукр. щоріч. студент. 

наук.-практ. конф. за міжнарод. участю. 27 квітня 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 

о.в.а. 

493. Тетерін К. Ю. Хартія з прав людини як елемент взаємодії держави та суспільства // 

Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : 

матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ 

НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

494. Титаренко Л. М. Кадри управління в контексті модернізації адміністративних органів // 

Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : 

матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ 

НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

495. Титаренко Л. М. Кадри управління в контексті модернізації адміністративних органів // 

Забезпечення конструктивного діалогу між владою та суспільством : матеріали наук.-практ. конф. 

28 квіт. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

496. Титаренко Л.М.  Органи влади в контексті реформування публічного управління: 

«Взаємозв’язок політики і управління: теоретичний і прикладний аспект»  матеріали круглого  

столу  (Національна академія державного управління при Президентові УКРАЇНИ 

Дніпропетровський регіональний інститут державного управління  від 3 червня 2016 р). С.143-145.  

http://www.dbuapa.dp.ua/konf/konf_dridu.htm. – 0,3 о.в.а. 

497. Титаренко Л.М. Реалізація кадрової політики держави в контексті управління 

людськими ресурсами // Розвиток професійних компетентностей державних службовців: 

комунікативний аспект : матеріали щоріч. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 3–4 листоп. 

2016 р.) / за заг. ред. В. С. Куйбіди, М. М. Білинської, В. М. Сороко, Л. А. Гаєвської. – Київ : 

НАДУ, 2016. – с. 257-259. – 0,3 о.в.а. 

498. Титаренко Л.М. Розвиток управління в напрямку удосконалення діяльності органів 

влади.: ХІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції Переяслав-Хмельницького. 

Секція «Державне управління / государственное управление» «Тенденції та перспективи розвитку 

науки і освіти в умовах глобалізації», від 3-4 червня 2016 р. ‒ Вип. №14:. С.21-28. 

http://confscience.webnode.ru– 0,3 о.в.а. 

499. Титаренко Л.М. Удосконалення  сфери управління в контексті модернізації публічної 

влади України. - ХXІХ Міжнародна науково-практична інтернет -конференція «Проблеми та 

перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії».  - 

Переяслав-Хмельницький, Державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» . – від 

30–31 серпня 2016 р., 14-17 с . – 0,3 о.в.а. 

500. Тітаренко Г. Міграційна політика Австралії як позитивних приклад боротьби з 

нелегальною міграцією / Г. Тітаренко // Європейська інтеграція в контексті світових 

глобалізаційних процесів: Матеріали науково-практичної конференції, Одеса, 24 грудня 2015 р. / 

http://www.dbuapa.dp.ua/konf/konf_dridu.htm
http://confscience.webnode.ru/


 74 

За заг. ред. Іжі М.М., Кривцової В.М. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. - 313 с. – С. 228-233. – 0,3 

о.в.а. 

501.    Ткач І. В. Зарубіжний досвід реалізації прозорості та відкритості в діяльності органів 

публічної влади // Державне управління в Україні: історія державотворення, виклики та 

перспективи [Електронний ресурс] : матеріали VІІ Міжнар. наук. конф. аспірантів та докторантів 

із державного управління. 27 трав. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. - с. 162-165– 0,3 о.в.а. 

502. Ткач І. В. Принципи прозорості та відкритості як невід’ємна складова публічного 

управління // Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, 

міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 

р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

503. Ткачук Д. С. Критерії оцінки рівня економічної безпеки підприємства // Сучасний 

менеджмент : моделі, стратегії, технології : матеріали XVII Всеукр. щоріч. студент. наук.-практ. 

конф. за міжнарод. участю. 27 квітня 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

504. Ткачук-Рижа Р. А. Соціальна інженерія як особлива діяльність задля забезпечення 

конструктивного діалогу між владою та суспільством // Забезпечення конструктивного діалогу 

між владою та суспільством : матеріали наук.-практ. конф. 28 квіт. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 

2016. – 0,3 о.в.а. 

505. Ткачук-Рижа Р.А. Соціоінженерний підхід до розуміння та розвитку комунікативних 

компетенцій державних службовців у контексті стратегічного управління та адміністрування // 

Розвиток професійних компетентностей державних службовців: комунікативний аспект : 

матеріали щоріч. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 3–4 листоп. 2016 р.) / за заг. ред. В. 

С. Куйбіди, М. М. Білинської, В. М. Сороко, Л. А. Гаєвської. – Київ : НАДУ, 2016. – с. 177-179. – 

0,3 о.в.а. 

506. Тодорова О. Л. «Публічний інструмент реалізації державної політики» як категорія 

державного управління // Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, 

практика, міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 

жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

507. Тодорова О. Л. Рівень застосування кластерного підходу при стратегічному плануванні 

на регіональному рівні // Державне управління в Україні: історія державотворення, виклики та 

перспективи [Електронний ресурс] : матеріали VІІ Міжнар. наук. конф. аспірантів та докторантів 

із державного управління. 27 трав. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. - с. 165 – 167– 0,3 о.в.а. 

508. Толпиго Д. М. Взаємодія органів публічної влади та прокуратури: правовий аспект // 

Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : 

матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ 

НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

509. Толпиго О. Ф. Синхронізація як основа удосконалення системи політико-управлінських 

відносин у сфері публічних закупівель України // Державне управління в Україні: історія 

державотворення, виклики та перспективи [Електронний ресурс] : матеріали VІІ Міжнар. наук. 

конф. аспірантів та докторантів із державного управління. 27 трав. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 

2016. с.168-172– 0,3 о.в.а. 

510. Томашевська  М. Tomashevska M. V., Velychko T. Н. Prospects of development of 

integration processes in Ukraine // Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, 

практика, міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 

жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. - С. 217-218 – 0,3 о.в.а. 

511. Торган В. В. Проект центру допомоги і догляду за людьми похилого віку в місті Одесі // 

Сучасний менеджмент : моделі, стратегії, технології : матеріали XVII Всеукр. щоріч. студент. 

наук.-практ. конф. за міжнарод. участю. 27 квітня 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 

о.в.а. 

512. Торган-Мосійчук В. М. Історико-теоретичний аспект дослідження правової системи 

європейського союзу // Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, 

міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 

р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. - С.218-219– 0,3 о.в.а. 



 75 

513. Траченко К. Trachenko K.  The problem of multiculturalism // Сучасний менеджмент : 

моделі, стратегії, технології : матеріали XVII Всеукр. щоріч. студент. наук.-практ. конф. за 

міжнарод. участю. 27 квітня 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

514. Трунова Д. В. Телевізійний проект, як інструмент можливого впливу на ставлення 

суспільства до інвалідів // Сучасний менеджмент : моделі, стратегії, технології : матеріали 

XVII Всеукр. щоріч. студент. наук.-практ. конф. за міжнарод. участю. 27 квітня 2016 року. – Одеса 

: ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

515. Узскій І. В. Напрямки розвитку місцевого самоврядування у процесі світової 

глобалізації // Державне управління в Україні: історія державотворення, виклики та перспективи 

[Електронний ресурс] : матеріали VІІ Міжнар. наук. конф. аспірантів та докторантів із державного 

управління. 27 трав. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

516. Украінець І. Ukrainets I. Motivational management in organizations // Сучасний 

менеджмент : моделі, стратегії, технології : матеріали XVII Всеукр. щоріч. студент. наук.-практ. 

конф. за міжнарод. участю. 27 квітня 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

517. Усатюк І. Ф. Основні організаційні складові взаємодії органів публічної влади та засобів 

масової інформації // Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, 

міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 

р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. - С. 46-48– 0,3 о.в.а. 

518. Усатюк І. Ф., Мінасов В. С., Єфіменко А. Є. Національна військова освіта як головне 

джерело реалізації кадрової політики публічної влади у збройних силах України // Реформування 

публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : матеріали 

Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 

2016. - С.115-117.– 0,3 о.в.а. 

519. Усатюк І., Мінасов В., Єфіменко А. Без надійного управління безпекою – немає 

держави  / В. Мінасов, І. Усатюк, А. Єфіменко // Європейська інтеграція в контексті світових 

глобалізаційних процесів: Матеріали науково-практичної конференції, Одеса, 24 грудня 2015 р. / 

За заг. ред. Іжі М.М., Кривцової В.М. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. - 313 с. – С.  75-79. – 0,3 о.в.а. 

520. Усатюк І., Мінасов В., Єфіменко А. Історичний екскурс щодо формування європйської 

соціальної політики / В. Мінасов, І. Усатюк, А Єфіменко // Європейська інтеграція в контексті 

світових глобалізаційних процесів: Матеріали науково-практичної конференції, Одеса, 24 грудня 

2015 р. / За заг. ред. Іжі М.М., Кривцової В.М. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. - 313 с. – С. 208-213. – 

0,3 о.в.а. 

521. Фабіровська В. М. Аналіз фінансової неплатоспроможності ПАТ «Одеський 

припортовий завод» // Сучасний менеджмент : моделі, стратегії, технології : матеріали 

XVII Всеукр. щоріч. студент. наук.-практ. конф. за міжнарод. участю. 27 квітня 2016 року. – Одеса 

: ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

522. Філіпова Т. В., Філіпова О. І. Соціокультурна історія та вплив наукових досліджень 

фізиків м. Одеси на розвиток економіки півдня України // Реформування публічного управління та 

адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. 

конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

523. Філіпова Т. В., Філіпова О. І. Формування управлінсько-комунікативної 

компетентності державних службовців як фактор розвитку комунікаційної діяльності органів 

публічної влади // Забезпечення конструктивного діалогу між владою та суспільством : матеріали 

наук.-практ. конф. 28 квіт. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. –  С. 99- 102.– 0,3 о.в.а. 

524. Філіпова Т.В. Розвиток мовної особистості державних службовців як умова підвищення 

професіоналізму на державній службі // Розвиток професійних компетентностей державних 

службовців: комунікативний аспект : матеріали щоріч. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 

3–4 листоп. 2016 р.) / за заг. ред. В. С. Куйбіди, М. М. Білинської, В. М. Сороко, Л. А. Гаєвської. – 

Київ : НАДУ, 2016. – с.422-423. – 0,3 о.в.а. 

525. Філіпова Т.В. Роль Німеччини в євроінтеграційних процесах: історичний аспект// 

Актуальні проблеми європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України 

Матеріали  наук.-практ. 19 травня 2016 року. – Д: ДРІДУ, 2016. – С. 62- 65. – 0,3 о.в.а. 

526. Фольгіна Т. О. Створення ресурсних центрів підтримки ОСББ як основа якісного 

впровадження заходів з енергоефективності в ЖКГ // Державне управління в Україні: історія 



 76 

державотворення, виклики та перспективи [Електронний ресурс] : матеріали VІІ Міжнар. наук. 

конф. аспірантів та докторантів із державного управління. 27 трав. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 

2016. – 0,3 о.в.а. 

527. Фольгіна Т. О. Теоретичні засади державного регулювання розвитку житлово-

комунального господарства в Україні // Реформування публічного управління та адміністрування: 

теорія, практика, міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. 

участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 173-175. – 0,3 о.в.а. 

528. Храмцова І. В. Деякі аспекти управління містом в контексті стійкого розвитку // 

Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : 

матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ 

НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

529. Хромова Ю. О. Використання соціальних мереж для діалогу держави та громадянського 

суспільства // Державне управління в Україні: історія державотворення, виклики та перспективи 

[Електронний ресурс] : матеріали VІІ Міжнар. наук. конф. аспірантів та докторантів із державного 

управління. 27 трав. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

530. Хромова Ю. О. Використання соціальних мереж для діалогу держави та громадського 

суспільства // Забезпечення конструктивного діалогу між владою та суспільством : матеріали 

наук.-практ. конф. 28 квіт. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

531. Чабанова К. І. Структура децентралізації та проблеми її впровадження // Реформування 

публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : матеріали 

Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 

2016. – 0,3 о.в.а. 

532. Чебан О. І. Діалогова комунікація у процесі прийняття управлінських рішень // 

Забезпечення конструктивного діалогу між владою та суспільством : матеріали наук.-практ. конф. 

28 квіт. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

533. Чебан О. І. Сучасні підходи до формування комунікаційної функції органів публічного 

управління // Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, 

міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 

р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

534. Чебан О.І. Партнерство публічної влади, громадськості, засобів масової комунікації та 

приватного сектору у процесах регіонального розвитку / Ю.В. Євстюніна // Регіональна політика 

та регіональний розвиток в Україні: матеріали IV веб-семінару для представників вищих 

навчальних закладів, органів публічної влади,громадських організацій (Одеса, 7 червня 2016 р.). – 

Електронний ресурс: Режим доступу: 

http://www.oridu.odessa.ua/news/2016/06/07/vebinarRPPA2016.pdf – 0,3 о.в.а. 

535. Чеботар Ю. Chebotar Y. The organization of marketing activities in the enterprise // 

Сучасний менеджмент : моделі, стратегії, технології : матеріали XVII Всеукр. щоріч. студент. 

наук.-практ. конф. за міжнарод. участю. 27 квітня 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 

о.в.а. 

536. Чеботар Ю. С. Електронна демократія – майбутнє інформаційного суспільства // 

Інформаційне суспільство та сталий розвиток [Електронний ресурс] : Матеріали наук.-практ. 

семінару у форматі між нар. відео конф. 17 травня 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 

о.в.а. 

537. Черниш Б. Б. Закордонний досвід застосування альтернативних видів енергії // 

Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : 

матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ 

НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

538. Черниш Б. Б. Потенціал розвитку альтернативної енергетики в Україні // Державне 

управління в Україні: історія державотворення, виклики та перспективи [Електронний ресурс] : 

матеріали VІІ Міжнар. наук. конф. аспірантів та докторантів із державного управління. 27 трав. 

2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

539. Черниш Б. Б. Проблеми розвитку відновлюваної енергетики в Україні // Стажування 

слухачів в органах публічної влади: організація, проведення та контроль [Електронний ресурс] : 

Матеріали щорічної науково-практичної конференції за результатами стажування слухачів в 

http://www.oridu.odessa.ua/news/2016/06/07/vebinarRPPA2016.pdf


 77 

органах державної влади та органах місцевого самоврядування. 13 жовтня 2016 року. – Одеса: 

ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

540. Чернієвська М. С. Сутність антикризового управління // Сучасний менеджмент : 

моделі, стратегії, технології : матеріали XVII Всеукр. щоріч. студент. наук.-практ. конф. за 

міжнарод. участю. 27 квітня 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

541. Чернов С. В. Принципи проведення комплексної державної експертизи 

суспільнозначущих інвестиційних проектів в публічній сфері // Реформування публічного 

управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської 

наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 289-290. – 

0,3 о.в.а. 

542. Чижова С. М. Перспективні кроки у побудові ефективної системи державної служби // 

Державне управління в Україні: історія державотворення, виклики та перспективи [Електронний 

ресурс] : матеріали VІІ Міжнар. наук. конф. аспірантів та докторантів із державного управління. 

27 трав. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

543. Чижова С. М. Подальші практичні кроки реформування служби в органах місцевого 

самоврядування в Україні // Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, 

практика, міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 

жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

544. Чорненький М. І. Перервність української державності як особливість українського 

державотворення // Державне управління в Україні: історія державотворення, виклики та 

перспективи [Електронний ресурс] : матеріали VІІ Міжнар. наук. конф. аспірантів та докторантів 

із державного управління. 27 трав. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. - с.46-49– 0,3 о.в.а. 

545. Шаршаткін Д. Ю. Актуальні питання просування регіонального туристичного продукту 

одеського регіону за допомогою геоінформаційних технологій // Геоінформаційні технології у 

територіальному управлінні : матеріали  ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. 15–16 верес. 2016 р. – 

Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 169-172.– 0,3 о.в.а. 

546. Шаршаткін Д. Ю. Соціальний захист учасників АТО: правові аспекти // Реформування 

публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : матеріали 

Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 

2016. – С. 297-298. – 0,3 о.в.а. 

547. Шаршаткін Д.Ю. Концепція вдосконалення роботи центрів допомоги учасникам 

антитерористичної операції / Д. Шаршаткін // Реалії та перспективи розвитку суспільства: 

соціальні, психологічні і політичні аспекти : міжнародна науково-практична конференція, 28–29 

жовтня 2016 р. – м. Сладковічево, Словацька Республіка. – 0,3 о.в.а. (передано до друку) 

548. Шаршаткін Д.Ю. Организационные аспекты системы межведомственного 

взаимодействия в Украине / Д. Шаршаткін // Управление информационными ресурсами : матер. 

XIII Международная научно-практическая конференция ; Академия управления при Президенте 

Республики Беларусь,  9 декабря 2016 г. ; тезисы докл. – Минск : АУПРБ, 2016 – 0,3 о.в.а.  

(передано до друку) 

549. Шаршаткін Д.Ю. Організаційні аспекти захисту персональних даних громадян в 

системах надання адміністративних послуг / Д. Шаршаткін // Компютерна алгебра і інформаційні 

технології : матер. ІІ Міжнар. Конф. ; Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, 21-

26 серпня 2016 р. ; тези доп. /. – Одеса: ТЕС, 2016. – С. 48-50. – 0,3 о.в.а. 

550. Шаршаткін Д.Ю. Проект створення системи інтелектуальної обробки персональних 

даних / Д. Шаршаткін // Управління проектами у розвитку суспільства : XIII міжнародної наукової 

конференція ; тези доп. – К. : КНБУ, 2016. – С. 289-291. – 0,3 о.в.а. 

551. Шаршаткін Д.Ю. Проект створення сховища персональних даних у системі надання 

адміністративних послуг / Д. Шаршаткін // Современные информационные технологии в 

экономике и управлении предприятиями, программами и проектами : матер. ХIV Международная 

научно-практическая конференция, 8-14 сентября 2016 г. ; тезисы докл. – Х. : Национальный 

аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт», 2016. 

– С. 135-138. – 0,3 о.в.а. 

552. Шатайло А. О. Система управління персоналом і управління людськими ресурсами в 

умовах децентралізації влади // Стажування слухачів в органах публічної влади: організація, 



 78 

проведення та контроль [Електронний ресурс] : Матеріали щорічної науково-практичної 

конференції за результатами стажування слухачів в органах державної влади та органах місцевого 

самоврядування. 13 жовтня 2016 року. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

553. Шатайло Н. М. Методи оцінки фінансової безпеки підприємства // Сучасний 

менеджмент : моделі, стратегії, технології : матеріали XVII Всеукр. щоріч. студент. наук.-практ. 

конф. за міжнарод. участю. 27 квітня 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

554. Шепітко Т. В. Профілактика професійного вигорання державних службовців // 

Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : 

матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ 

НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

555. Шкурупий А. В. Риторика современного менеджмента и древних славян // Сучасний 

менеджмент : моделі, стратегії, технології : матеріали XVII Всеукр. щоріч. студент. наук.-практ. 

конф. за міжнарод. участю. 27 квітня 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

556. Шуляк Г. І. Міграційна політика та міграційні процеси в Україні // Стажування слухачів 

в органах публічної влади: організація, проведення та контроль [Електронний ресурс] : Матеріали 

щорічної науково-практичної конференції за результатами стажування слухачів в органах 

державної влади та органах місцевого самоврядування. 13 жовтня 2016 року. – Одеса: ОРІДУ 

НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

557. Шульгіна Т. М. Волонтерський рух у сфері соціального захисту інвалідів // Державне 

управління в Україні: історія державотворення, виклики та перспективи [Електронний ресурс] : 

матеріали VІІ Міжнар. наук. конф. аспірантів та докторантів із державного управління. 27 трав. 

2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

558. Шульгіна Т. М. Роль соціальної роботи у сфері захисту осіб з інвалідністю // 

Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : 

матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ 

НАДУ, 2016. –  С. 120-121. – 0,3 о.в.а. 

559. Щеплоцька Л. В. Визначення поняття механізму державного управління // Державне 

управління в Україні: історія державотворення, виклики та перспективи [Електронний ресурс] : 

матеріали VІІ Міжнар. наук. конф. аспірантів та докторантів із державного управління. 27 трав. 

2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

560. Щеплоцька Л. В. Мотивація праці посадових осіб місцевого самоврядування: 

вітчизняний та зарубіжний досвід // Забезпечення конструктивного діалогу між владою та 

суспільством : матеріали наук.-практ. конф. 28 квіт. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 

о.в.а. 

561. Яков Я. М.  Модернізація системи використання комп’ютерних технологій в сфері 

державного управління документообігу // Реформування публічного управління шляхом 

забезпечення децентралізації, субсидіарності та самодостатності: Збірник матеріалів 

міжрегіонального науково-практичного семінару: Херсон. – Видавництво "ЛТ-Офіс", 2016. – С. 

80-81. – 0,3 о.в.а. 

562. Яков Я.М. Анализ эффективности использования  информационных технологий в 

публичном управлении  / Актуальні питання державно-правового розвитку сучасної  України: 

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю Назалежності 

України (23-25 червня 2016р., м. Одеса). – К.: Каравела, 2016. С. 170-171. – 0,3 о.в.а. 

563. Яков Я.М. Організаційно-правовий механізм державного регулювання у сфері 

використання інформаційних технологій в Україні / Літня школа молодих вчених у галузі науки 

«Публічне управління та адміністрування». ОРІДУ НАДУ, 20-26 червня 2016р. Доповідь. – 0,3 

о.в.а. 

564. Яков Я.М. Проблемные вопросы использования информационных технологий в 

государственного управления. // материалы международной научно-практической конференции 

”Вклад молодых исследователей в развитие публичного управления, Кишинев, Молдова, 26 

февраля 2016 г..  – 0,3 о.в.а. 

565. Яковлева Л. І. Соціокультурна складова легітимності влади у процесі реформування 

публічного управління та адміністрування // Реформування публічного управління та 



 79 

адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. 

конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

566. Яковлева Л.І. Електронний уряд – інструмент публічного управління // Матеріали 5-ї 

Міжнародної наукової конференції «Інформація, комунікація, суспільство 2016» , Львів. 19-21 

травня 2016. – С. 174-176. – 0,3 о.в.а. 

567. Яковлева Л.І. Е-урядування у системі публічного адміністрування: легітимність через 

раціональність // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасна українська 

держава: вектори розвитку та шляхи мобілізації», Одеса, 13 лютого 2016 р. – С. 131-135. – 0,3 

о.в.а. 

568. Якубовський О. П. Управлінська команда на публічній службі: особливості та етапи 

формування // Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, 

міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 

р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 85-87. – 0,3 о.в.а. 

569. Янюк С.В. Європейський досвід утворення механізмів системи державного управління 

територіальною обороною в умовах переведення держави з мирного на воєнний стан / 

Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика,міжнародний досвід: 

матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар.участю.28 жов.2016р. -  Одеса : ОРІДУ 

НАДУ, 2016. С.379-380– 0,3 о.в.а. 

570. Янюк С.В. Теоретичні засади створення і функціонування територіальної оборони 

України  / Актуальні питання державно-правового розвитку сучасної  України: Матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю Назалежності України (23-25 

червня 2016р., м. Одеса). – К.: Каравела, 2016. С.110-112. – 0,3 о.в.а. 

571. Яременко А. В. CRM-системи // Інформаційне суспільство та сталий 

розвиток [Електронний ресурс] : Матеріали наук.-практ. семінару у форматі між нар. відео конф. 

17 травня 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

572. Яременко А. В. Стан інвестиційного клімату в Україні // Сучасний менеджмент : моделі, 

стратегії, технології : матеріали XVII Всеукр. щоріч. студент. наук.-практ. конф. за міжнарод. 

участю. 27 квітня 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

573. Яровенко А. В. Проблеми культурної політики держави на регіональному рівні // 

Стажування слухачів в органах публічної влади: організація, проведення та 

контроль [Електронний ресурс] : Матеріали щорічної науково-практичної конференції за 

результатами стажування слухачів в органах державної влади та органах місцевого 

самоврядування. 13 жовтня 2016 року. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

574. Яроміч С. А. Модель нового державного менеджменту та її інституційний дизайн // 

Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : 

матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ 

НАДУ, 2016. - С. 424-426– 0,3 о.в.а. 

575. Ясиневич С. Л. Мережеве суспільство як нова форма комунікаційної взаємодії // 

Забезпечення конструктивного діалогу між владою та суспільством : матеріали наук.-практ. конф. 

28 квіт. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

576. Ясиневич С. Л. Суспільне мовлення як сучасний інститут комунікацій // Реформування 

публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : матеріали 

Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 

2016. – 0,3 о.в.а. 

577. Ясніцька  В. О. Особливості проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, 

які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого 

самоврядування // Стажування слухачів в органах публічної влади: організація, проведення та 

контроль [Електронний ресурс] : Матеріали щорічної науково-практичної конференції за 

результатами стажування слухачів в органах державної влади та органах місцевого 

самоврядування. 13 жовтня 2016 року. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

578. Яценко А. С. Реалізація державної політики щодо охорони дитинства у сфері організації 

оздоровлення та відпочинку дітей // Реформування публічного управління та адміністрування: 

теорія, практика, міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. 

участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 



 80 

579. Яценко А. С. Реалізація державної політики щодо охорони дитинства на регіональному 

рівні // Стажування слухачів в органах публічної влади: організація, проведення та 

контроль [Електронний ресурс] : Матеріали щорічної науково-практичної конференції за 

результатами стажування слухачів в органах державної влади та органах місцевого 

самоврядування. 13 жовтня 2016 року. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

580. Яценко В. А. Стан туристичної дестинації одеського регіону: шляхи розвитку // 

Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : 

матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ 

НАДУ, 2016. – С. 77-79.– 0,3 о.в.а. 

581. Яценко В. А., Komarovskyi I. Оцінка готовності органів публічної влади України та 

Молдови щодо запровадження сервісів е- урядування в фінансовій сфері (Assessment of 

preparedness of public authorities Ukraine and Moldova use the service of e- government in the financial 

sector) // Інформаційне суспільство та сталий розвиток [Електронний ресурс] : Матеріали наук.-

практ. семінару у форматі між нар. відео конф. 17 травня 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. 

– С.105-112.– 0,3 о.в.а. 

582. Яценко О. В. Застосування інструментів ГІС для розвитку морського туризму  // 

Геоінформаційні технології у територіальному управлінні : матеріали  ІІІ міжнар. наук.-практ. 

конф. 15–16 верес. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 176-178. – 0,3 о.в.а. 

583. Яценко О. В. Проектна концепція відродження великого шовкового шляху // 

Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : 

матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ 

НАДУ, 2016. – С. 298-299. – 0,3 о.в.а. 

584. Яцун Є. М. Тестування як ефективний засіб організації контролю у навчанні іноземної 

мови // Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний 

досвід : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : 

ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

585. Яцун Є.М. A Case Study of English Language Teaching // Матеріали VІІІ науково-

практичної конференції "Правові аспекти публічного управління: теорія та практика". - м. 

Дніпропетровськ, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України. - 8 грудня 2016 р. (передано до друку) 

– 0,3 о.в.а. 

586. Яцун В. В. Вдосконалювання енергетичного господарства у системі операційної 

структури підприємства // Сучасний менеджмент : моделі, стратегії, технології : матеріали 

XVII Всеукр. щоріч. студент. наук.-практ. конф. за міжнарод. участю. 27 квітня 2016 року. – Одеса 

: ОРІДУ НАДУ, 2016. – 0,3 о.в.а. 

587. Яшин Д. Ю. Політика взаємодії держави з релігією // Реформування публічного 

управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської 

наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 125-126.– 

0,3 о.в.а. 

 

 

 

6. Координація та організаційно-методичне забезпечення наукової діяльності 

 

У 2016 році наукову роботу координували та здійснювали організаційно-методичне 

забезпечення Вчена, Науково-методична та Науково-експертна ради Інституту. Основним 

орієнтиром для успішного здійснення наукової діяльності слугував Перспективний план роботи  

ОРІДУ НАДУ при  Президентові України на 2016 рік. Відділ координації наукових досліджень та 

інформаційно-аналітичної роботи здійснював координацію, моніторинг та систематизацію 

наукових досліджень Інституту, організацію та проведення науково-практичних конференцій, 

«круглих столів» та семінарів з теорії та практики державного управління і місцевого 

самоврядування, інформування працівників Інституту про проведення науково-комунікативних 

заходів в Україні та за її межами. 
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Керівництво Інституту постійно приділяло увагу роботі дорадчих органів: проведено 

численні наради, консультації, обговорювався стан проблеми та перспективи координації наукової 

діяльності Інституту. Посилена увага за звітний період приділялася питанням щодо необхідності 

своєчасного оприлюднення та апробації здобутих результатів у наукових виданнях Національної 

академії, інших виданнях України та поза її межами, виданнях, що до наукометричних баз даних.  

 

6.1. Вчена рада 

 

Протягом 2016 року питання впровадження нових вимог Міністерства освіти та науки 

України, керівництва Національної академії державного управління при Президентові України до 

організації наукової роботи в Національній академії та її регіональних інститутах постійно 

знаходилися у полі зору Вченої ради. Зміст цих вимог в основному зводився до розвитку в 

Інституті наукових шкіл з актуальних питань теорії та практики державного та регіонального 

управління; впровадження результатів наукових та дисертаційних досліджень у практику 

публічного управління та підготовку державно-управлінських кадрів; активізацію участі 

викладачів, докторантів, аспірантів і здобувачів у спільних з органами публічної влади науково-

комунікативних заходах; популяризації результатів наукових досліджень у середовищі публічного 

сектору; продовженні участі викладачів у розробці комплексних навчально-наукових завдань, 

передбачених Планом дій Національної академії державного управління при Президентові 

України; розвитку наукових зв’язків з закладами-партнерами для розв’язання актуальних проблем 

публічного управління; пошуку викладачами кафедр грантів на наукові дослідження як в Україні, 

так і поза її межами. 

Протягом року питання організації наукових досліджень в Інституті розглядалися Вченою 

радою під час заслуховування наступних питань: «Про звіт про роботу Одеського регіонального 

інституту державного управління НАДУ при Президентові України у 2015 році»  (січень), «Про 

хід виконання Плану дій ОРІДУ НАДУ при Президентові України на 2016 – 2020 роки»  

(листопад), «Про роботу кафедри регіональної політики та публічного адміністрування щодо 

організації навчально-методичної, наукової та експертної роботи у відповідності до вимог Закону 

України «Про вищу освіту» (квітень), «Звіт професора кафедри філософських та соціально-

політичних наук Н.М.Драгомирецької про навчально-методичну, наукову та експертну роботу у 

відповідності до вимог Закону України «Про вищу освіту» (травень), «Про відкриття 

докторантури в Одеському регіональному інституті державного управління» (травень), «Про 

Правила прийому на навчання в докторантурі та аспірантурі Одеського регіонального інституту 

державного управління у 2017 році»  (листопад), «Про внесення змін до Правил прийому на 

навчання в Одеському регіональному інституті державного управління та аспірантурі у 2016 році» 

(травень), «Про затвердження тем дисертаційних досліджень докторантів та аспірантів» 

(листопад), «Про підготовку підсумкової науково-практичної конференції» (квітень), «Про 

рекомендацію до друку рукописів матеріалів науково-практичних конференцій» (липень), «Про 

рекомендацію до друку рукописів наукових праць» (квітень, липень), «Про дозвіл кандидату наук 

на наукове керівництво аспірантом» (квітень), «Про затвердження додаткових програм 

кандидатських іспитів зі спеціальностей» (травень, жовтень), «Про атестацію докторантів, 

аспірантів і здобувачів наукових ступенів доктора і кандидата наук» (жовтень), «Про результати 

прийому вступників на навчання в аспірантуру» (листопад), «Про уточнення тими дисертаційного 

дослідження Я.В.Алексєєвої» (липень), «Про хід виконання рішення Вченої ради інституту від 10 

грудня 2015 року №198/11-2 «Про Звіт про наукову діяльність Одеського регіонального інституту 

державного управління у 2015 році» (квітень), «Про хід виконання рішення Вченої ради від 10 

грудня 2015 року №198/11-3 «Про виконання плану видання наукової та навчально-методичної 

літератури у 2015 році та затвердження плану видання на 2016 рік» (липень), «Про рекомендацію 

до зарахування в докторантуру» (вересень), «Про переривання підготовки в докторантурі 

Т.А.Берегой» (вересень), «Про переривання Ю.М.Мироновій терміну навчання в аспірантурі» 

(квітень), «Про відрахування аспіранта А.В.Півня» (травень), «Про відрахування аспіранта 

Д.М.Толпиго» (липень), «Про переривання В.В.Кібкалу терміну навчання в аспірантурі» 

(жовтень), «Про переривання Р.А.Ткачук-Рижій терміну навчання в аспірантурі» (листопад). 
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Атестаційних справ щодо присвоєння вчених звань професора і доцента Вчена рада не 

розглядала.  

 

 

6.2. Науково-методична рада 

 

Науково-методична рада ОРІДУ НАДУ при Президентові України є постійно діючим 

консультативно-дорадчим науково-методичним органом, покликаним сприяти консолідації зусиль 

навчальних підрозділів Інституту в реалізації місії освітньо-професійних програм підготовки 

державно-управлінських кадрів і посадових осіб місцевого самоврядування, удосконаленню якості 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців з урахуванням 

провідного світового та вітчизняного досвіду, основних положень Болонського процесу та 

європейських стандартів вищої освіти, інноваційних технологій навчання. Рада виступає 

колективним експертом з усіх питань діяльності кафедр та інших структурних підрозділів 

інституту, пов’язаних з навчальною і науково-методичною роботою. 

Протягом 2016 року було проведено 7 засідань науково-методичної ради, присвячених, 

зокрема, вдосконаленню навчального процесу. Обговорювалися питання про якість методичного 

забезпечення навчального процесу кафедрами, про організацію навчальної практики і стажування 

слухачів та студентів,  про результати стажування професорсько-викладацького складу Інституту 

в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування та  інших вищих навчальних 

закладах міста Одеси. Заслуховувались звіти завідувачів кафедр факультетів Інституту: 

менеджменту та державного управління  стосовно виконання Плану дій Інституту на 2016-2020 

роки. 

Треба зазначити, у 2016 році  на засіданнях науково-методичної ради постійно 

розглядалися  питання щодо удосконалення розробки та доведення до слухачів та студентів 

методичних матеріалів з навчальних дисциплін відповідно до уніфікованої системи ідентифікації 

складових електронного навчально-методичного забезпечення навчального процесу, а саме  

створення доступу до «хмари» НМКД для слухачів денної, заочної та вечірньої форми навчання 

спеціальностей «Державне управління» та «Публічне управління та адміністрування».  

Також багато уваги приділялось питанню про проведення конкурсу на кращу магістерську 

роботу за спеціальностями «Державне управління», «Управління проектами»  та  «Менеджмент 

організацій та адміністрування». Заслуховувались дані про виконання плану видання наукової та 

навчально-методичної літератури у 2016 календарному році.  

З 2016 року було розпочато новий формат проведення Школи педагогічної майстерності у 

формі навчально-методичних семінарів. Проводилися  заняття для всіх науково-педагогічних 

працівників інституту, де були розглянуті актуальні питання сучасного державотворення та 

визначалися загальні підходи до тлумачення цих питань під час здійснення начального процесу. 

Багато уваги приділялося огляду діяльності кафедр за всіма напрямами в рамках конкурсу 

на кращу кафедру інституту.  У 2016 році конкурс проводиться вдруге. Протягом трьох  місяців 

(грудень 2016 – лютий 2017) конкурсна комісія буде  комплексно оцінювати діяльність кафедр 

Інституту. Підсумки конкурсу будуть розглядатися у лютому 2017 року на черговому засіданні 

науково-методичної ради.  

Рішенням Вченої ради від 15.09.16 р. № 205/7  було затверджено персональний склад та 

план роботи науково-методичної ради на 2016-2017 н.р. До складу Науково-методичної ради 

Інституту входять 25 осіб, з них: 12 – докторів наук, професорів і 11 – кандидатів наук, доцентів. 

 

7. Науково-експертна рада 

 

Положення про Науково-експертну раду ОРІДУ НАДУ при Президентові України 

затверджене наказом від 22.01.2015 р. № 18.  

У 2016 р. загальна кількість членів НЕР становила 28 особи, з них: 8 – докторів наук, 15 – 

кандидатів наук та 5 – без ступеня. 

Протягом 2016 року Науково-експертною радою було проведено 5 засідань, на яких було 

розглянуто наступні питання: 
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▪ про результати моніторингу досліджень та затвердження анотованих звітів з НДР за І кв. 

2016 року; 

▪ про Зведений план наукової діяльності Інституту на 2016 рік; 

▪ про план роботи НЕР на 2016 рік та оновлений склад; 

▪ про виконання Перспективного плану ОРІДУ НАДУ при Президентові України на 2016 рік; 

▪ про результати моніторингу досліджень та затвердження анотованих звітів з НДР за І 

півріччя 2016 року; 

▪ про результати аспірантських слухань 2016 року; 

▪ про виконання плану видання наукової літератури за І півріччя 2016 року; 

▪ про участь у проекті «Електронне урядування задля прозорості влади та громадської 

участі»; 

▪ про участь громадськості у реформі місцевого самоврядування в Україні: стан та 

перспективи; 

▪ про результати моніторингу досліджень та затвердження анотованих звітів з НДР за ІІІ кв. 

2016 року та за результатами роботи за 9 місяців 2016 року. 

▪ про хід виконання заходів з підготовки до Всеукраїнської підсумкової науково-практичної 

конференції за міжнародною участю. 

▪ про інформаційне забезпечення наукової діяльності ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України; 

▪ про результати моніторингу досліджень та затвердження заключних (проміжних) звітів з 

НДР 2016 року; 

▪ про виконання Плану дій НАДУ при Президентові України у 2016 року; 

▪ розгляд та затвердження проекту Звіту з наукової діяльності Інституту за 2016 рік та 

Зведеного плану на 2017 рік; 

▪ про виконання Плану видання наукової літератури за 10 місяців 2016 року. 

▪ уточнення тем дисертаційних досліджень; 

▪ етична культура наукових досліджень. 

Інституту постійно залучаються до роботи в різноманітних фахових та експертних групах і 

комісіях, проектах. 

У 2016 р. на засіданнях НЕР запроваджено практику проведення лекцій -презентацій, 

направлених на вивчення та використання  досвіду співпраці Інституту з органами влади України. 

Так, у рамках засідання № 3 НЕР від 22.06.2016 р. Куспляк І.С., заступник декана 

факультету державного управління; член Одеської регіональної робочої групи з реалізації 

навчальної компоненти у рамках міжнародного проекту «Електронне врядування задля прозорості 

влади та участі громадян» (EGAP), доповів про участь у проекті «Електронне урядування задля 

прозорості влади та громадської участі». На цьому ж засіданні Крупник А.С., доцент кафедри 

державного управління і місцевого самоврядування; голова Всеукраїнської громадської організації 

"Асоціація сприяння самоорганізації населення", ознайомив членів НЕР про стан та перспективи 

участі громадськості у реформі місцевого самоврядування в Україні. 

Найважливішими результатами роботи НЕР є експертна оцінка дисертаційних робіт, 

тематики наукових досліджень, розробка пропозицій до проектів рішень та нормативно-правових 

актів органів державної влади та місцевого самоврядування, консультативно-дорадча та експертна 

діяльність. Під час розгляду дисертаційних досліджень членами ради приділялася особлива увага 

відповідності наукових досліджень потребам суспільства в цілому та регіонального розвитку 

зокрема. 

Крім того, важливим аспектом роботи НЕР є також визначення пріоритетних напрямів 

фундаментальних та прикладних наукових досліджень, проведення наукової експертизи 

запланованої тематики і результатів НДР, що виконуються в Інституті, розгляд пропозицій 

наукових досліджень та формування на їх основі проекту плану наукової діяльності, аналіз 

актуальності та ефективності НДР на кожному етапі їх виконання. 
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Постійно здійснюється рецензування наукових статей, які подаються до збірників фахових 

видань Інституту «Актуальні проблеми державного управління» і «Теоретичні та прикладні 

питання державотворення», що внесені в перелік наукових фахових видань України в галузі 

«Державне управління». 

 

7.1. Науково-експертна робота 

 

23 серпня 2016 р. за значні особисті заслуги у становленні і розбудові незалежної України, 

утвердженні її суверенітету та зміцненні міжнародного авторитету, вагомий внесок у державне 

будівництво, соціально-економічний і культурно-освітній розвиток України, активну громадсько-

політичну діяльність, сумлінне та бездоганне служіння українському народу Приходченко 

Людмила Леонідівна д.держ.упр., професор, завідувач кафедри державного управління і місцевого 

самоврядування, була нагороджена ювілейною медаллю «25 років незалежності України».  

Протягом 2016 року фахівці інституту активно приймали участь у здійсненні експертної 

оцінки, розробці аналітичних матеріалів, пропозицій із актуальних питань публічної політики та 

управління. Найбільш значущими є такі питання:  

Інформатизація та електронне урядування: 

Іжа М.М. – голова Одеської регіональної робочої групи з реалізації навчальної компоненти у 

рамках міжнародного проекту «Електронне врядування задля прозорості влади та участі 

громадян» (EGAP). 

Попов С.А. – заступник голови Одеської регіональної робочої групи з реалізації навчальної 

компоненти у рамках міжнародного проекту «Електронне врядування задля прозорості влади та 

участі громадян» (EGAP). 

Пігарєв Ю. Б. - член науково-технічної ради з питань інформатизації та електронного 

урядування при Одеській обласній державній адміністрації; Член робочої групи "Електронне 

урядування" при Одеській обласній державній адміністрації; Член Одеської регіональної робочої 

групи з реалізації навчальної компоненти у рамках міжнародного проекту «Електронне 

врядування задля прозорості влади та участі громадян» (EGAP).  

Для проведення занять у сфері е-урядування та е-демократії для фахівців органів публічного 

управління, бізнесу, громадських організацій та слухачів в Інституті відкрита лабораторія 

інноваційних технологій електронного врядування. Лабораторія створена за міжнародною 

програмою «Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP) 

Швейцарської Конфедерації та Фонду Східна Європа. Спільно з Одеською міською радою, 

Одеською обласною державною адміністрацією проведено тренінг експертів освітнього напрямку 

програми “Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади (EGAP)”. 

Куспляк І.С., член експертного клубу "Е-урядування" Муніципально-громадського центру 

електронного урядування при Вінницькій міській раді, член Одеської регіональної робочої групи з 

реалізації навчальної компоненти у рамках міжнародного проекту «Електронне врядування задля 

прозорості влади та участі громадян» (EGAP), член робочої групи "Електронне урядування" при 

Одеській обласній державній адміністрації взяв участь у начальному семінарі «Розробка та 

проведення ефективної інформаційно-просвітницької кампанії», який проводився за проектом 

«Адміністративні послуги для миколаївців - доступ відкрито!» на виконання Програми сприяння 

розвитку громадянського суспільства у м. Миколаєві на 2016-2018 роки. У рамках швейцарсько-

української програми “Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади” (ЕGAP) 

доцент кафедри інформаційних технологій та систем управління І.С. Куспляк взяв участь у 

навчальному візиті до Фінського інституту державного управління HAUS (м. Гельсінкі, 

Фінляндія). 

Разом з Одеською обласною радою, Одеською обласною державною адміністрацією та 

Фондом Ганса Зайделя Інститут є одним із учасників проекту, що направлений на професійну 

підготовку керівників органів місцевого самоврядування, зокрема голів об’єднаних 

територіальних громад. 

11 липня 2016 року в Одеській області було проведено Всеукраїнську «літню школу» за 

участю європейських експертів «Підвищення ефективності діяльності центрів підвищення 

кваліфікації державних службовців у контексті реформи державного управління», яку проводила 
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Національна академія державного управління при Президентові України спільно з 

Представництвом Фонду Ганса Зайделя. Активну участь в цьому заході прийняв директор 

інституту Іжа М.М., завідувачі кафедр та фахівці управління підвищення кваліфікації кадрів 

Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України. 

Податково-бюджетна децентралізація. Запровадження програмно-цільового методу 

формування та виконання бюджетів на рівні об'єднаних громад. Програмування соціально-

економічного розвитку: 

Голинська О.В. - головний консультант Інституту бюджету та соціально-економічних 

досліджень, експерт з бюджетних питань Асоціації міст України, експерт – аналітик 

Всеукраїнської асоціації органів самоорганізації населення, експерт з фінансово—економічних та 

бюджетних питань провела 61 науково-комунікативний захід (м. Київ, м. Миколаїв, м. Херсон, м. 

Рівне, м. Одеса, м. Запоріжжя, м. Дніпро, м. Вінниця, м. Полтава, м. Івано-Франківськ, м. Львів, м. 

Кропивницький, м. Луцьк) для посадових осіб органів місцевого самоврядування, депутатів 

місцевих рад, державних службовців територіальних підрозділів центральних виконавчих органів.  

Децентралізація влади та реформа місцевого самоврядування: 

Саханєнко С.Є., професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування, 

член робочої групи з підготовки Стратегії та Статуту Куцурубської об’єднаної територіальної 

громади (Миколаївська область), член робочої групи з підготовки Стратегії та Статуту Балтської 

міської об’єднаної територіальної громади (Одеська область), на базі Білгород-Дністровської 

міської ради для депутатів міських рад Півдня Одеської області взяв участь у проведенні семінару- 

практикуму «Практичне застосування нового законодавства щодо децентралізації та реформи 

місцевого самоврядування». Захід відбувся в межах проекту «Розробка курсу на зміцнення 

місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС), який реалізує Асоціація міст України за 

підтримки USAID. Саханєнко С.Є. та доцент кафедри державного управління і місцевого 

самоврядування, член Громадської ради при Одеській обласній державній адміністрації Давтян 

С.Г. взяли участь у «круглому столі» на тему: “Об’єднання територіальних громад Півдня 

України: перші результати та нові виклики” за участю керівництва Одеської, Миколаївської та 

Херсонської обласних рад, директора офісів реформ з питань децентралізації Півдня України, 

представники об’єднаних територіальних громад, громадських організацій. Саханєнко С.Є., 

професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування, Крупник А.С., доцент 

кафедри державного управління і місцевого самоврядування, старший викладач кафедри Тодорова 

О.Л  провели дебати на тему: «Периферійні території об’єднаних громад: механізми захисту прав 

та реалізації інтересів (на прикладі Півдня України)». Учасниками дебатів стали представники 

об’єднаних громад, фахівці МСВ. Ключові питання, які обговорювалися: Механізми та форми 

захисту прав жителів периферійних територій в об’єднаних територіальних громадах Півдня 

України;  Представництво інтересів периферійних громад в органах місцевого самоврядування 

об’єднаних громад; Розвиток демократії участі в об’єднаних громадах та вплив мешканців на 

вирішення питань місцевого значення. Саханєнко С.Є. взяв участь у засідання робочої групи з 

питань розробки Стратегії розвитку Балтської міської об'єднаної громади.  

Самоорганізація населення. Ефективне управління об’єднаними територіальними 

громадами через самоорганізацію населення: 

Крупник А.С.- доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування, голова 

Асоціації сприяння самоорганізації населення член робочої групи Мінюста з розробки проекту 

Закону України «Про публічні консультації», член робочої групи з розробки Національної 

стратегії старіння населення України, член Координаційної ради з питань розвитку 

громадянського суспільства (консультативно-дорадчого органу при Президентові України) взяв 

участь у розробці проекту Закону України «Про публічні консультації». Склад робочої групи 

затверджено Наказом Міністерства юстиції України № 252/7 від 06.05.2016 р. « Про внесення змін 

до наказу Міністерства юстиції України від 28 січня 2015 року № 30/7. Метою розробки 

законопроекту є участь громадськості у процесі формування та реалізації державної політики у 

вирішенні питань місцевого значення шляхом надання публічних консультацій. Крупник А.С., 

член громадських рад при Міністерстві юстиції України (координатор проекту здійснення 

моніторингу якості адміністративних послуг, які надають органи реєстрації Мінюсту в Одеській 

області) та при Одеській облдержадміністрації, приймав участь у робочій нараді з керівництвом 
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Головного територіального управління юстиції в Одеській області та керівниками відповідних 

міських служб міст Одеського регіону (Ізмаїл, Іллічівськ та Южний). Крупником А.С. проведено 

соціологічне опитування «Громадський моніторинг адміністративних послуг Мінюсту України як 

дієвий механізм впливу на їх якість». Крупник А.С. був присутнім на виставці-ярмарку 

аналітичних центрів, яка відбулася у Верховній Раді України. Підготовлено аналітичний звіт 

(автори: Крупник А.С., Голинська О.В.) «Антикорупнційний моніторинг витрат бюджету м. Одеси 

на діяльність та утримання КП «ЖКС», «Ефективна соціальна допомога на основі співпраці влади 

і громадськості. Аналіз політики у сфері соцзахисту населення в м. Одеса» («Біла книга»), (автори: 

Крупник А.С. та інш.). Крупник А.С. взяв участь в обговоренні Стратегії розвитку Доброславської 

територіальної громади 2016-2020, а також Статуту громади, надав консультації щодо 

нормативно-правового забезпечення спроможності об’єднаних територіальних громад. Крупник 

А.С. як член робочої групи з розробки Стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства 

взяв участь у регіональному «круглому столі» на тему: «Запровадження механізмів інституційної 

підтримки ОГС в Україні», що проводився спільними зусиллями Адміністрації Президента 

України та Координатором проектів ОБСЄ в Україні за підтримки Міністерства юстиції України 

та Секретаріата Кабінету Міністрів. Захід проводився в рамках проекту ОБСЄ «Підтримка 

реалізації національної стратегії розвитку громадянського суспільства». Метою проведення заходу 

є обговорення рекомендацій щодо створення Національного Фонду розвитку громадянського 

суспільства як інституціонального механізму в контексті реалізації Національної стратегії 

державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні 2016-2020 р.р., та 

пропозицій до Плану заходів з її реалізації у 2017 р. 

Управління проектами в туризмі, стратегічні комунікації:  

Безверхнюк Т.М. - член наукової ради з туризму та курортів Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України приймала участь в обговорюванні проекту стратегії розвитку туризму 

та курортів в Україні та перспективності проектного підходу до розвитку туристичних дестинацій 

у регіонах. Безверхнюк Т.М. взяла участь у роботі інформаційного семінару-наради з питань 

фінансування пріоритетних галузевих державних та регіональних програм і проектів, який 

відбувся у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України. Безверхнюк Т.М. організувала та провела «круглий стіл» на тему: «Туризм 

та інвестиції» в Білгород-Дністровській міській раді. Основною метою «круглого столу» було 

обговорення пріоритетних інвестиційних проектів розвитку туристичної інфраструктури міста і 

району, а також перспективи участі в міжнародних проектах. Безверхнюк Т.М. взяла участь в 

організації та проведенні наради в Одеській обласній раді на тему «Формування інвестиційної 

платформи розвитку туристично-рекреаційного потенціалу Причорноморських територій Одеської 

області». Безверхнюк Т.М. взяла участь в громадському обговоренні проекту Програми із 

розвитку туризму Одеської області на 2017-2020 рр.  

Комунікації в публічному управлінні, діалогова взаємодія влади та суспільства: 

Доцент Євстюніна Ю.В. взяла участь у громадському обговоренні Закону України «Про 

молодь», що ініційована Міністерством молоді та спорту України за підтримки Дитячого фонду 

ООН (ЮНІСЕФ) у партнерстві з ІСАР "Єднання” 01 липня 2016 року (на базі ОРІДУ НАДУ). 

Cпівробітники Інституту приймали участь у грантових проектах, серед яких «Здійснення 

об’єднання територіальних громад в умовах багатоетнічності», «Підтримка реформи місцевого 

самоврядування в Україні», «Об’єднання громад: через усвідомлення до створення». 

 За звітний період науково-педагогічними працівниками Інституту було підготовлено: 

− експертних висновків щодо виконуваної науковими та освітніми центрами, 

навчальними закладами науково-дослідної тематики – 4;                                               

− відгуків на дисертаційні дослідження –39; 

− відгуків на автореферати дисертацій – 68. 

 

8. Комунікативні заходи та розвиток наукових зв’язків 

 

Потягом 2016 року Інститутом було організовано та проведено 53 науково– 

комунікативних заходи. Докладно інформацію про комунікативні заходи наведено у таблиці 6 

«Наукові комунікативні заходи ОРІДУ НАДУ при Президентові України у 2016 році». 
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Протягом звітного періоду співробітники Інституту виступали з коментарями, науковим 

консультуванням, давали інтерв’ю та брали участь у радіо- та телепередачах, а саме:  

• Безверхнюк Т.М. 13 травня 2016 року на сайті odessit.ua розміщена стаття-інтерв’ю з 

«В ожидании туристического сезона».  

• Безверхнюк Т.М. 21 травня 2016 року «Одесские известия» розміщена стаття-інтерв’ю 

«Туризм как движущая сила экономики». 

• Безверхнюк Т.М. 26 квітня 2016 року інтерв’ю в газеті «Вечірня Одеса» щодо 

спеціалізації «Управління проектами в туризмі» та перспектив розвитку туристичної сфери 

в Одеській області. 

• Безверхнюк Т.М. 28 квітня 2016 року у програмі «Гість студії» телеканалу ГЛАС 

представила нові спеціалізації Інституту та підвела підсумки проведення  ІІ ODESSA 

SMART FORUM. 

• Безверхнюк Т.М. дала інтерв’ю Телеканалу Медиа Информ, програма «Время Юрия 

Котляревского» з роз’ясненням сучасних тенденцій розвитку науки управління в Україні та 

світі, перспектив популяризації науки серед молоді. 

• Безверхнюк Т.Н. на сайті www.usionline.com в рубрике "Общество" опубликовано 

интервью "Круглогодичные курорты в Одесской области: миф или реальность". 

• Горячук В.Ф. Статья в газете «Вечерняя Одесса» «Зона свободной торговли Украина-

ЕС, свободная ли?», май – 2016 р. та ін. 

• Крупник А.С. Інтерв’ю  з Мариною Жуковською  про роль органів самоорганізації 

населення на каналі «Ріо-ОДЕСА», 11.02.2016. 

• Крупник А.С. Прес-конференція за підсумками проекту «Громадський моніторинг 

якості адміністративних послуг, які надаються Міністерством юстиції України», м. Одеса, 

05.01.2016.  

• Крупник А.С. Прес-конференція, «Добровільне об’єднання територіальних громад на 

Рівненщині: стан, проблеми та перспективи», м. Рівне, 08.02.2016. 

http://www.0362.ua/afisha/full/8259 

• Крупник А.С. Участь у ток-шоу м.Кіровоград, 18.03.2016. 

• Крупник А.С., доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування, 

голова Асоціації сприяння самоорганізації населення, надав інтерв’ю кореспонденту газети 

Одеської обласної ради «Одеські вісті» Світлані Комісаренко: Вибоїни та камені на шляху 

децентралізації. Розмова з відомими громадськими діячем Андрієм Крупником // Одеські 

вісті. – № 72 (4895). – 13 вересня 2016. 

• Оганісян М.С. виступив у програмі «Факти» та місцевому телеканалі «ТРК» на тему: 

«Про Постанову КМУ від 11 лютого 2016 року № 65 «Про затвердження Правил етичної 

поведінки державних службовців». 

• Саханєнко С. Как идут процессы объединения громад в Одесской области / Інтерв’ю на 

каналі «Первый» (г. Одесса). 

• Саханєнко С. Процеси децентралізації в Україні / Інтерв’ю на каналі «Думская»            

(г. Одесса). 

• Саханєнко С. Что дает Балте статус города областного значения / Інтерв’ю на радио 

«Провинция» (Балта). 

• Саханєнко С. Что могут, а что не могут старости / Інтерв’ю на телеканале «Балта». 

• Старости повинні бути реальними представниками  інтересів сіл та селищ, брифінг в 

Українському кризовому медіа-центрі, м.Київ, 06.09.2-16. 

http://samoorg.com.ua/blog/2016/09/06/15241/. 

• Усатюк І.Ф. В інституті – День відкритих дверей //Думська площа. – 2016. - 15 квітня. 

• Усатюк І.Ф. День открытых дверей: приглашали будущих управленцев //Вечерняя 

Одесса. – 2016. - 12 апреля.  

• Усатюк І.Ф. Есть такая профессия – Родиной управлять //Жизнь в Одессе.–2016. - 6 

апреля.  

• Усатюк І.Ф. Регіональне управління та реалізація державної політики сталого розвитку 
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 Вартий уваги той факт, що майже всі комунікативні заходи, що відбулися упродовж 

звітного періоду в Інституті, мали своє відображення у ЗМІ Одеського регіону. На сайті Інституту 

розміщено детальну інформацію щодо всіх заходів, проведених протягом 2016 року. 

Наукова співпраця Інституту із вітчизняними й зарубіжними науковими установами і 

навчальними закладами, а також з іншими організаціями та установами наведена в таблицях 9 та 

10 «Наукові зв’язки з установами України в 2016 році», «Наукові зв’язки з зарубіжними 

установами України в 2016 році».  

 

9. Пропозиції щодо розвитку наукової діяльності ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України 

 

Наукова робота Інституту потребує постійної уваги та зусиль щодо її подальшого 

вдосконалення та інноваційного розвитку. Основним завданням наукової діяльності в Інституті у 

2017 році має бути випереджальний розвиток фундаментальних та прикладних досліджень за 

Комплексним науковим проектом «Державне управління та місцеве самоврядування» та на цій 

основі проведення досліджень на замовлення органів публічної влади Півдня України. 

До найважливіших завдань слід віднести виконання досліджень на замовлення органів 

публічної влади у 2017 році щодо здійснення реформ ініційованих Президентом України            

П.О. Порошенком у рамках «Стратегії реформ - 2020».  

Перспективними завданями подальшого розвитку наукової діяльності Інституту слід 

вважати: 

✓ імплементацію вимог Закону України «Про Вищу освіту», зокрема щодо створення школи 

докторантів; 

✓ участь у розробці і реалізації державних (регіональних) цільових програм, консултаційно-

дорадчих та експертних органах щодо  децентралізації та реформи публічного 

адміністрування; 

✓ здійснення наукових досліджень на замовлення органів публічної влади; 

✓ безперервну інтеграцію нових наукових знань у підготовку фахівців у галузі публічного 

управління та адміністрування, у тому числі шляхом зміцнення наукового кадрового 

потенціалу, здатного до розробки та впровадження інноваційних розробок; 

✓ проведення тренінгів для працівників органів державної влади та місцевого 

самоврядування за двома тематичними напрямами: інструменти мотивації персоналу 

органів публічної влади; сучасні технології та інструменти управління проектами в 

публічній сфері з метою підвищення компетентності працівників органів публічної влади; 

довіри громадян до влади; забезпечення зворотного зв’язку; 

✓ активне залучення до виконання НДР докторантів, аспірантів та слухачів, спираючись на їх 

ініціативи та професійний досвід; 

✓ систематичну популяризацію нових наукових здобутків в органах публічної влади Півдня 

України шляхом: проведення виїзних науково-комунікативних заходів із залученням 

докторантів, аспірантів та здобувачів на базі регіональних Центрів ПКК;  

✓ активізацію публікацій науковців Інституту у іноземних виданнях, що включені до 

науковометричних баз; 

✓ участь у міжнародних програмах «Румунія – Україна», «Еразмус+», «Горизонт – 2020» та 

співпрацю з зарубіжними партнерами, зокрема з університетом Александру Іоан Куза (м. 

Ясси, Румунія; 

✓ подальший розвиток наукових шкіл з актуальних напрямів теорії та практики публічного 

управління, зокрема у частині його ефективного реформування. 


