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Тематичний план проведення науково-дослідних робіт в ОРІДУ НАДУ при Президентові України у 2017 році  

 

1.1. За комплексним науковим проектом «Державне управління та місцеве самоврядування» 
Таблиця 1 

 

1 Назва теми Забезпечення конструктивного діалогу між владою та суспільством 

Прізвище, ініціали, науковий 

ступінь, 

учене звання керівника теми 

Іжа М.М., д.політ.н., професор 

 

Посилання на офіційний 

урядовий документ 

Стратегія сталого розвитку “Україна 2020”, затверджена Указом Президента України від 12 січня 2015 

року № 5/2015; 

Програма діяльності Кабінету Міністрів України, схвалена постановою Верховної ради України від 11 

грудня 2014 року № 26; 

Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, 

схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 р. № 333-р. 

Види наукової продукції Навчальний посібник з пакетом кейсів (ситуаційних завдань) з теми «Сучасні форми забезпечення 

конструктивного діалогу між владою та суспільством на регіональному та місцевому рівні» 

Назва органу державної 

влади, наукової установи, де 

буде впроваджено результати 

НДР 

Одеська обласна державна адміністрація, ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

Результати роботи будуть використані: 

- в органах публічної влади регіонального та місцевого рівня; 

- при підготовці магістрів державного управління; 

- в науковій діяльності аспірантів та докторантів; 

- в системі підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. 

Вартість - 

2 Назва теми Державний механізм антикризового проектного управління соціально-економічними процесами 

Прізвище, ініціали, науковий 

ступінь, 

учене звання керівника теми 

Безверхнюк Т.М., д.держ.упр., професор 

 

Посилання на офіційний 

урядовий документ 

Стратегія сталого розвитку “Україна 2020”, затверджена Указом Президента України від 12 січня 2015 

року № 5/2015;  

Програма діяльності Кабінету Міністрів України, схвалена постановою Верховної ради України від 11 

грудня 2014 року № 264;  
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Угода про асоціацію між ЄС та Україною;  

Державна Стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року, затверджена Постановою КМУ № 385 

від 6 серпня 2014 року 

Види наукової продукції Підручник «Антикризове проектне управління в державному секторі» 

Назва органу державної 

влади, наукової установи, де 

буде впроваджено результати 

НДР 

Одеська обласна державна адміністрація 

Установи підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування 

Національна академія державного управління при Президентові України 

Вартість - 

3 Назва теми Правове забезпечення реалізації економічних реформ (організаційно-правовий аспект) 

Прізвище, ініціали, науковий 

ступінь, 

учене звання керівника теми 

Марущак В.П., д.держ.упр., професор  

Посилання на офіційний 

урядовий документ 

Угода про асоціацію між ЄС та Україною ратифікована 16 вересня 2014 р. 

 «Стратегія-2020», оприлюднена Президентом П.О. Порошенко 27 вересня 2014 р. 

Державна Стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року, затверджена Постановою КМУ № 385 

від 6 серпня 2014 р. 

План заходів щодо реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади, затверджений розпорядженням КМУ №591-р від 18 червня 2014 р. 

Види наукової продукції Монографія «Державне планування і економіка» 

Назва органу державної 

влади, наукової установи, де 

буде впроваджено результати 

НДР 

Органи публічної влади, Південно-українське територіальне управління Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку 

Вартість  - 

Назва теми Механізми формування системи стратегічних комунікацій в державному управлінні 

Прізвище, ініціали, науковий 

ступінь, 

учене звання керівника теми 

Безверхнюк Т.М., д.держ.упр., професор 
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Посилання на офіційний 

урядовий документ 

Програма реформ Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020»,  

схвалена Указом Президента України від 12.01.2015 року №5/2015; 

Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 р.; 

Закон України № 1508-VII від 17.06.2014 «Про співробітництво територіальних громад»; 

Дорожня карта Партнерства у сфері стратегічних комунікацій між РНБО України та Міжнародним 

секретаріатом НАТО; 

Проект Указу Президента України «Про затвердження Концепції розвитку Стратегічних комунікацій 

сектору безпеки і оборони» 

 

Види наукової продукції Навчальний посібник «Проектування стратегічних комунікацій» 

Назва органу державної влади, 

наукової установи, де буде 

впроваджено результати НДР 

В системі підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування 

Органи публічної влади під час реалізації програми реформ «Стратегія-2020» 

Вартість - 

Назва теми Багаторівневе управління (multi-level governance) регіональним розвитком в контексті модернізації 

публічної влади в Україні. 

 

Прізвище, ініціали, науковий 

ступінь, 

учене звання керівника теми 

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

Посилання на офіційний 

урядовий документ 

"Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020",  

закони України: "Про Кабінет Міністрів України", "Про центральні органи виконавчої влади", "Про 

місцеві державні адміністрації", "Про місцеве самоврядування", «Про державно-приватне партнерство».  

Види наукової продукції спеціалізований тренінговий семінар в системі підвищення кваліфікації державних службовців та 

посадових осіб місцевого самоврядування; 

навчальний курс в межах варіативної складової магістерської програми освітньої галузі "Публічне 

управління та адміністрування"; 

навчальний курс в межах варіативної складової докторської програми освітньої галузі "Публічне 

управління та адміністрування"; 

фундаментальна монографія; 

рекомендації для використання в діяльності органів публічної влади, органів самоорганізації населення, 

інститутами громадянського суспільства в процесі вирішення проблемних питань конкретизації 

розмежування повноважень з урахуванням регіональної специфіки та інструментів багаторівневого 

http://zakon.rada.gov.ua/go/1508-18
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управління. 

Назва органу державної влади, 

наукової установи, де буде 

впроваджено результати НДР 

Органи публічної влади Південного регіону: об'єднані територіальні громади, органи місцевого 

самоврядування, органи виконавчої влади 

Вартість  
 

                                   

                  Таблиця 2 

1.2. За державними науковими програмами   

  

 

№ 

з/

п 

 

 

Назва програми 

 

 

 

Назва проекту, 

 основні завдання 

 

Термін виконання, 

(рік, квартал) 

Прізвище,ініціа-

ли, науковий 

ступінь, 

вчене звання 

 

 

Види наукової 

продукції  

кількість / обсяг, 

друк. арк. 

 

 

Загальний обсяг 

наукової 

продукції, друк. 

арк. 

 

 

Залучення ін-

ших установ 

для виконання 

роботи 

 

 

Підстава для 

виконання, 

замовник     

початок 

 

 

закін-

чення 

керівника теми та 

відповідального 

виконавця 

1           2               3       4        5  6 7 8 9 10 

Немає 

                

 

Таблиця 3 

1.3. За договорами на виконання науково-дослідних робіт 

 

 

 

№ 

з/п 

 

 

Назва 

науково-дослідної 

роботи 

 

Основні завдання  

 

Термін виконання,  

(рік, квартал) 

 

Прізвище, 

ініціали, науковий 

ступінь, учене 

звання керівника 

теми 

 

Види 

кінцевої 

продукції 

 

Замовник 

Орієнтовний 

обсяг 

фінансування 

на 2015 р., 

Підстава для 

виконання  

(яким докумен-

том  і коли зат-

верджено) 

   початок 

 

закінчення 

 

 тис. грн.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1          

Планується укладання договорів на замовлення органів публічної влади Півдня України 

 
Таблиця 4 

1.4. За грантами вітчизняних та міжнародних фондів 
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№ 

з/п 

 

Назва 

науково-

дослідної 

роботи 

 

Мета та основні завдання  

 

Термін виконання  

(рік, квартал) 

 

Прізвище, 

ініціали, 

науковий 

ступінь, вчене 

звання  

керівника НДР 

 

Види кінцевої 

продукції 

 

Фонд, що 

фінансує 

науково-

дослідну роботу 

 

Обсяг 

фінансуван

ня на 2016 

рік, тис. грн 

початок 

 

закін-

чення 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Планується участь у грантових проектах 

 

 

 

Таблиця 5 

ПЛАН 

науково-дослідної роботи слухачів ОРІДУ НАДУ при Президентові України 
 

№  Підрозділ 
Кількість слухачів, що беруть участь у комплексному 

науковому проекті,  у тому числі Кількість публікацій 

з/п 
магістерські 

роботи 

інші види участі 

1 2 3 4 5 

1. Одеський регіональний інститут державного 

управління Національної академії державного 

управління при Президентові України 

35 Участь у науково-

комунікативних 

заходах, що 

організовуватимуться в 

межах проведення НДР 

протягом року. 

Виступи із доповідями 

на науково-практичних 

конференціях. 

50 

 

 

 

 

Таблиця 6 

ПЛАН  
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проведення наукових комунікативних заходів ОРІДУ НАДУ при Президентові України 
 

№ 

з/п 

Назва заходу Тема Місце і термін проведення Відповідальний за 

підготовку (прізвище, 

ім’я, по батькові, тел.) 

1 2 3 4 5 

1 Науковий семінар Оказіоналізм як фактор розвитку мовної 

компетенції того, хто вивчає іноземну мову 

 

Кафедра української та 

іноземних мов, 

січень 2017 р. 

Горшкова К.О., 

705-97-65 

 

2 Семінар Публічний бюджет Кафедра економічної та 

фінансової політики 

ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України; 

Одеська обласна державна 

адміністрація, січень, 2017 р. 

Голинська О.В. 

 тел.705-97-53 

3 І етап Всеукраїнської 

студентської олімпіади 

 

 

Всеукраїнська студентська олімпіада Кафедра менеджменту 

організацій, ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України, 

лютий 2017 р. 

Красностанова Н.Е, 

тел. 705-97-76 

4 Науково-практична 

конференція 

Проблеми оптимізації територіальних громад 

в умовах поліетнічності та мовного розмаїття 

Кафедра української та 

іноземних мов, 

березень 2017 р. 

Колісніченко Н.М., 

705-97-65 

5 Наукові семінари Відповідно до плану роботи кафедри Кафедра управління 

проектами 

ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України; 

березень-травень, 2017 р. 

Безверхнюк Т.М. 

705-97-69 

6 «Круглий стіл» Соціально-трудові спори: шляхи вирішення в 

умовах існуючого законодавства 

Кафедра права і 

законотворчого процесу 

ОРІДУ НАДУ;                       

квітень 2017 р. 

Марущак В.П, 

Ровинська К.І. 

Т. 705-97-66 

7 Всеукраїнська щорічна 

студентська науково-

практична конференція 

за міжнародною участю 

Сучасний менеджмент: моделі, стратегії, 

технології 

Кафедра менеджменту 

організацій 

ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України; 

Красностанова Н.Е., 

Майданюк С.І. 

705-97-76 
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квітень, 2017 р.  

8 ІІІ Всеукраїнська 

науково-практична 

конференції 

Суспільно-політичний розвиток 

Південного регіону України: історичні 

традиції і сучасні тенденції 

Кафедра філософських та 

соціально-політичних наук 

ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України; 

травень, 2017 р. 

Якубовський О.П., 

Драгомирецька Н.М. 

705-97-88 

 

9 «Круглий стіл» Угода про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом як нова фаза 

європейської інтеграції України 

Кафедра європейської 

інтеграції 

ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України; 

травень, 2017 р. 

Кадук Н.І. 

705-97-51 

10 Науково-практична 

конференція 

Інформаційне суспільство та сталий розвиток Кафедра інформаційних 

технологій та систем 

управління ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України; 

17 травня, 2017 р. 

Пігарєв Ю.Б., 

Куспляк І.С. 

705-97-61. 

11 Заходи з нагоди 

святкування Дня 

Європи 

(за окремим 

графіком) 

День Європи в Україні Кафедра європейської 

інтеграції 

ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України; 

травень, 2017 р. 

Кривцова В.М., Кадук Н.І. 

705-97-51 

12 Фестиваль науки Публічне управління: від теорії до практики 

 

Кафедра державного 

управління і місцевого 

самоврядування ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України, 

травень, 2017 р. 

Приходченко Л.Л. 

705-97-56. 

13 Науково-практична 

конференція 

Соціально-економічний розвиток регіонів в 

умовах децентралізації влади: цілі, 

механізми, інструменти 

Кафедра економічної та 

фінансової політики 

ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України; 

травень, 2017 р. 

Ахламов А.Г. 

705-97-52. 

 

 

14 «Круглий стіл» Запровадження програмно – цільового 

методу 

Кафедра економічної та 

фінансової політики 

ОРІДУ НАДУ, 

Голинська О.В. 

тел.705-97-53 
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Фінансовий департамент 

Одеської міської ради; 

травень 2017 р. 

15 VIII Щорічна 

міжнародна Інтернет-

конференція  

Державне управління в Україні: історія, 

сучасність, перспективи 

Кафедра державного 

управління і місцевого 

самоврядування ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України; 

25 травня, 2017 р. 

Приходченко Л.Л. 

705-97-56 

16 «Круглий стіл» Концепція розвитку стратегічних 

комунікацій в державному управлінні 

Кафедра управління 

проектами 

ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України; 

травень, 2017 р. 

Безверхнюк Т.М., 

705-97-69 

17 І Всеукраїнська науково-

практична  інтернет - 

конференція  для 

молодих дослідників   

публічного управління в 

галузі регіонального 

управління та місцевого 

самоврядування 

Регіональне управління в Україні: історія,  

теорія,  практика 

Кафедра регіональної 

політики та публічного 

адміністрування 

ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України; 

травень, 2017 р. 

Пахомова Т.І., Чебан О.І. 

705-97-95 

 

18 Науковий семінар Іншомовна комунікативна компетентність 

державних службовців 

Кафедра української та 

іноземних мов, 

червень 2017 р 

 

Пуленко І.А.., 

705-97-65 

19 «Літня школа»  «Літня школа» для молодих вчених в галузі  

знань «Публічне управління та 

адміністрування» 

19-23 червня 2017 р. Попов С.А. 

705-97-40,  

Матвєєнко І.В. 

705-97-43 

20 IV Міжнародна науково-

практична конференція 

спільно з органами 

публічної влади та 

Геоінформаційні технології у 

територіальному управлінні 

Кафедра управління 

проектами 

ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України; 

Безверхнюк Т.М. 

705-97-69 
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бізнес-структурами вересень, 2017 р. 

21 «Круглий стіл» Статистичні дані для прогнозування та 

моделювання соціально-економічних 

процесів 

Кафедра економічної та 

фінансової політики 

ОРІДУ НАДУ; 

Головне управління 

статистики в Одеській області, 

жовтень 2017 р. 

Ахламов А.Г.  

709-97-52 

22 Науково-практична 

конференція 

Підсумки стажування слухачів факультету 

«Державне управління» в органах публічної 

влади 

Деканат факультету 

державного управління 

ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України; 

жовтень, 2017 р. 

Попов М.П. 

705-97-10 

23 Всеукраїнська науково-

практична конференція 

за міжнародною участю 

Реформування публічного управління та 

адміністрування: теорія, практика, 

міжнародний досвід 

ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України; 

жовтень, 2017 р. 

Попов С.А., 

Ємельянова О.М. 

705-97-42 

24 Науковий семінар New Insights into Public Administration Кафедра української та 

іноземних мов, 

листопад 2017 р. 

Колісніченко Н.М., 

705-97-65 

 

25 Щорічна науково-

практична конференція 

Європейська інтеграція в контексті світових 

глобалізаційних процесів 

Кафедра європейської 

інтеграції 

ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України;                

грудень, 2017 р. 

Кривцова В.М. 

705-97-51 

26 І Етап Всеукраїнського 

конкурсу науково-

дослідних робіт студентів 

Всеукраїнський конкурс науково-дослідних 

робіт студентів 

Кафедра менеджменту 

організацій, ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України, 

грудень 2017 р. 

Красностанова Н.Е, 

705-97-76; 

27 Семінар Науково-дослідна робота студентів Кафедра менеджменту 

організацій, ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України, 

щомісячно протягом 2017 р. 

Майданюк С.І., 

тел. 705-97-70 
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Заступник директора з наукової роботи    ___________________ С.А. Попов 
 
 
Начальник відділу координації  
наукових досліджень  
та інформаційно-аналітичної роботи      ___________________О.М. Ємельянова  
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