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Таблиця 1 

Показники науково-дослідної роботи підрозділів ОРІДУ НАДУ при Президентові України за 2016 рік 

 

    Виконавці НДР  Назва органу державної 

влади, наукової установи, 

де було впроваджено 

результати НДР, номер 

довідки про впровадження 

№ 

з/

п 

Підрозділ-

виконавець 

Номер  

державної 

реєстрації 

Назва теми,  

науковий керівник 

Праців-

ники 

ОРІДУ 

НАДУ 

 

Праців-

ники 

інших 

установ 

Док-

тори 

наук 

Канди

дати 

наук 

Без 

сту-

пеня 

Допо-

міжний 

персонал 

Публікаці

ї (всього) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. ОРІДУ НАДУ 

при 

Президентові 

України 

0115U001262  Забезпечення 

конструктивного 

діалогу між владою  

та суспільством 

(науковий керівник: 

Іжа М.М.) 

23 

 

 

 

 

- 3 8 12 -  Результати роботи 

впроваджено у діяльність 

Інституту, Гнівенської 

міської ради Вінницької 

області. 

 

2. ОРІДУ НАДУ 

при 

Президентові 

України 

0116U005140  Правове 

забезпечення 

реалізації 

економічних реформ 

(організаційно-

правовий аспект) 

(науковий керівник: 

Марущак В.П.) 

23 - 3 5 15 -  Результати роботи 

впроваджено у діяльність 

Інституту, Південно-

Українського 

територіального 

управління Національної 

комісії з цінних паперів та 

фондового ринку 

  

3. ОРІДУ НАДУ 

при 

Президентові 

України 

0115U001263 

 

Державний механізм 

антикризового 

проектного  

управління 

соціально-

економічними 

процесами  

(науковий керівник: 

15 - 2 4 9 — 25 Результати роботи 

впроваджено у діяльність 

Інституту, Головного 

управління Державної 

служби України з 

надзвичайних ситуацій в 

Одеській області. 

Довідка  № 01/6230/13 від 
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Безверхнюк Т.М.) 28.11.2016 р. 

4 ОРІДУ НАДУ 

при 

Президентові 

України 

0115U001261 Механізми 

горизонтальної 

взаємодії в системі 

публічного 

управління в умовах 

децентралізації 

влади 

(науковий керівник: 

Приходченко Л.Л.) 

23 - 2 5 16 - 33 Результати роботи 

впроваджено Інституту,  у 

практичну діяльність 

Голопристанської міської 

ради Херсонської області, 

Балтської міської ради 

Одеської області 
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                                                                                                                                                                                                                     Таблиця 2 

Виконавці НДР, залучені на громадських засадах в 2016 році 

 

№ 

з/п 

Підрозділ-

виконавець 

Назва теми, науковий керівник Виконавці НДР 

Працівники 

ОРІДУ НАДУ 

 

Працівники 

інших установ 

Доктори наук Кандидати 

наук 

Без ступеня 

1 ОРІДУ 

НАДУ  

при 

Президентові 

України 

Забезпечення конструктивного 

діалогу між владою та 

суспільством  

(науковий керівник: Іжа М.М.) 

16 - 1 4 11 

2 Правове забезпечення реалізації 

економічних реформ 

(організаційно-правовий аспект) 

(науковий керівник: 

Марущак В.П.) 

18 - 1 4 13 

3 Державний механізм 

антикризового проектного  

управління соціально-

економічними процесами  

(науковий керівник: 

Безверхнюк Т.М.) 

10 _ 1 2 7 

4 Механізми горизонтальної 

взаємодії в системі публічного 

управління в умовах 

децентралізації влади              

(науковий керівник:           

Приходченко Л.Л.) 

16 - - 3 13 
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Таблиця 3 

 
Публікації працівників структурних підрозділів ОРІДУ НАДУ при Президентові України в 2016 році 

 

Назва структурного підрозділу Усього 

публікацій 
Монографії Підручники Навчальні 

посібники 

Методичні 

рекомендації 
Статті Тези доповідей  

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України 

863 15 5 8 49 199 587 

 

 

Таблиця 4 

Підготовлено працівниками та видано наукової і навчальної літератури іншими видавництвами, назв  

                  обл.-вид. аркушів 246,69 

                  примірників, тис. 1860 

                  всього монографій, підручників, навчальних посібників, методичних розробок, назв 25 

                  всього монографій, підручників, навчальних посібників, методичних розробок іноземними мовами, назв - 

у тому числі:  

монографій, назв 11 

                  обл.-вид. аркушів 199.29 

з них іноземними мовами, назв - 

                  обл.-вид. аркушів - 

підручників, назв 3 

                  обл.-вид. аркушів - 

з них іноземними мовами, назв - 

                  обл.-вид. аркушів - 

навчальних посібників, назв 3 

                  обл.-вид. аркушів 28.2 

з них іноземними мовами, назв - 

                  обл.-вид. аркушів - 

методичних розробок, рекомендацій, назв 8 

                  обл.-вид. аркушів 19.2 
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з них іноземними мовами, назв - 

                  обл.-вид. аркушів - 

періодичних фахових видань, назв (випусків) 12 

                  обл.-вид. аркушів - 

інші види видань (к-ть найменувань) 73 

                  обл.-вид. аркушів 22.6 

у зарубіжних виданнях, назв 17 

                  обл.-вид. аркушів 6.7 

 

 

 

 

 

Таблиця 5 

Показники участі слухачів у науковій роботі підрозділів ОРІДУ НАДУ при Президентові України в 2016 році 

 

№ Підрозділ Кількість слухачів, що приймають участь у НДР, у т.ч. Оприлюднення результатів НДР 

з/п  за 

комплексним 

науковим 

проектом 

ОРІДУ НАДУ 

за держав-

ними 

науково-

технічними 

програмами 

 

за 

грантами 

за 

господарчими 

договорами 

доповіді та 

повідомлення на 

наукових 

конференціях, 

симпозіумах 

тощо 

статті доповіді тези 

доповідей 

1 2 3 

 

4 5 6 7 8 9 10 

 ОРІДУ НАДУ  

при Президентові 

України  

---- — — — 51   28 
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Таблиця 6 

Наукові комунікативні заходи, проведені в Одеському регіональному інституті державного управління  

НАДУ при Президентові України у 2016 р. 

 

№   Місце Організатори Дата Кількість 

учасників 

з/п Захід Точна назва  

(за вихідними 

документами) 

проведення 

(країна, місто, 

установа) 

 

(повні назви установ) прове- 

дення 

Док 

то 

рів 

наук 

Кан 

ди 

датів 

наук 

 2 3 4 5 6 7 8 

1 Семінар у режимі 

відеоконференції 

Сервіси Google у 

професійній діяльності 

Україна,  

м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові 

України 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові України 

13 січня 

2016 р. 

2 4 

2 «Круглий стіл» Особливості 

стратигування на 

місцевому рівні 

Україна, 

м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові 

України 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові України 

 

18 лютого 

2016 р. 

3 5 

3 Науково-

методологічний 

семінар  

Новий Закон України 

"Про державну службу". 

Україна,  

м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові 

України 

Кафедра філософських та 

соціально-політичних наук 

ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України 

25 лютого 

2016 р. 

3 6 

4 Лекція  у межах 

тематичного 

семінару 

Новації в законодавстві у 

сфері публічних 

закупівель 

Україна,  

м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові 

України 

Кафедра державного управління і 

місцевого самоврядування  

ОРІДУ НАДУ 

 при Президентові України 

 

10 березня 

2016 р. 

4 5 

5 Тематична зустріч з Розширення Україна,  Кафедра європейської інтеграції 18 березня 2 5 
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європейським 

експертом-

політологом  

Європейського Союзу та 

партнерство для країн 

Східної Європи: 

перспективи для України 

м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові 

України 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові України 

Європейський експерт-політолог, 

співробітник Університету Фрідріха 

Шиллера м. Єна (ФРН) Кай 

Вітцлак-Макаревич 

2016 р. 

6 Семінар  Розвиток регіону через 

використання цифрових 

технологій 

Україна,  

м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові 

України 

Кафедра інформаційних технологій 

та систем управління  
ОРІДУ НАДУ  

при Президентові України 
спільно з Google Україна 

24 березня 

2016 р. 

2 4 

7 «Круглий стіл» Імідж органів публічної 

влади через аналіз 

чвертьвікових 

перетворень на 

пострадянському просторі  

м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові 

України 

Кафедра філософських та 

соціально-політичних наук 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові України 

 

28 березня 

2016 р. 

- 2 

8 Навчально-

методичний 

семінар  

Визначення загальних 

підходів у навчальному 

процесі з питань 

реформування місцевого 

самоврядування та 

територіальної організації 

влади в Україні 

м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові 

України 

Кафедра інформаційних технологій 

та систем управління  
ОРІДУ НАДУ  

при Президентові України 

26 квітня  

2016 р. 

2 9 

9 ХVІІ Всеукраїнська 

щорічна 

студентська 

науково-практична 

конференція за 

участю 

міжнародних 

спеціалістів  

Сучасний менеджмент: 

моделі, стратегії, 

технології 

Україна,  

м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові 

України 

Кафедра менеджменту організацій,  

кафедра управління проектами  

ОРІДУ НАДУ 

 при Президентові України 

 

27 квітня 

2016 р. 

5 9 

10 Науково-практична 

конференція 

Забезпечення 

конструктивного діалогу 

між владою та 

Україна, 

м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ 

ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України 

 

28 квітня 

2016 р. 

5 7 
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суспільством при Президентові 

України 

11 Майстер-клас в 

рамках II Odessa 

Smart Forum 

Проектуємо бізнес: від 

фантазій до моделі, від 

моделі – до плану 

Україна,  

м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові 

України 

Кафедра управління проектами  

ОРІДУ НАДУ 

 при Президентові України; 

компанії «Roivix» (м.Київ) 

28 квітня 

2016 р. 

11 21 

12 Тренінг в рамках             

II Odessa Smart 

Forum  

 

Розширення можливостей 

з використанням 

інструментів Google Apps  

Україна, 

 м. Одеса,  

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові 

України 

ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України; 

спільноти Google Educators Group 

28 квітня 

2016 р. 

1 5 

13 Майстер-клас в 

рамках II Odessa 

Smart Forum 

Міні-майстерня 

Особистого бренду 

Україна,  

м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові 

України 

ОРІДУ НАДУ 

 при Президентові України, 

кафедра менеджменту логістики 

ОНАХТ 

28 квітня 

2016 р. 

1 3 

14 Тренінг в рамках   

II Odessa Smart 

Forum  

 

Ефективні переговори Україна,  

м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові 

України 

Факультету менеджменту,  

кафедри регіональної політики та 

публічного адміністрування  

ОРІДУ НАДУ 

 при Президентові України 

28 квітня 

2016 р. 

2 5 

15 Щорічна науково-

практична 

конференція 

Інформаційне суспільство 

та сталий розвиток 

Україна,  

м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові 

України 

Кафедра інформаційних технологій 

та систем управління  

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові України 

17 травня 

2016 р. 

1 3 

16 Фестиваль науки Україна,  

м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові 

України 

Кафедра державного управління і 

місцевого самоврядування  

ОРІДУ НАДУ 

 при Президентові України 

 

17-28 травня 

2016 р. 

5 8 

17 «Круглий стіл»  Формування нової Україна,  Кафедра державного управління і 19 травня 1 2 
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парадигми вітчизняної 

системи професійного 

навчання публічних 

службовців з метою 

формування 

антикорупційної культури 

м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові 

України 

місцевого самоврядування  

ОРІДУ НАДУ 

 при Президентові України 

 

2016 р. 

18 ІI Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція  

Суспільно-політичний та 

соціокультурний розвиток 

південного регіону 

України: історичні 

традиції і сучасні 

тенденції 

Україна,  

м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові 

України 

Кафедра філософських та 

соціально-політичних наук 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові України 

 

20 травня 

2016 р. 

- 2 

19 Семінар-тренінг Новели законодавства у 

сфері публічних 

закупівель 

Україна,  

м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові 

України 

Кафедра державного управління і 

місцевого самоврядування  

ОРІДУ НАДУ 

 при Президентові України 

 

20 травня 

2016 р. 

1 4 

20 «Круглий стіл» Обговорення шляхів 

впровадження окремих 

механізмів взаємодії 

органів публічної влади 

держав – членів ЄС в 

систему місцевого 

самоврядування в Україні 

Україна,  

м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові 

України 

Кафедра державного управління і 

місцевого самоврядування  

ОРІДУ НАДУ 

 при Президентові України,  

 

23 травня 

2016 р. 

2 1 

21 Навчально-

методичний 

семінар 

Школа педагогічної 

майстерності 

Україна,  

м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові 

України 

Кафедра державного управління і 

місцевого самоврядування  

ОРІДУ НАДУ 

 при Президентові України, 

Міжрегіональне управління 

Національного агентства України з 

питань державної служби в 

Одеській, Миколаївській та 

Херсонській областях, Автономній 

Республіці Крим та м. Севастополі 

25 травня 

2016 р. 

5 14 
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22 Лекція науковця 

Богдана 

Гаврилишина 

 Роль молоді в 

майбутньому України 

Україна,  

м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові 

України 

ОРІДУ НАДУ 

 при Президентові України 

науковець і громадський діяч, член 

Римського клубу Богдан 

Гаврилишин 

26 травня 

2016 р. 

4 5 

23 Щорічна науково-

практична 

конференція 

Соціально-економічний 

розвиток регіонві в 

умовах децентралізації: 

цілі, механізми, 

інструменти 

Україна,  

м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові 

України 

Кафедра економічної та фінансової 

політики  

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові України 

27 травня 

2016 р. 

2 4 

24 VІІ міжнародна 

Інтернет-

конференція для 

аспірантів і 

докторантів з 

державного 

управління 

 Державне управління в 

Україні: історія 

державотворення, виклики 

та перспективи 

Україна,  

м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові 

України 

Кафедра державного управління і 

місцевого самоврядування 

ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України 

 

27 травня 

2016 р. 

5 14 

25 «Круглий стіл»  

 

 Державно-приватне 

партнерство у сфері 

охорони здоров’я. Стан та 

перспективи 

Україна,м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові 

України 

Кафедра філософських та 

соціально-політичних наук 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові України 

 

30 травня 

2016 р. 

4 6 

26 Тематична зустріч з 

відомим 

геополітиком 

Володимиром 

Олександровичем 

Дергачовим 

Геополітичний вимір 

інтеграційних процесів в 

сучасному світі 

Україна,м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ при 

Президентові 

України 

Кафедра європейської  інтеграції 

ОРІДУ НАДУ в межах Дня Європи 

30 травня 

2016 р. 

2 6 

27 IV-й щорічний 

ВЕБ-семінар 

Регіональна політика та 

регіональний розвиток в 

Україні 

Україна,  

м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові 

України 

Кафедра регіональної політики та 

публічного адміністрування ОРІДУ 

НАДУ 

 при Президентові України 

 

07 червня 

2016 р. 

- 3 
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28 Науковий семінар Кращі практики реалізації 

програми об’єднання 

громад: досвід громад 

Одеської області 

Україна, Одеса, 

ОРІДУ НАДУ при 

Президентові 

України 

ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України 

10 червня 

2016 р. 

3 4 

29 Науково- 

тематична зустріч  

Імплементації Закону 

України «Про державну 

службу» та розроблення 

стандартів вищої освіти за 

спеціальністю «Публічне 

управління та 

адміністрування» 

Україна,  

м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові 

України 

ОРІДУ НАДУ 

 при Президентові України  

Національне агентство України з 

питань державної служби 

17 червня 

2016 р. 

1 5 

30 Науково-практична 

конференція 

Соціально-економічний 

розвиток регіонів в 

умовах децентралізації: 

цілі, механізми, 

інструменти 

Україна,  

м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові 

України 

Кафедра економічної та фінансової 

політики  

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові України 

 

27 травня 

2016 р. 

5 23 

31 «Літня школа» 

молодих учених 

Публічне управління та 

адміністрування 

Україна,  

м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові 

України 

Сектор підготовки науково-

педагогічних та наукових кадрів 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові України; 

ХарРІДУ НАДУ  

при Президентові України 

21 червня 

2016 р. 

5 7 

32 «Круглий стіл»  ENGLISH IN PUBLIC 

ADMINISTRATION 
Україна,  

м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові 

України 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові України; 

ХарРІДУ НАДУ  

при Президентові України 

24 червня 

2016 р. 

1 1 

33 Літня школа   «Новий закон «Про 

державну службу» – нова 

якість державного 

управління» 

Україна, 

м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ 

при Президентові 

України 

ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України; 

ДРІДУ НАДУ при Президентові 

України 

29 червня 

2016 р. 

 

3 7 

34 Громадське Проект Закону України Україна, ОРІДУ НАДУ при Президентові 1 липня  2 4 
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обговорення «Про молодь» м. Одеса, ОРІДУ 

НАДУ 

України; 

Міністерство молоді та спорту 

України за підтримки Дитячого 

фонду ООН (ЮНІСЕФ) у 

партнерстві з ІСАР "Єднання” 

2016 р. 

35 Всеукраїнська 

«Літня школа» 

 Підвищення ефективності 

діяльності центрів 

підвищення кваліфікації 

державних службовців у 

контексті реформи 

державного управління 

Україна, 

смт. Затока 

Білгород-

Дністровського 

району Одеської 

області, 

НАДУ при Президентові України  

за підтримки Фонда  

Ганса Зайделя в Україні; 

 ОРІДУ НАДУ  

при Президентові України; 

Національне агентство України з 

питань державної служби 

11-15 липня 

2015 р 

11 13 

36 Цикл зустрічей з 

авторитетними 

вітчизняними 

політиками, 

державними 

діячами, вченими 

та експертами  

Державне будівництво 

України: історія, 

сучасність та перспективи 

Україна, 

м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ 

при Президентові 

України 

Кафедра державного управління і 

місцевого самоврядування 

ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України 

 

15 вересня 

2016 р 

3 7 

37 ІІІ Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

Геоінформаційні 

технології у 

територіальному 

управлінні 

Україна,  

м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові 

України 

Кафедра управління проектами 

ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України; 

Приватне акціонерне товариство 

«ЕСОММ Со» (м. Київ), 

Підприємство «Есрай Україна»,  

дистриб’ютор корпорації Esri 

(США),  

Науково-виробниче підприємство 

«Високі технології» (м. Одеса) 

 

15-16 

вересня   

2016 р. 

4 12 

38 Тематична зустріч Зустріч з делегацією 

Університету Віадріна (м. 

Франфурт-на-Одері, ФРН)  

Україна, м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ при 

Президентові 

України. 

Кафедра європейської інтеграції 

ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України; 

 Фонд Конрада Аденауера 

16 вересня 

2016 р. 

1 2 
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39 VІII щорічні 

Рішельєвські 

академічні читання 

Актуальні питання 

впровадження нового 

законодавства про 

державну службу 

Україна, 

м. Одеса,  

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові 

України 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові України; 

Нацагенство України з питань 

державної служби; НАДУ при 

Президентові України; Центр 

адаптації державної служби до 

стандартів Європейського Союзу 

спільно з Одеською міською радою. 

22-23  

вересня  

2016 р. 

3 6 

40 Лекція Дюк де Рішельє – 

видатний генерал-

губернатор Одеси 

Україна, 

м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ 

при Президентові 

України 

Кафедра філософських та 

соціально-політичних наук 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові України 

 

06 жовтня 

2016 р 

1 3 

41 «Круглий стіл»  

 

Взаємодія органів 

публічної влади з 

громадськістю як 

механізм  управління 

місцевим розвитком 

Україна,  

м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові 

України 

Кафедра регіональної політки та 

публічного адміністрування; 

кафедра державного управління і 

місцевого самоврядування 

ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України 

11 жовтня 

2016 р. 

2 4 

42 Семінар Особливості 

впровадження 

організаційно - правових 

засад Закону України 

"Про державну службу" в 

системі НАДУ 

Україна, 

м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ 

при Президентові 

України 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові України 

 

17 жовтня 

2016 р. 

2 4 

43 Щорічна науково-

практична 

конфенція за 

результатами 

стажування 

слухачів в органах 

державної влади та 

органах місцевого 

самоврядування 

Особливості проведення 

стажування слухачів 

денної форми навчання 

факультету державного 

управління в органах 

державної влади та 

органах місцевого 

самоврядування у 2016 р. 

Україна,  

м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові 

України 

Деканат факультету державного 

управління  

ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України 

 

19 жовтня 

2016 р. 

7 15 
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44 «Круглий стіл»  

  

Створення мотиваційного 

клімату в колективі 

органу публічної влади: 

управління персоналом. 

Етично-психологічні 

взаємовідносини між 

працівниками в органі 

публічної влади 

Україна,  

м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові 

України 

Кафедра регіональної політки та 

публічного адміністрування; 

кафедра державного управління і 

місцевого самоврядування 

ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України 

 

25 жовтня 

2016 р. 

3 5 

45 Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція за 

міжнародною 

участю 

Реформування публічного 

управління та 

адміністрування: теорія, 

практика, міжнародний 

досвід 

Україна,  

м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові 

України 

Відділ координації наукових 

досліджень та інформаційно-

аналітичної роботи 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові України 

28 жовтня 

2016 р. 

14 61 

46 Відеоконференція Аналіз результатів 

виконання програми 

цифрового перетворення 

Одеської області 

Україна,  

м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові 

України 

Кафедра інформаційних технологій 

та систем управління  

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові України 

 

28 жовтня 

2016 р. 

- 2 

47 «Круглий стіл»  Конкурентноспроможний 

лідер  в у правлінні 

реформами на сучасному 

етапі 

Україна,  

м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові 

України 

Кафедра регіональної політки та 

публічного адміністрування; 

кафедра державного управління і 

місцевого самоврядування 

ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України 

10 

листопада 

2016 р. 

3 4 

48 «Круглий стіл» Толерантність у 

публічному управлінні 

Україна,  

м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові 

України 

Кафедра філософських та 

соціально-політичних наук ОРІДУ 

НАДУ при Президентові України, 

16 

листопада 

2016 р. 

3 7 
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49 Симпозіум з нагоди 

15-річчя утворення 

кафедри 

державного 

управління і 

місцевого 

самоврядування  

Публічне управління: від 

теорії до практики 

Україна, 

м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ 

при Президентові 

України 

Кафедра державного управління і 

місцевого самоврядування 

ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України 

25 

листопада 

2016 р 

7 10 

50 Щорічний 

науковому семінар 

New insights in public 

administration (Нове 

розуміння публічного 

адміністрування) 

Україна, 

м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ 

при Президентові 

України 

Кафедра української та іноземних 

мов ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України 

 

25 

листопада 

2016 р 

1 3 

51 Відеоконференція Що таке Інтернет речей і 

чому це важливо ? 

Україна,  

м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові 

України 

Кафедра інформаційних технологій 

та систем управління  

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові України; 

Південноукраїнський національний 

педагогічний університет імені 

 К.Д. Ушинського 

29 

листопада 

2016 р. 

- 3 

52 Відеоконференція Техніка візуалізації 

інформації в межах 

програм цифрового 

перетворення областей 

України 

Україна,  

м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові 

України 

Кафедра інформаційних технологій 

та систем управління  

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові України; 

Google Україна 

07 грудня 

2016 р. 

- 3 

53 П’ята щорічна 

науково-практична 

конференція 

 
 

Європейська інтеграція в 

контексті світових 

глобалізаційних процесів 

 

Україна,  

м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові 

України 

Кафедра європейської інтеграції 

ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України; 

Представництво Міністерства 

закордонних справ України в Одесі 

15 грудня 

2016 р. 

1 6 
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Таблиця 7 

 
Наукові комунікативні заходи, проведені в інших установах, де брали участь працівники ОРІДУ НАДУ при Президентові України                                   

в 2016 році 

 

№ 

з/п 

Захід Точна назва 

(за вихідними документами) 

Місце проведення 

(країна, місто, 

установа) 

Організатори 

(повні назви установ) 

Дата 

проведення 

Кількість 

учасників 
Докто

рів 

наук 

Канди- 

датів 

наук 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Конференція Е-освіта для е-урядування Україна, м. Київ НАДУ при Президентові 

України 

23 лютого 

2016 р. 

- 5 

2 Ярмарок проектних ідей 

на підтримку реформ в 

Україні 

Українська Лабораторія у 

Брюсселі 2016 

Бельгія,   

м. Брюссель 

Офіс зв'язку українських 

аналітичних центрів у 

Брюсселі 

29 лютого 

2016 р. 

- 1 

3 Всеукраїнська науково-

практична конференція за 

міжнародною участю 

Розвиток громадянських 

компетентностей в Україні 

 

Україна, м. Київ, 

НАДУ при 

Президентові 

України 

НАДУ при Президентові 

України, (в межах 

Швейцарсько-

українського освітнього  

проекту «Розвиток 

громадянських 

компетентностей в 

Україні – DOCCU») 

17-18 

березня 

2016 р. 

- 3 

 

4 «Круглий стіл» Об’єднання територіальних 

громад Півдня України: 

перші результати та нові 

виклики 

Україна, м.Одеса, 

конференц-центр 

«Impakt Нub 

Оdessa» 

Громадська організація 

“Центр досліджень 

місцевого 

самоврядування та 

розвитку громад”, за 

підтримки 

Міжнародного фонду 

«Відродження» 

19 квітня 

2016 року 

1 1 

5 Навчальний семінар Державне управління в 

Польщі – завдання та 

обов’язки 

Польща, 

м. Варшава (KSAP) 

Національна школа 

державного управління 

(KSAP, м. Варшава), 

18-22 

квітня 2016 

р. 

- 1 
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Польсько-

Американський Фонд 

Свободи. 

 

6 «Круглий стіл» 

 

Публічний імідж сучасного 

науковця: фактори 

формування та соціальна 

значущість 

Україна, 

м.Одеса 

Одеський національний 

університет                       

ім. І.І. Мечникова 

20 квітня 

2016 р. 

- 1 

7 II міжнародний форум 

енергоефективного 

партнерства 

Енергосервіс: інвестиції в 

енергоефективність 

бюджетної сфери та переваги 

для житлових будівель 

Україна, 

м. Київ 

Міністерство 

регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-

комунального 

господарства України 

12 травня 

2016 р. 

- - 

8 Міжнародна науково-

практична конференція  

Теорія та практика 

публічного управління-2016 

Республіка 

Молдова,                    

м. Кишинів 

Академія публічного 

управління в Республіці 

Молдова 

20 травня 

2016 р. 

- 2 

9 ХVІІ Всеукраїнської 

виставки-форуму творів 

друку провідних 

видавництв України  

Українська книга на 

Одещині 

Україна, 

м.Одеса 

Одеська національна 

наукова бібліотека 

20 травня 

2016 р. 

1 - 

10 Тематичну зустріч  Роль самоорганізації у 

реформуванні системи 

житлово-комунальних 

послуг у багатоквартирних 

будинках 

Україна, 

м.Одеса 

Одеська міська рада 26 травня 

2016 р. 

1 2 

11 Конференція  Презентація результатів 

кампанії "Цифрове 

перетворення Одеської 

області 

Україна, 

м. Одеса 

готель 

«Лондонська» 

Google Україна спільно з 

Одеською міською 

радою, Одеською 

обласною державною 

адміністрацією 

31 травня 

2016 р. 

1 1 

12 «Круглий стіл» Національна вища освіта в 

галузі комунікацій: стан та 

перспективи 

Україна, 

м. Київ, 

Укрінформ. 

Міністерство 

інформаційної політики 

01 червня 

2016 р. 

2 2 

13 «Круглий стіл» Лідерство – запорука Україна, Вінницького обласного 01 червня - 1 
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ефективності реформування 

системи публічного 

управління 

м. Вінниця центру перепідготовки 

та підвищення 

кваліфікації працівників 

органів державної влади, 

органів місцевого 

самоврядування, 

державних підприємств, 

установ і організацій 

2016 р. 

14 «Круглий стіл» Стратегія сталого розвитку 

«Україна – 2020»: механізми 

децентралізації влади 

Україна, 

м. Вінниця 

Вінницького обласного 

центру перепідготовки 

та підвищення 

кваліфікації працівників 

органів державної влади, 

органів місцевого 

самоврядування, 

державних підприємств, 

установ і організацій 

01 червня 

2016 р. 

- 1 

15 Тренінг в межах проекту 

«Громадянське 

суспільство. Діалог заради 

прогресу» 

Комунікації та зв’язки з 

громадськістю 

Україна, 

м. Херсон 

Херсонський ЦППК; 

Фондом Конрада 

Аденауера та ІСАР 

ЄДНАННЯ 

2 червня 

2016 р. 
 

1 1 

16 Науково-практичний 

семінар 

Діалогові комунікації влади і 

громади в умовах 

децентралізації 

 

Україна, 

м. Херсон 

Херсонський ЦППК 3 червня 

2016 р. 
 

1 1 

17 Літня школа Літня школа з питань  

державного управління і 

права 

Німеччина, 

м. Берлін 

Берлінська вища школа 

економіки і права, 

Німецька служба 

академічних обмінів 

(DAAD) 

 

05-16 

червня 

2016 р. 

- 1 

18 Семінар  Формування бачення сталого 

розвитку міста та вибір 

стратегічних пріоритетів 

Україна, 

м. Одеса 

готель 

Фонд Ганса Зайделя 

(ФРН), Інститут 

врядування  (м. Львів) 

6 -7 червня 

2016 р. 

1 1 
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розвитку «Лондонська» Одеська обласна 

державна адміністрація; 

Одеська обласна рада 

19 Дебати Периферійні території 

об’єднаних громад: 

механізми захисту прав та 

реалізації інтересів (на 

прикладі Півдня України) 

Україна, 

м.Одеса 

конференц-зал 

«Амстердам» 

Impact Hub Odessa 

ВГО «Асоціація 

сприяння самоорганізації 

населення» та за 

підтримки 

Міжнародного фонду 

«Відродження» у 

партнерстві з Фондом 

розвитку аналітичних 

центрів (TTF) та 

Посольством Швеції в 

Україні (SIDA) 

10 червня 

2016 р. 

1 1 

20 Весняна школа Права людини як ключ до 

демократії 

Німеччина, 

м. Саарбрюкен 

 

Europa-Institut 

Університету Саарланду; 

Фонду DAAD; 

Міністерство 

закордонних справ ФРН 

5-13 червня 

2016 р. 

- 1 

21 Конференція Stockholm Criminology 

Symposium 

Швеція, 

м. Стокгольм 

Міністерство Юстиції 

Швеції; 

благодійний фонд 

Богдана Гаврилишина 

«Молодь змінить 

Україну» 

12-19 

червня  

2016 р. 

- 1 

22 Міжнародна конференція Брендинг дестинацій: 

запорука побудови успішної 

репутації 

Україна, 

м.Київ 

Міністерство 

економічного розвитку і 

торгівлі України у 

співпраці з UNWTO 

21 червня 

2016 р. 

- 1 

23 Одеський міжнародний 

судовий форум ІІ 

Конституційний полілог 

Судова реформа: важливий 

крок у правильному 

напрямку. Що далі? 

Україна, 

м. Одеса 

Апеляційний суд 

Одеської області 

24 червня 

2016 р. 

- 1 

24 Міжнародна науково-

практична конференція 

Актуальні питання 

державно-правового 

Україна, Одеса, 

ОНПУ 

МОН України, Одеська 

обласна рада, Одеський 

23-25 

червня 

1 3 
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розвитку сучасної України національний 

політехнічний 

університет, ОРІДУ 

НАДУ, Національна 

академія національної 

гвардії України, 

Національний 

аерокосмічний 

університет ім. 

Жуковського 

2016р. 

25 Робочій візит  Румунія, 

м. Ясси 

Університет Александру 

Іоан Куза, 

23-25 

червня   

2016 р. 

- 1 

26 «Круглий стіл» Питання економіки та 

фінансування охорони 

здоров’я 

Україна, 

м. Київ, 

НАДУ при 

Президентові 

України 

НАДУ при Президентові 

України 

 

01 липня 

2016 р. 

- 1 

27 Міжнародна конференція AFACERI.RO. Україна, 

м. Одеса 

 08 липня 

2016 р. 

1  - 

28 Семінар підсумковий семінар з 

сільськими та селищними 

радами – учасниками 

проекту «Об’єднання громад: 

через усвідомлення до 

створення» 

Конференц-зала 

готелю "Вікторія" 

(м. Одеса, вул. 

Генуезька, 24) 

Офіс реформ з питань 

децентралізації в 

Одеській області спільно 

з Одеським 

регіональним 

відділенням Асоціації 

міст України 

15 липня 

2016 р. 

1 - 

29 «Круглий стіл» Формування бюджетних 

запитів на 2016 рік 

Україна, 

м. Миколаїв 

ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України; 

фінансові органи та 

казначейства м. 

Миколаїв 

17 липня 

2016 р. 

- 1 

30 Тематичний семінар Механізми реалізації права 

громадян, громадських 

Україна, 

м. Одеса 

Управління реєстрації 

нормативно-правових 

26 серпня 

2016 р. 

- 1 
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організацій на доступ до 

публічної інформації 

актів, правової роботи та 

правової освіти 

Головного 

територіального 

управління юстиції в 

Одеській області 

31 ХХІХ Міжнародна 

науково-практична 

інтернет-конференція 

Проблеми та перспективи 

розвитку науки на початку 

третього тисячоліття в 

країнах Європи та Азії 

Україна, Київська 

обл., м. Переяслав-

Хмельницький 

 

Переяслав-

Хмельницький 

державний педагогічний 

університет                      

ім. Г. Сковороди 

31 серпня 

2016 р. 

- 2 

32 Науковий семінар  Бюджетна децентралізація: 

перехідний період 2016 р. 

Україна, 

м. Миколаїв 

ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України; 

Головне фінансове 

управління 

Миколаївської області 

02 вересня  

2016 р. 

- 1 

33 Відкриття навчального 

курсу 

Economics of the EU, and EU-

Ukrainian relations 2016 

Україна, 

м. Одеса 

Одеський національний 

економічний університет 

 

9 вересня 

2016 р. 

- 2 

34 12 щорічна міжнародна 

наукова конференція 
Як міжнародне право діє 

підчас кризи 

Латвія, 

м. Рига 

 

Європейська Спільнота 

Міжнародного права 

08 вересня 

2016 р. 

- 1 

35 Міжнародна конференція Південь України у 

вітчизняній та європейській 

історії 

Україна, м. Одеса 

Одеська міська 

рада 

Одеська державна 

академія будівництва та 

архітектури; управління 

з питань охорони 

об'єктів культурної 

спадщини Одеської 

міської ради 

15-16 

вересня 

2016 р. 

 

- 2 

36 Міжнародна науково-

практична конференція 

Містобудівне планування і 

управління прибережними 

територіями 

Україна, 

Одеська обл., 

смт. Сергіївка 

Одеська державна 

академія будівництва і 

архітектури, Державна 

установа «Український 

науково-дослідний 

19-20 

вересня          

2016 р. 

- 1  
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інститут медичної 

реабілітації і 

курортології МОЗ 

України», ПП «АСТОР-

ЮГ», ГО «Спеціалісти у 

сфері природних 

лікувальних ресурсів» 

37 Науково-практична 

конференція 

25 років незалежності 

України: проблеми і 

перспективи 

Україна, м. Одеса, 

вул. Канатна, 83 

Одеська обласна Рада 

миру 

21 вересня  

2016 р. 

2 6 

38 Міжнародний 

урбаністичний форум 
Території для розвитку. 

Берег і місто 

Україна, 

Одеська обл., 

смт. Сергіївка 

Національного 

університету «Львівська 

політехніка», Київської 

національної академії 

будівництва та 

архітектури, 

Придніпровської 

державної академії 

будівництва та 

архітектури, 

Харківського 

національного 

університету міського 

господарства ім. О.Н. 

Бекетова та ОРІДУ 

НАДУ при Президентові 

України 

17-23 

вересня 

2016 р. 

- 1 

39 Третя науково-практична 

конференція 

Спільні дії військових 

формувань і правоохоронних 

органів держави: проблеми 

та перспективи 

Україна, м. Одеса, 

Фонтанська дорога, 

10 

Військова академія 22 вересня 

2016 р. 

- 1 

 

40 Семінар Організація 

міжмуніципальної співпраці 

з метою утилізації твердих 

Україна, 

м. Одеса, 

готель 

Фонд Ганса Зайделя 

(ФРН), Інститут 

врядування  (м. Львів) 

03-04 

жовтня           

2016 р. 

1 1 
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побутових відходів, 

водозабезпечення, очистки 

та каналізування стоків 

«Лондонська» 

41 Навчальні заходи, 

присвячені 25 – річчю 

Інституту державного 

управління, поліції та 

права Землі Мекленбург-

Передня Померанія 

 Німеччина, 

м. Гюстров 

 

Інститут державного 

управління, поліції та 

права Землі Мекленбург-

Передня Померанія, 

10-16 

жовтня 

2016 р. 

- - 

42 «Круглий стіл» Методологічні засади 

формування та поширення 

інформації зі статистики 

підприємств 

 

Україна, 

м. Одеса 

 

ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України; 

Головне управління 

статистики в Одеській 

області 

20 жовтня 

2016 р. 

1 2 

43 Семінар 

 

Культурна політика а епоху 

креативних індустрій 

Україна, 

м. Київ 

 

Український центр 

культурних досліджень 

при Міністерстві 

Культури України 

21 жовтня 

2016 р. 

- 1 

44 Семінар Розробка та проведення 

ефективної інформаційно-

просвітницької кампанії 

Україна, 

 м. Миколаїв 

Центральна міська 

бібліотека ім. М.Л. 

Кропивницького м. 

Миколаєва, 

Миколаївський міський 

благодійний фонд МЕТА 

«Від спільного бачення – 

до спільних дій». 

22 жовтня 

2016 р. 

- 1 

45 Міжнародна конференція Безпека та стабільність на 

Чорному морі 

Румунія, 

м. Констанца 

 

Університет «Андреа 

Шагуна» 

20-22 

жовтня 

2016 р. 

1 1 

46 IX Міжнародна 

конференція 

«Глобалізація та вища освіта 

з економіки та бізнес 

Румунія, 

 м. Ясси 

Університет Александру 

Іоан Куза 

20-23 

жовтня 

- 2 
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адміністрування GEBA-

2016». 

2016 р. 

47 «Круглий стіл»  Нові технології збору, 

накопичення та обробки 

статистичних данних щодо 

управління соціально-

економічними  процесами в 

регіоні 

Україна, 

м. Одеса 

 ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України; 

Головного управління 

статистики в Одеській 

області 

27 жовтня 

2016 р. 

- 1 

48 Міжнародна наукова 

конференція 

Європейський Союз як 

глобальний актор 

Німеччина, 

м. Саарбрюкен 

 

Europa-Institut 

Університету Саарланду; 

Міністерство 

закордонних справ ФРН 

8-12 

листопада 

2016 р. 

- 1 

49 Щорічна науково-

практична конференція за 

міжнародною участю 

 

Розвиток професійних 

компетентностей державних 

службовців: комунікативний 

аспект 

Україна, 

м. Київ 

 

НАДУ при Президентові 

України 

3–4 

листопада 

2016 р. 

3 3 

50 IX Міжнародна науково-

практична конференція 

Теорія та практика державної 

служби 

Україна, 

м. Дніпро 

ДРІДУ НАДУ при 

Президентові України 

11 

листопада 

2016 р. 

 

1 2 

51 Міжнародна науково-

практична конференція 
 

Сутність та перспективи 

впровадження  

електронної демократії в 

Україні 

Україна, 

м. Вінниця 

 

Вінницький 

національний технічний 

університет 

15 

листопада 

2016 р. 

 

- 1 

52 «Круглий стіл» Реформування бюджетної 

системи України 

Україна, 

м. Вінниця, 

Головне фінансове 

управління 

Вінницької області 

ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України, 

Головне фінансове 

управління Вінницької 

області; ГУ Державної 

казначейської служби 

України у Вінницькій 

області 

23-25 

листопада 

2016 р. 

- 1 

53 ІІ Форумі партнерів з Спільний розвиток бізнесу та Туреччина,   24 1 - 
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країн Чорноморської 

співдружності 

підприємництва в сферах 

туризму та культури 

м. Стамбул листопада 

2016 р. 

 

54 Навчально-

методичний семінар 

 

Запровадження програмно-

цільового методу 

Україна, 

м. Херсон 

Херсонська ОДА  24 

листопада 

2016 р. 

 

1 2 

55 «Круглий стіл»  

 

Спроможність громад 

Миколаївщини. Практики, 

виклики, перспективи 

Україна, 

м. Миколаїв 

Миколаївської ОДА  28 

листопада 

2016 р. 

 

- 1 

 

 

 

 

Таблиця 8 

Участь працівників ОРІДУ НАДУ при Президентові України у робочих комісіях, експертних групах, науково-технічних радах 

органів державної влади та інших установ у 2016 році 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Науковий 

ступінь, 

вчене звання 

Назва комісії, групи, НТР, характер участі Результати роботи 

1 2 3 4 5 

1 Іжа  

Микола 

Михайлович 

д.політ.н., 

професор 

Член Вченої ради НАДУ при Президентові України. 

Член обласної науково-технічної ради при Одеській обласній раді 

Член Одеської обласної ради по роботі з кадрами 

Член Президії НАДУ при Президентові України 

Член Ради гуманітарного розвитку Одеської області 

Член Ради ректорів вищих навчальних закладів Одеського регіону 

Член спілки журналістів України 

Член робочої групи з підтримки та впровадження заходів з 

добровільного об’єднання територіальних громад Одеської області  

Голова Одеської регіональної робочої групи у рамках міжнародного 

проекту «Електронне врядування задля прозорості влади та участі 

Постійна участь 
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громадян» (EGAP) 

2 Попов 

Микола 

Петрович 

к.держ.упр. 

доцент 

Член конкурсної комісії Одеської обласної державної  адміністрації з 

відбору першого заступника та заступника голови Одеської ОДА (3 

комісії) 

 

3 Попов  

Сергій 

Афанасійович 

д.держ.упр., 

професор 

Заступник голови Одеської регіональної робочої групи у рамках 

міжнародного проекту «Електронне врядування задля прозорості влади 

та участі громадян» (EGAP)  

Член Координаційної ради з питань розвитку галузі науки «Державне 

управління» НАДУ при Президентові України 

Постійна участь 

 

 

4 Ахламов  

Анатолій 

Геннадійович 

д.е.н., 

професор 

Член робочої групи по економічному розвитку України Академії наук 

України 

Програма соціально – 

економічного розвитку 

Півдня України на 2016 рік 

5 Безверхнюк  

Тетяна  

Миколаївна 

 

д.держ.упр., 

професор 

Член Спеціалізованої вченої ради К 20.052.07 в Івано-Франківському 

національному технічному університеті нафти і газу 

Член Наукової ради з туризму та курортів Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України ради 

 

Участь у засіданнях з 

розгляду і захисту 

дисертацій 

 

Постійна участь у 

засіданнях спецради 

6 Голинська  

Олеся 

Володимирівна 

к.держ.упр., 

доцент 

Головний консультант Інституту бюджету та соціально-економічних 

досліджень Міністерства економіки 

Експерт з бюджетних питань Асоціації міст України 

Експерт-аналітик Всеукраїнської асоціації органів самоорганізації 

населення  

Експерт з фінансово-економічних та бюджетних питань фонду розвитку 

м. Миколаїв 

Постійна участь 

7 Горячук  

Валерій 

Федорович 

д.е.н., 

професор 

Член Наукової ради Інституту проблем ринку та економіко-екологічних 

досліджень НАН України 

Постійна участь 

8 Давтян  

Степан 

Гургенович 

к.держ.упр., 

доцент 

Член громадської ради при Одеській обласній державній адміністрації, 

голова комітету сприяння діяльності органів публічної влади 

Постійна участь 

9 Драгомирецька 

Наталія 

Михайлівна 

д.держ.упр., 

професор 

Член громадської ради при Головному регіональному управлінні 

Фіскальної служби України в Одеській області 

Член Спеціалізованої вченої ради К 08.866.01 ДРІДУ НАДУ при 

Надання науково-

методичних рекомендацій; 

участь у розробці 
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Президентові України 

 

пропозицій щодо правових 

актів України 

10 Колісніченко 

Наталя 

Миколаївна 

к.держ.упр., 

доцент 

Член робочої групи з підготовки Стратегії Куцурубської об’єднаної 

територіальної громади (Миколаївська область) 

Підготовлений проект 

документу 

12 Кривцова 

Валентина 

Михайлівна 

к.і.н., 

доцент 

Віце-президент асоціації молдован України 

Редактор газети «Лучаферул» 

Постійна участь 

 

 

 

13 Крупник  

Андрій  

Семенович 

к.політ.н., 

доцент 

Голова Всеукраїнської громадської організації «Асоціація сприяння 

самоорганізації населення» 

Директор громадської організації «Одеський суспільний інститут 

соціальних технологій» 

Член Робочої групи Мінюста у розробці проекту Закону України «Про 

публічні консультації» 

Член Робочої групи з розробки Національної стратегії розвитку 

громадянського суспільства на 2016-2020 роки 

Член Робочої групи з розробки Національної стратегії старіння 

населення України  

Член Координаційної ради з питань розвитку громадянського 

суспільства (консультативно-дорадчого органу при Президентові 

України) 

Член робочої групи Одеської обласної державної адміністрації з питань 

реформування МСВ та об'єднання територіальних громад 

Затверджена Нац.стратегія 

Указом Президента від 

26.02.2016 №68/2016  

Підготовлено проект Нац. 

Стратегії на 2016-2025 рр. 

 

  

14 Куспляк 

Ігор 

Сергійович 

к.політ.н., 

доцент 

Член Одеської регіональної робочої групи у рамках міжнародного 

проекту «Електронне врядування задля прозорості влади та 

громадянської участі» (EGAP) 

Член робочої групи «Електронне урядування» при Одеській обласній 

державній адміністрації 

Член експертного клубу «Е-урядування» Муніципально-громадського 

центру електронного урядування при Вінницькій міській раді 

Постійна участь 

15 Лоханова  

Наталія  

Олексіївна 

д.е.н., 

професор 

Член Спеціалізованої вченої ради Д 41.055.03 в Одеському 

національному економічному університеті 

Член Спеціалізованої вченої ради Д 64.088.02 в Харківському 

Участь у засіданнях з 

розгляду і захисту 

дисертацій 
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 державному університеті харчування та торгівлі 

Член Навчально-методичної  ради МОН України, підкомісія 071 

Участь у засіданнях НМР 

МОН України відповідно 

до плану 

16 Марущак 

Володимир 

Петрович 

д.держ.упр., 

професор 

Заступник начальника відділення Національної служби посередництва і 

примирення в Одеській області, трудовий арбітр 

Постійна участь 

 

 

17 Миколайчук 

Микола 

Миколайович 

д.держ.упр., 

професор 

Член робочої групи проекту Програми соціально – економічного та 

культурного розвитку Одеської області на 2016 рік  

Програма соціально – 

економічного та 

культурного розвитку 

Одеської області на 2016 

рік 

18 Остапенко 

Олександр 

Анатолійович 

к.військ.н., 

с.н.с. 

Голова регіонального представництва міжфракційної депутатської групи 

«Депутатський контроль»; 

Голова поліцейської комісії Головного управління національної поліції в 

Одеській області; 

Голова конкурсної комісії щодо призначення керівників і заступників 

місцевих прокуратур Одеської, Херсонської, Миколаївської областей; 

 Голова Одеської організації політичної партії «Народний фронт» 

Постійна участь 

19 Пастушенко 

Павло 

Петрович 

к.е.н. Член робочої групи Одеської обласної державної адміністрації,  

участь у розробці Програми «Щодо нормативно-правового забезпечення 

виконання положення ст.69 Закону України  «Про землеустрій» 

За результатами роботи 

розроблена Програма,  яка 

забезпечила виконання 

положення ст.69 закону 

України «Про землеустрій».  

Впроваджена протягом 

2016р. 

20 Пахомова 

Тетяна Іванівна 

д.держ.упр., 

професор 

Член Спеціалізованої вченої ради Д 26.810.01в НАДУ при Президентові 

України 

Член Асоціації дослідників державного управління.  

Член Спеціалізованої вченої ради К 41.863.01 в ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України 

Постійна участь 

21 Пігарєв  

Юрій  

Борисович 

к.ф.-м.н., 

доцент 

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 

Постійна участь 
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Член Одеської регіональної робочої групи у рамках міжнародного 

проекту «Електронне врядування задля прозорості влади та участі 

громадян» (EGAP)  

22 Піроженко 

Наталія 

Володимирівна 

к.держ.упр., 

доцент 

Експерт з державних закупівель Одеського суспільного інституту 

соціальних технологій 

Експерт з питань державних закупівель Світового банку України 

Член громадської організації «Спілка реформаторів державних 

закупівель» 

Експерт з питань викладання державно-приватного партнерства 

Програми розвитку державно-приватного партнерства USAID 

Постійна участь 

23 Приходченко 

Людмила 

Леонідівна 

 

д.держ.упр., 

професор 

Член Експертної ради МОН України із питань проведення експертизи 

дисертаційних робіт МОН України з державного управління 

Член робочої групи з розроблення проектів стандартів вищої освіти за 

спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» Національного 

агентства з питань державної служби України 

Експертиза кандидатських 

та докторських 

дисертаційних робіт 

24 Саханєнко  

Сєргєй  

Єгоровіч 

д.держ.упр., 

професор 

Член Робочої групи з підготовки Стратегії та Статуту Куцурубської 

об’єднаної територіальної громади (Миколаївська область) 

Робоча група з підготовки Стратегії та Статуту Балтської міської 

об’єднаної територіальної громади (Миколаївська область) 

Член Спеціалізованої вченої ради К 35.860.01 в ЛРІДУ НАДУ при 

Президентові України 

Експерт ГО «Центр дослідження місцевого самоврядування та розвитку 

громад» 

Постійна участь 

 

 

 

25 Топчієв 

Олександр 

Григорович  

д.геогр.н, 

професор 

Голова Спеціалізованої вченої ради Д 41.051.03 в Одеському 

Національному університеті ім. І.І. Мечникова 

 

Постійна участь 

 

26 Усатюк Іван 

Федорович 

к.і.н.,  

доцент 

Член президії Одеської обласної Ради миру (ООРМ) 

Член Союзу журналістів України 

Постійна участь 

 

27 Якубовський  

Олексій 

Петрович 

к.і.н., 

професор 

Член Української академії наук державного управління 

Член-кореспондент Української академії політичних наук 

Почесний доктор НАДУ при Президентові України                              

Почесний член Ради ректорів Південного регіону 

Постійна участь 
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Таблиця 9 

Наукові зв’язки з установами України в 2016 році 

 
№ 

з/п 

Повна назва установи, місце розташування Предмет на характер співробітництва Підсумки співробітництва 

1 2 3 4 

1 Google Україна Програма цифрового перетворення Одеської 

області, он-лайнове навчання, веб 

картографія, сервіси Google 

Спільна участь у науково-комунікативних 

заходах 

Створення кампанії «Цифрове перетворення 

Одеської області», презентація відбулась 31 

травня 2016 р. 
Розроблені електронні інформаційні ресурси, 

проведено підвищення кваліфікації професорсько-

викладацького складу, сервіси Google Application 

for (G Suite) Education та Google Application for (G 

Suite) Goverment 

2 Асоціація "Міста електронного урядування" 

(м. Київ) 

Надання консультаційної допомоги 

Проведення спільних комунікативних 

заходів 

Участь та проведення спільних комунікативних 

заходів 

 

3 Асоціація міст України, Одеське 

територіальне відділення  (м.Одеса) 

Надання консультаційної допомоги 

Проведення спільних комунікативних 

заходів 

Участь та проведення спільних комунікативних 

заходів: 

Участь у проекті «Розробка курсу на зміцення 

місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)  

Тематичний семінар «Загальні засади 

об'єднання територіальних громад» 28 березня 

2016 р. 

Навчальний семінар «Загальні засади 

об'єднання територіальних громад» 15 квітня 

2016 р. 

4 Балтська районна державна адміністрація Надання консультаційної допомоги 

Проведення спільних комунікативних 

заходів 

Підготовлено Стратегія та Статут Балтської 

міської об'єднаної територіальної громади 

5 Білгород-Дністровська міська рада  Наукове співробітництво 

Проведення спільних комунікативних 

«Круглий стіл» на тему «Туризм та інвестиції», 

21 квітня 2016 р. 
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заходів 

6 Військова академія (м. Одеса) Наукове співробітництво 

Проведення спільних комунікативних 

заходів 

Обмін науковими матеріалами;  

спільна участь у наукових конференціях, 

обмін відгуками та рецензіями 

7 Вінницька обласна державна адміністрація Науково-аналітичний супровід 

діяльності органів виконавчої влади 

Вінницької області 

Проходження щорічного стажування слухачів 

факультету державного управління 

8 Вінницький обласний центр перепідготовки 

та підвищення кваліфікації працівників 

органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, керівників державних 

підприємств, установ і організацій (Україна, 

м. Вінниця) 

Спільні комунікативні заходи,  

науково-методичне співробітництво 

Участь та проведення спільних комунікативних 

заходів: тематичний короткостроковий семінар: 

«Конкурентоспроможний лідер в управлінні 

реформами на сучасному етапі», 1 червня 2016 

р. 

Семінар з підвищення кваліфікації державних 

службовців за заочно-дистанційною формою за 

темою: «Сучасні підходи до регіональної 

політики та публічного адміністрування», 01-30 

червня 2016 р. 

9 Головне управління ДКС в Вінницькій обл. Проведення комунікативних заходів, 

консультування наукових проектів 

Участь та проведення спільних комунікативних 

заходів: 

 «Круглий стіл» на тему: «Реформування 

бюджетної системи України», 23-25 листопада 

2016 р. (кафедра економічної та фінансової 

політики) 

10 Головне управління статистики в Одеській 

обл.  

Статистичні дані для прогнозування та 

моделювання соціально-економічних 

процесів 

Участь та проведення спільних комунікативних 

заходів: 

 «Круглий стіл» «Методологічні засади 

формування та поширення інформації зі 

статистики підприємств», 20 жовтня 2016 р. 

(кафедра економічної та фінансової політики); 

 «Круглий стіл» «Нові технології збору, 

накопичення та обробки статистичних данних 

щодо управління соціально-економічними  

процесами в регіоні», 27 жовтня 2016.р. 

11 Департамент «Агентство з питань інвестицій Методична  та практична допомога  Розробка програми розвитку туризму в 
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та розвитку» Одеської обласної державної 

адміністрації 

 Одеській області на 2017-2020 рр. 

12 Департамент міжнародних зв'язків Одеської 

міської ради 

Методична та практична допомога щодо 

якісної організації навчального процесу; 

організація та проведення спільних 

комунікативних заходів 

Проходження щорічного стажування слухачів 

спеціалізації кафедри європейської інтеграції;  

Участь та проведення круглих столів та 

конференцій 

13 Державна установа «Український НДІ 

медичної реабілітації та курортології МОЗ 

України» 

Співробітництво щодо спільних 

наукових досліджень за напрямом 

«Підвищення ефективності 

менеджменту санаторно-курортної 

сфери» 

Видано спільну монографію «Регіональний 

туристичний продукт: проектний підхід до 

забезпечення конкурентоспроможності»; 

с. Сергіївка Б.-Дністровського району Одеської 

області міжнародну науково-практичну 

конференцію «Містобудівне планування і 

управління прибережними територіями» та 

міжнародний урбаністичний форум «Території 

для розвитку. Берег і місто», 17-23 вересня 2016 

р. 

14 Державна фінансова інспекція в Одеській 

області  

Науково-методичне співробітництво Семінар «Норми ділової поведінки посадовців з 

питань етики як принцип формування 

позитивного іміджу діяльності органів 

публічної влади», 23 травня 2016 р. 

15 ДРІДУ НАДУ при Президентові України Спільні комунікативні заходи,  

навчально-методичне співробітництво; 

обмін досвідом щодо організації 

наукових досліджень 
Програма «Електронне врядування задля 

прозорості влади та участі громадян» 

(EGAP) (компонента 2: розбудова 

потенціалу (освітній компонент та навчання) 

Обмін науковими матеріалами;  

спільна участь у наукових конференціях; обмін 

відгуками та рецензіями 

Розробка навчально-методичного забезпечення 

у сфері електронного урядування на 

електронної демократії 

Літня школа «Новий закон «Про державну 

службу» – нова якість державного управління» 

29 червня 2016 р. 

16 КП «Обласний інформаційно-аналітичний 

центр» 

Програма «Електронне врядування задля 

прозорості влади та участі громадян» 

(EGAP) (компонент 1: е-послуги) 

База для проведення виїздних занять 

Розробка регіональної програми інформатизації 

Одеської області на 2017-2019 роки 

17 ЛРІДУ НАДУ при Президентові України Спільні комунікативні заходи,  

навчально-методичне співробітництво; 

Обмін науковими матеріалами;  

спільна участь у наукових конференціях; обмін 
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обмін досвідом щодо організації 

наукових досліджень 

відгуками та рецензіями 

Візит слухачів денної форми навчання до 

Одеси, 27-29 травня 2016 р. 

18 Миколаївська обласна державна 

адміністрація 

Науково-аналітичний супровід 

діяльності органів виконавчої влади 

Миколаївської області; проведення 

науково-практичних комунікативних 

заходів 

Проходження щорічного стажування слухачів 

факультету державного управління; 

надання консультативно-дорадчої допомоги 

експертами Інституту  

«Круглий стіл» «Спроможність громад 

Миколаївщини. Практики, виклики, 

перспективи», 28 листопада 2016 р. 

19 Миколаївська обласна рада Науково-аналітичний супровід 

діяльності органів виконавчої влади 

Миколаївської області; проведення 

науково-практичних комунікативних 

заходів 

Проходження щорічного стажування слухачів 

факультету державного управління; 

надання консультативно-дорадчої допомоги 

експертами Інституту 

20 Миколаївський обласний центр 

перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, керівників 

державних підприємств, установ і організацій 

(Україна, м. Миколаїв) 

Спільні комунікативні заходи,  

науково-методичне співробітництво 

Участь та проведення спільних комунікативних 

заходів 

Семінар «Ефективна управлінська діяльність та 

управлінські технології в органах влади», 02 

вересня 2016 р. 

21 Місія ЄС з прикордонної допомоги Молдові 

та Україні (м. Одеса) 

Методична допомога 

 

Участь у заходах EUBAM 

22 НАДУ при Президентові України; 

регіональні інститути НАДУ 

Спільні комунікативні заходи,  

навчально-методичне співробітництво; 

обмін досвідом щодо організації 

наукових досліджень 

Обмін науковими матеріалами;  

спільна участь у наукових конференціях; обмін 

відгуками та рецензіями 

 

23 Національне агентство України з питань 

державної служби  

Проведення спільних комунікативних 

заходів, надання пропозицій та 

рекомендацій щодо удосконалення 

системи державної служби  

Науково-тематична зустріч «Імплементації 

Закону України «Про державну службу» та 

розроблення стандартів вищої освіти за 

спеціальністю «Публічне управління та 

адміністрування», 17 червня 2016 р. 

Всеукраїнська «Літня школа» «Підвищення 

ефективності діяльності центрів підвищення 
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кваліфікації державних службовців у контексті 

реформи державного управління», 11-15 липня 

2016 р. 

Щорічні Рішельєвські академічні читання 

«Актуальні питання впровадження нового 

законодавства про державну службу», 22-23 

вересня 2016 р. 

24 Одеська обласна державна адміністрація Надання консультаційної допомоги 

Проведення спільних комунікативних 

заходів 

Проходження щорічного стажування слухачів 

спеціалізації кафедри європейської інтеграції; 

Участь та проведення спільних комунікативних 

заходів: 

Конференція «Презентація результатів кампанії 

"Цифрове перетворення Одеської області», 31 

травня 2016 р. 

25 Одеська обласна рада Спільна робота над розробленням 

концепції підвищення 

конкурентоспроможності регіонального 

туристичного продукту 

Робота у складі робочих груп, комісій 

Участь та проведення спільних комунікативних 

заходів: 

Нарада на тему «Формування інвестиційної 

платформи розвитку туристично-рекреаційного 

потенціалу Причорноморських територій 

Одеської області», 22 березня 2016 р. 

Семінар «Формування бачення сталого 

розвитку міста та вибір стратегічних 

пріоритетів розвитку», 6-7 червня 2016 р. 

Семінар «Стимулювання практичного 

впровадження механізмів енергосервісу в 

бюджетній сфері», 8 липня 2016 р. 

26 Одеський національний економічний 

університет 

Обмін досвідом, наукове 

співробітництво 

Сумісне написання методичних рекомендацій  

Обмін науковими матеріалами;  

спільна участь у наукових конференціях; обмін 

відгуками та рецензіями 

27 Одеський національний політехнічний 

університет 

Обмін досвідом, наукове 

співробітництво 

Обмін науковими матеріалами, публікації 

наукових доробків у фахових виданнях закладів 

28 Одеський національний університет ім. І.І. 

Мечникова 

Апробації результатів методичної 

роботи, участь у комунікативних 

Обмін науковими матеріалами, публікації 

наукових доробків у фахових виданнях закладів 
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заходах, публікації тез  

29 Офіс реформ в Одеській області  Проведення комунікативних заходів, 

консультування наукових проектів 

Участь у роботі спільних комунікативних 

заходах: підсумковий семінар з сільськими та 

селищними радами – учасниками проекту 

«Об’єднання громад: через усвідомлення до 

створення», 15 липня 2016 р. 

30 Південноукраїнський національний 

педагогічний університет                                         

ім. К.Д. Ушинського  

 

Обмін досвідом, наукова співпраця  Обмін науковими матеріалами, публікації 

наукових доробків у фахових виданнях закладів  

Спільна участь у науково-комунікативних 

заходах 

Відеоконференція «Що таке Інтернет речей і 

чому це важливо?», 29 листопада 2016 р. 

31 Представництво МЗС в Україні в Одесі методична та практична допомога щодо 

якістної організації навчального 

процессу; 

організація та проведення спільних 

комунікативних заходів. 

проходження щорічного стажування слухачів 

спеціалізації кафедри європейської інтеграції; 

участь Представника МЗС в Україні в Одесі К.І. 

Ржепішевського у роботі ДЕК з захисту 

магістерських робіт слухачів кафедри; 

участь та проведення круглих столів та 

конференцій. 

32 Приватне акціонерне товариство  

«ЕСОММ Со»  

Співробітництво в галузі наукової і 

науково-технічної діяльності у сферах 

державного управління, територіального 

планування, управлінського консалтингу 

та геоінформаційних технологій 

Проведено ІІІ міжнародну науково-практичну 

конференцію «Геоінформаційні технології у 

територіальному управлінні», 15-16 вересня 

2016 року 

33 Українська асоціація управління проектами  Формування стилю корпоративної 

культури підприємств та бізнесу України 

на основі проектного управління та 

проведення тренінгів, семінарів,               

мастер-класів, а також розробка форм і 

методів навчання, розвитку 

інноваційних напрямів управління 

проектами. 

Надання широкого спектру послуг з управління 

проектами - від обґрунтування здійсненності 

проекту, побудови програм розвитку 

організацій і бізнес-планів, моніторингу та 

контролю реалізації проекту, до формування 

технологічно зрілих в області управління 

проектами компаній, дослідження "комерційної 

виживаності" компаній та пошуку шляхів 

підвищення ефективності їх бізнесу. Тренінгова 

програма з підготовки слухачів для складання 
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іспитів за програмою міжнародної 4-рівневої 

сертифікації IPMA 

34 ХарРІДУ НАДУ при Президентові України Спільні комунікативні заходи,  

навчально-методичне співробітництво; 

обмін досвідом щодо організації 

наукових досліджень 

Програма «Електронне врядування задля 

прозорості влади та участі громадян» 

(EGAP) (компонента 2: розбудова 

потенціалу (освітній компонент та 

навчання) 

Обмін науковими матеріалами;  

спільна участь у наукових конференціях; обмін 

відгуками та рецензіями 
Розробка навчально-методичного забезпечення у 

сфері електронного урядування на електронної 

демократії 

Участь та проведення спільних комунікативних 

заходів 

Літня школа молодих учених у галузі знань 

«Публічне управління та адміністрування», 21-

24 червня 2016 р. 

35 Харківський університет радіоелектроніки, м. 

Харків 

Інструменти та методи моделювання 

соціально-економ ічних процесів 

Розроблен алгоритм та программа моделювання 

в умовах обмежаних даних вибірки 

36 Херсонська обласна державна адміністрація Проведення науково-практичних 

комунікативних заходів 

Проходження щорічного стажування слухачів 

факультету державного управління 

37 Херсонський обласний центр перепідготовки 

та підвищення кваліфікації працівників 

органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, керівників державних 

підприємств, установ і організацій (Україна, 

м. Херсон) 

Науково-аналітичний супровід 

діяльності,  

спільні комунікативні заходи,  

науково-методичне співробітництво 

Виконання НДР «Реформування публічного 

управління шляхом забезпечення 

децентралізації, субсидіарності та 

самодостатності» 

Спільне проведення науково-комунікативних 

заходів:  

Семінар для публічних службовців Херсонської 

області, 03 червня 2016 року 

Семінар «Ефективна управлінська діяльність та 

управлінські технології в органах влади», 03 

жовтня 2016 р. 

 

Таблиця 10 

Наукові зв’язки із зарубіжними установами в 2016 році 

 

 

№ 

Повна назва установи, 

місце розташування 

Предмет та характер 

співробітництва 

Підсумки співробітництва 
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з/п  

1 2 3 4 

1 Університет              

Фрідріха Шиллера м. Єна 

(ФРН) 

Співпраця в рамках 

домовленостей про 

співробітництво 

 18.03.2016 р. - Виступ перед слухачами та аспірантами інституту наукового 

співробітника Університету Фрідріха Шиллера м. Єна (ФРН) К. Віцлака-

Макаревича на тему «Розширення Європейського Союзу та партнерство для 

країн Східної Європи: перспективи для України». 

2 

Академія публічного 

управління Республіки 

Молдова (м. Кишинів) 

Співпраця в рамках Угоди про 

співробітництво між 

закладами 

20.05.2016 р. - Участь завідувача кафедри європейської інтеграції В.М. 

Кривцової у міжнародній науково-практичній конференції «Теорія та 

практика публічного управління - 2016» в Академії публічного управління 

Республіки Молдова. 

22-23.10.2016 р. – Участь першого проректора академії      А. Гроза у VIIІ 

Рішельєвських академічних читаннях на тему: «Актуальні питання 

впровадження нового законодавства про державну службу».  

28.10.2016 р. – Публікація тез доповіді проректора академії А. Сімботяну у 

збірнику Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною 

участю «Реформування публічного управління: теорія, практика, 

міжнародний досвід». 

3 Національна школа 

адміністрації (ENA, м. 

Страсбург, Франція) 

Співпраця в рамках 

домовленостей про 

співробітництво 

22-23.10.2016 р. – Участь експерта ENA з питань управління персоналом Ж. 

Руд’єра у VIIІ Рішельєвських академічних читаннях на тему: «Актуальні 

питання впровадження нового законодавства про державну службу».  

4 
Національна школа 

державного управління 

(KSAP, м. Варшава, 

Польща) 

Співпраця в рамках 

Меморандуму про 

взаєморозуміння 

16.04-24.04.2016 р. - участь делегації інституту (11 осіб) у навчальному 

семінарі «Державне управління – завдання та обов’язки», що проходив на 

базі Національної школи державного управління (KSAP, м. Варшава, 

Польща) за фінансової підтримки Польсько-Американського Фонду 

Свободи. 

5 Університет Віадріна 

(м. Франкфурт-на-Одері, 

ФРН) 

Співпраця в рамках 

домовленостей про 

співробітництво 

16.09.2016 р. - Виступ професора Університету Віадріна  Т. Байхельта 

перед слухачами, студентами та аспірантами інституту. 

6 
Вища школа державного 

управління поліції та права 

м. Гюстров (ФРН) 

Співпраця в рамках 

домовленостей про 

співробітництво 

11.10.-14.10.2016 р. - Робочий візит до м. Гюстров заступника директора з 

наукової роботи С.А. Попова та доцента кафедри української та іноземних 

мов Т.В. Філіпової. Участь в урочистих заходах з нагоди 25-річчя 

німецького ВНЗ. Обговорення шляхів подальшої співпраці. 

7 Берлінська вища школа 

економіки і права (ФРН) 

Співпраця в рамках 

домовленостей про 

03.03-04.03.2016 р. - Участь доцента кафедри права та законотворчого 

процесу Є. О. Львової у конференції у м. Берлін  в рамках проекту з 
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співробітництво. розробки бакалаврської програми з публічного управління та 

адміністрування.  

05.06-16.06.2016 р. – участь 2 слухачів факультету державного управління у 

«Літній школі з питань державного управління і права» у м. Берлін. 

8 

Університет Александру 

Іоан Куза 

(м. Ясси, Румунія) 

Співпраця в рамках 

Меморандуму про 

співробітництво та Договору 

про науково-освітнє 

співробітництво з 

факультетом економіки і 

ділового адміністрування  

22.06-24.06.2016 р. – Робочий візит до Університету Александру Іоан Куза 

доцента кафедри європейської інтеграції В.В. Комаровського з метою 

обговорення плану підготовки проектів до європейської операційної 

програми «Румунія-Україна». 

20-23.10.2016 р. Публікація тез доповідей представниками Інституту у 

збірнику щорічної конференції Університету Александру Іоан Куза 

«Глобалізація та вища освіта з економіки та бізнес адміністрування GEBA-

2016». 

28.10.2016 р. – Публікація тез доповіді представника Університету у 

збірнику Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною 

участю «Реформування публічного управління: теорія, практика, 

міжнародний досвід».  

9 

Університет «Андреа 

Шагуна»                                         

(м. Констанца, Румунія). 

Співпраця в рамках 

домовленостей про 

співробітництво 

20-23.10.2016 р. - Участь представників інституту (директор М.М. Іжа, 

завідувач кафедри української та іноземних мов      Н.М. Колісніченко, член 

громадської ради інституту, депутат Верховної ради України III, VI та VII 

скликань                           С.Р. Гриневецький) у міжнародній конференції 

«Безпека та стабільність на Чорному морі» на базі Університету «Андреа 

Шагуна».                   

10 Представництво Фонду ім. 

Конрада Аденауера в 

Україні (м. Київ) 

Співпраця в рамках 

домовленостей про 

співробітництво 

протягом року - Поповнення фонду бібліотеки інституту друкованими 

матеріалами німецькою та англійською мовами. 

11 

Фонд Богдана Гаврилишина  

Співпраця в рамках 

домовленостей про 

співробітництво 

25.05.2016 р. - Виступ Б. Гаврилишина перед слухачами, аспірантами та 

співробітниками інституту з лекцією на тему «Роль молоді в майбутньому 

України». Презентація програми «Молодь змінить Україну» для слухачів 

та аспірантів інституту. 

12–24.06.2016 р. - Участь аспірантки кафедри європейської інтеграції М. 

Лемець у навчальному візиті до Швеції у рамках програми фонду Богдана 

Гаврилишина «Молодь змінить Україну». 

12 Німецький університет 

адміністративних наук м. 

Співпраця в рамках Угоди про 

співробітництво 

27-28.04.2016 р. - Участь докторанта Німецького університету   Л. 

Хатіашвілі у XVII Всеукраїнській щорічній студентській науково-
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Шпайєр (ФРН) практичній конференції за міжнародною участю: «Сучасний менеджмент: 

моделі, стратегії, технології» та у «Odessa Smart Forum 2016».  

07.11.2016 р. – лекції представників німецького університету (проф. А. 

Кнорр, проф. К. Кох, д-р К. Массер) для слухачів факультету державного 

управління, аспірантів та співробітників. 

01.12-31.12.2016 р. - індивідуальне наукове дослідження аспірантки 

інституту Г. Нагорної на базі Німецького університету. 

13 

Фонд Ганса Зайделя  (ФРН) 

Співпраця в рамках 

домовленостей про 

співробітництво 

03.10-04.10 2016 р. – Семінар «Організація міжмуніципальної співпраці з 

метою утилізації твердих побутових відходів, водозабезпечення, очистки та 

каналізування стоків» для учасників проекту «Сталий розвиток об’єднаних 

громад, малих міст та селищ Одеської області» за підтримки Фонду Ганса 

Зайделя». Захід пройшов у готелі «Лондонська» за організаційного 

супроводу управління підвищення кваліфікації кадрів ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України. 

14 

Варненський економічний 

університет  

(м. Варна, Болгарія) 

Співпраця в рамках 

домовленостей про 

співробітництво 

24.09–01.10.2016 р. - Стажування доцента кафедри менеджменту 

організацій Т. В. Бутенко на базі Варненського економічного університету 

(м. Варна, Болгарія) за програмою підвищення кваліфікації: 

«Збалансованість економіко-правових процесів у суспільстві і бізнес-

середовищі в умовах глобалізації». 

15 
Університет Туран,          

(м. Алмати, Республіка 

Казахстан) 

Співпраця в рамках 

домовленостей про 

співробітництво 

28.10.2016 р. – Участь докторанта Університету Туран                А. 

Кусаінової у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції за 

міжнародною участю «Реформування публічного управління: теорія, 

практика, міжнародний досвід». 

16 
Університет Саарланду  

(м. Саарбрюкен, ФРН). 

Співпраця в рамках 

домовленостей про 

співробітництво 

08.11 – 12.11.2016 р. - Участь доцента кафедри права та законотворчого 

процесу Є. О. Львової у конференції «Зворотній зв’язок з колишніми 

випускниками з Європи» в Інституті Європи, Університету Саарланду. 

 

 

 

Заступник директора з наукової роботи          ______________ С.А. Попов 

 

 

Начальник відділу координації  

наукових досліджень  
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та інформаційно-аналітичної роботи           ______________ О.М. Ємельянова  

 


