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ВСТУП 

 

 

Наукова діяльність ОРІДУ НАДУ при Президентові України (далі – інститут) у 2017 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», «Про деякі питання Національної академії державного 

управління при Президентові України»; а також на 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, зміцнення 

національної єдності та консолідації українського суспільства; Стратегії сталого розвитку 

«Україна-2020», Стратегії реформування державного управління України на 2016-2020 роки, 

Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. 

У 2017 році наукова діяльність включала науково-дослідну роботу, підготовку наукових і 

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

видавництво, інформаційно-аналічне забезпечення тощо, та була спрямована на виконання 

Стратегії розвитку Національної академії державного управління при Президентові України на 

2017-2021 роки. 

В інституті у 2017 році тематика наукових досліджень конкретизувалася за наступними 

напрямами: 

– розвиток системи регіонального управління в умовах децентралізації;  

– регіонально-економічна система: аналіз та шляхи розвитку; 

– соціально-політичний та соціокультурний  розвиток Південного регіону України; 

– теоретико-методологічне обґрунтування та напрями впровадження децентралізації на 

сучасному етапі;  

– Україна в інтеграційних процесах; 

– інноваційні технології в електронному управлінні; 

– проектно-орієнтоване публічне управління: теорія та практика;  

– реформування системи професійного навчання публічних службовців; 

– право в публічному управлінні; 

– сучасні  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;  

– адаптація узагальненого світового досвіду до потреб державного управління; 

– використання наукових результатів у навчальному процесі з підготовки магістрів 

публічного управління та адміністрування та підвищення кваліфікації кадрів. 

Організація наукових досліджень в Інституті здійснювалась на підставі: 

– Законів України: «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556- VII; «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; «Про пріоритетні напрями інноваційної 

діяльності в Україні» (із змінами) від 08.09.2011 р. № 3715-17; «Про наукову і науково-технічну 

діяльність» від 26.11.2015 р. № 848-19; «Про наукову і науково-технічну експертизу» від 

10.02.1995 р. № 51/95-вр;  

– 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. № 830-96-п; 

– Державних стандартів України (ДСТУ 3008:2015 «Інформація та документація. Звіти у 

сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання», 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»); 
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– наказів Міністерства освіти і науки України: «Щодо 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;  

– наказів президента НАДУ при Президентові України: «Про затвердження Положення про 

організацію та проведення наукової роботи в Національній академії» від 02.02.2017 р. № 68 ,«Про 

звіт з наукової діяльності за 2017 рік та зведений план наукової діяльності на 2018 рік»                 

від 13.11. 2017 р. № 362, «Про затвердження  Концепції розвитку системи наукової діяльності» від 

31.01.2017 р. № 64, «Про план проведення науково-комунікативних заходів на 2017 рік» від 

01.03.2017 р. № 109; 

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

наукової діяльності, Плану роботи на 2017 рік, затверджений рішенням Вченої ради інституту від 

10.11.2016 р. № 207/9-10; 

– протокольних доручень за підсумками нарад із керівниками структурних підрозділів 

НАДУ при Президентові України та інституту. 

За звітний період результати наукових досліджень відображено у                                                   

12 монографіях, 19 навчальних посібниках, 2 – підручниках, 135 наукових статтях (15 – в 

іноземних виданнях), 538 тезах науково-практичних конференцій (5 – за кордоном). Отримано у 

2017 році 1 свідоцтво про реєстрацію авторського права та твір №149821 від 26.11.2017 

(методична розробка «Організаційна ефективність діяльності органів публічної влади»). 

У 2017 році виконано 3 науково-дослідні роботи на замовлення: 

- Херсонського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 

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

організацій; 

- Товариства з обмеженою відповідальністю «КП «Дюківський парк»; 

- Щасливцевської сільської ради Генічеського району Херсонської області. 

Упродовж звітного періоду в інституті організовано та проведено  науково-комунікативних 

заходів (планових та  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 2017 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 наукових досягнень інституту та формування у слухачів та 

студентів високої патріотичної свідомості, любові до Батьківщини. Серед цих заходів найбільш 

вагомими є: 

• участь в урочистому прийомі з нагоди 25-ої річниці встановлення дипломатичних відносин 

між КНР та Україною (м. Одеса,12 січня 2017 р.) 

• участь в урочистих зборах з нагоди Дня Соборності України (м. Одеса,20 січня 2017 р.) 

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

(м. Одеса, 07 березня 2017 р.); 

• робоча зустріч з Генеральним консулом Румунії в Одесі Еміл Рапча, співробітники 

Генконсульства Деніса Габор і Світлана Шандру та професор Національної школи політології 

та державного управління (НШПДУ, м. Бухарест) д-р Жеорже Англіцою (м. Одеса, 14 березня          

2017 р.); 

• участь у спільній нараді Національної науково-технологічної асоціації України та Ради 

ректорів Одеського регіону (15 березня 2017 р.); 

• участь у презентації головою Одеської обласної державної адміністрації М.В. Степановим 

свого стратегічного плану дій «Розумний регіон» на 2017-2019 роки (22 березня 2017 р.); 

• участь у зустрічі Міністра освіти і науки України Л.М. Гриневич з керівниками вищих 

навчальних закладів Одеської області (18 квітня 2017 р.); 
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• робоча зустріч з представниками Малопольської школи державного управління (MSAP) 

Краківського університету економіки: директором школи доктором Кшиштофом Глюком та 

проектним менеджером Мареком Орамусом (м. Одеса, 28 квітня 2017 р.); 

• участь у «круглому столі» на тему: «Безпека та співробітництво в Чорноморському регіоні: 

історичні засади та сучасні виклики». Захід проводився за ініціативи Генерального 

консульства Туреччини в Одесі (м. Одеса, 4 травня 2017 р.); 

• участь у міжнародній конференції на базі Академії публічного управління «Теорія та практика 

публічного управління» (м. Кишинів, Молдова, 19 травня 2017 р.);  

• робоча зустріч з делегацією Університету м. Бєлосток (Польща) (м.Одеса, 27 червня 2017 р.); 

• урочисте підписання Угоди про співпрацю між ОРІДУ НАДУ при Президентові України та 

Офіційним Представництвом Бакинського Міжнародного Центру Мультикультуралізму по 

Молдові, Україні, Румунії, Угорщині та Болгарії (м.Одеса, 08 вересня 2017 р.); 

• участь у нараді –семінару для представників місцевого самоврядування (12-16 вересня 2017 

року, смт. Затока Білгород-Дністровської району Одеської області). Захід проводився 

Українською асоціацією органів місцевого самоврядування; 

• участь у IX щорічних Рішельєвських академічних читаннях на тему: «Професійна підготовка 

та розвиток державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування: виклики, 

завдання, перспективи» (м.Одеса, 22 вересня 2017 р.); 

• робоча зустріч з генеральним директором Фінського інституту державного управління (HAUS, 

м. Гельсінкі) Аннелі Теммес (м. Одеса, 22 вересня 2017 р.); 

• робоча зустріч з представницькою делегацією Світового банку (м. Одеса, 22 вересня 2017 р.); 

• участь в урочистому прийомі з нагоди 94-ої річниці заснування Турецької Республіки. (30 

жовтня 2017 р.); 

• участь у круглому столі на тему: «19-й з’їзд КПК: Китай та зовнішній світ» на запрошення 

Генерального консульства КНР в Одесі взяли (31 жовтня 2017 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. Протягом 15-27 травня 2017 р. відбувався Фестиваль 

науки, започаткований у 2014 р. Цей Фестиваль науки поєднав 13 різноманітних заходів, які 

популяризували галузь знань «Публічне управління та адміністрування». Серед них: 

•  науково-практичний семінар «Новели законодавства у сфері публічних закупівель» (16 травня 

2017 р.); 

•  «круглий стіл» «Особливості процесів децентралізації в Одеській області» (17 травня 2017 р.); 

•  Семінар-тренінг «Формування громадянських компетентностей» (19 травня 2017 р.); 

•  VІІІ міжнародна інтернет-конференція для магістрантів, аспірантів та докторантів. «Державне 

управління в Україні: історія державотворення, виклики та перспективи» (26 травня 2017 р.); 

•  Брейн-ринг на тему: «Влада. Громада. Життя» с. Доброслав (27 травня 2017 р.) 

Традиційно значущим заходом у науковій діяльності нашого інституту є підсумкова 

науково-практична конференція за міжнародною участю, яка з 2012 р. набула статусу 

Всеукраїнської. В цьому році у науковому заході взяли участь представники органів публічної 

влади, Центрів підвищення кваліфікації кадрів Півдня України та Вінницької області, науковці з 

вітчизняних вишів, які здійснюють підготовку публічних службовців та закордонних вищих 

навчальних закладів з Молдови, Німеччини, Румунії. 

      Під час відкриття науково-практичної конференції директором інституту Миколою 

Іжею було акцентовано увагу учасників конференції на важливості обговорення проблематики 

ефективного використання людського капіталу та кадрового потенціалу суспільства, підготовці 

нової генерації фахівців для роботи в різних галузях публічного адміністрування. 

   З вітальним словом до учасників заходу звернулися: Володимир Клюцевський, керівник 

апарату Херсонської обласної державної адміністрації; Олег Балан, ректор Академії публічного 
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управління Республіки Молдова; Хольгер Франке, професор університету прикладних наук 

державного управління, поліції та права землі Мекленбург–Передня Померанія (м. Гюстров, 

ФРН). 

В цьому році конференція «Реформування публічного управління та адміністрування: 

наука, практика, міжнародний досвід» проводилися у новому форматі панельної дискусії з 

актуальних питань децентралізації влади, реформування місцевого самоврядування та кадрового 

забезпечення органів публічної влади. Панельна дискусія модерувалася Сєргєєм Саханєнком, 

професором кафедри публічного управління та регіоналістики, який представив основну доповідь 

«Політика децентралізації: від 2d матриці до матриці 3d та далі…». На  панельній дискусії також з 

доповідями виступили: 

   Сергій Гриневецький, народний депутат України ІІІ, VI та VII скликань, член Громадської 

ради інститу – «Государственная региональная политика: есть ли выход из замкнутого круга?»; 

Аурел Симботяну, проректор з наукової роботи Академії публічного управління Республіки 

Молдова – «Стратегические основы реформы публичного управления Республики Молдова»; 

Олеся Голинська, доцент кафедри економічної та фінансової політики інституту, доцент – 

«Новації вітчизняної бюджетної системи та перспективи розвитку місцевих бюджетів – 2018»; 

Хольгер Франке, професор університету прикладних наук державного управління, поліції та права 

землі Мекленбург-Передня Померанія, м. Гюстров, ФРН – «Підготовка державних службовців 

Німеччини на прикладі Федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія»; Світлана Липовська, 

начальник відділу підвищення кваліфікації кадрів ОРІДУ НАДУ при Президентові України –

«Професіоналізація служби в органах місцевого самоврядування». 

   Після панельної дискусії роботу конференції було продовжено у 10 секціях. Результати 

роботи науково-практичної конференції висвітлено у збірнику матеріалів, а електронну версію – 

розміщено на сайті інституту. 

   За підсумками загальної роботи конференції було ухвалено конструктивні рекомендації, 

які стануть в нагоді органам влади для ефективного провадження в практичну діяльність.  

27 березня 2017 року організовано та проведено науково-практичну конференцію 

«Добровільне об’єднання територіальних громад в умовах поліетнічності та багатомовності» У 

роботі конференції взяли участь директор інституту Іжа М.М., д.політ.н., професор, Кіссе А.І., 

народний депутат України, д.політ.н, Гриневецький С.Р., відомий політик, народний депутат 

України ІІІ, VI,VII скликань, член Громадської ради інституту, сільські та селищні голови, 

депутати місцевих рад, представники місцевих рад і адміністрацій Арцизьского, Білгород-

Дністовського, Болградського, Ізмаїльського, Ренійського, Саратського, Тарутинського і 

Татарбунарського районів Одеської області. Інформація про цій захід була розміщена на 

офіційному сайті Одеської обласної ради; 27 квітня 2017 року відбулася ХVІІІ Всеукраїнська 

щорічна студентська науково-практична конференція за участю міжнародних спеціалістів: 

«Сучасний менеджмент: моделі, стратегії, технології» (кафедра менеджменту організацій, кафедра 

проектного менеджменту інституту), 18 травня 2017 року відбулася ІII Всеукраїнська науково-

практична конференція «Суспільно-політичний та соціокультурний розвиток південного регіону 

України: історичні традиції і сучасні тенденції» (кафедра гуманітарних та соціально-політичних 

наук); 17 травня 2017 року кафедрою електронного урядування та інформаційних систем було 

проведено науково-практичну конференцію “Інформаційне суспільство та сталий розвиток”, 

присвячену Всесвітньому дню електрозв’язку та інформаційного суспільства; IX Щорічні 

Рішельєвські академічні читання «Професійна підготовка та розвиток державних службовців і 

посадових осіб місцевого самоврядування: виклики, завдання, перспективи» (Національне 

агентств України з питань державної служби, НАДУ при Президентові України, Центр адаптації 

державної служби до стандартів Європейського Союзу спільно з Одеською обласною державною 

адміністрацією, Одеською обласною радою, Одеською міською радою), 21-22 вересня 2017 р. та 

інші. 

У 2017 році продовжено функціонування експериментальної площадки на базі 

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

Так, 12 травня 2017 р. на базі Херсонського ЦПКК в рамках науково-дослідної роботи «Публічне  

управління в умовах децентралізації: удосконалення реалізації секторальних реформ у 

регіональному вимірі» проведено науково-практичний семінар за участю керівника апарату 
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Херсонської обласної державної адміністрації Клюцевського В. І., директора ХОЦППК    

Білорусова С.Г., д..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. 

Важливою складовою наукової діяльності інституту в 2017 році було 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, програмно-цільового формування 

державного та місцевих бюджетів, децентралізації влади та реформи місцевого самоврядування, 

самоорганізації населення, розвитку туристичної інфраструктури, електронного урядування тощо. 
З метою реалізації Стратегії розвитку Національної академії державного управління при 

Президентові України на 2017-2021 роки 06 березня 2017 року укладено угоду про співпрацю між 

інститутом та Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація сприяння самоорганізації 

населення». 

Із залученням представників органів публічної влади відбулися такі спільні комунікативні 

заходи, серед них:  

– «круглий стол» на тему: «Удосконалення планування місцевого та регіонального розвитку 

в Одеській області за участі громадськості»  за участі представників об’єднаних 

територіальних громад, районних адміністрацій, сільських та селищних рад Одеської 

області (27 лютого 2017 р.); 

– науково-практична конференція «Добровільне об’єднання територіальних громад в умовах 

поліетнічності та багатомовності», яка присвячена формуванню засад стійкого розвитку 

об'єднаних територіальних громад Південних районів Одеської області, за сприяння 

Міжнародного Фонду "Відродження" (27 березня 2017 р.) 

– презентація та затвердження Стратегії розвитку Біляївської ОТГ до 2020 року. на сесії 

Біляївської міської ради (29 березня 2017 р.); 

– семінар «Громадянське суспільство і влада» на базі Центру підвищення кваліфікації 

Херсонської ОДА (30 березня 2017 р.); 

– «круглий стіл» на тему: «Партисипативна демократія в системі місцевого самоврядування», 

який відбувся в комітеті ВРУ з питань державного будівництва, регіональної політики та 

місцевого самоврядування. (10 квітня 2017 р.); 

–  «круглий стілі» з представниками місцевої влади та представниками ІГС «Забезпечення 

механізму залучення громадськості до здійснення реформ» ( 13 квітня 2017 р.); 

– «круглий стілі» з представниками Луганської облдержадміністрації та представниками 

організації «Громадська ініціатива Луганщини» на тему: «Забезпечення механізму 

залучення громадськості до здійснення реформ» (13 квітня 2017 р., м.Сєвєродонецьк);  

– Одеський туристичний бізнес-форум «Туризм – драйвер стійкого розвитку міст» (27 квітня 

2017 р.) 

– Всеукраїнська науково-практичної конференція «Європейський Союз: минуле – сучасне – 

майбутнє (до 60-річчя Римських договорів та 25-річчя Маастрихтського договору)» спільно 

з Одеською міською радою (19 травня 2017 р.); 

– Всеукраїнська нарада-семінар для представників районних та обласних рад в смт Затока 

Білгород-Дністровського району Одеської області (11-14 вересня 2017 р.); 

– міжнародна науково-практична конференція «Містобудівне планування і управління 

прибережними територіями» (12 жовтня 2017 р.);  

– Школи громадської участі, відкритої у м. Біляївка Одеської області (20-21 жовтня 2017 р.); 

– виїзний семінар-практикум на базі Біляївської міської ради Одеської області «Інноваційно-

інвестиційний розвиток регіону на сучасному етапі» (8 листопада 2017 р.); 

– науково-практичний семінар «Реалізація пріоритетних напрямів реформування публічного 

управління та адмініструванн» в Херсонському обласному центрі перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, установ і організацій ( 12 травня 2017 р.) та інш. 
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1. Організаційна структура та засади наукової роботи інституту 

 

Наукова діяльність в інституті проводиться 10-ма кафедрами у рамках зведеного плану 

наукової діяльності НАДУ на 2017 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 з організації наукової 

роботи та докторантури. 

У 2017 році наукову роботу координували та здійснювали організаційно-методичне 

забезпечення Вчена, Науково-методична та Науково-експертна ради інституту. Відділ з 

координації наукової роботи та докторантури 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.  

Колектив інституту активно приймає участь у реалізації Стратегії розвитку  Національної 

академії державного управління на 2017-2021 роки.  

Упродовж 2017 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 наукових та наукометричних баз даних. 

У забезпеченні належної організації та проведення науково-комунікативнних заходів 

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

факультети, структурні підрозділи інститути 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. 

 

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 2017 році в інституті було продовжено виконання 3 

науково-дослідних робіт та започатковане виконання 2 науково-дослідних робіт, основними 

науковими результатами за звітний період яких є: 

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

М.М., д.політ.н., професор):  

- підготовлено навчальний посібник з пакетом кейсів (ситуаційних завдань) «Сучасні форми 

забезпечення конструктивного діалогу між владою та суспільством на регіональному та 

місцевому рівні. 

•  «Державний механізм антикризового проектного управління соціально-економічними 

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

- рекомендації щодо формування державного механізму антикризового управління 

соціально-економічними процесами на засадах проектного підходу;  

- комплекс методів діагностики і моніторингу кризвого стану; 

- методику оцінки ефективності антикризових заходів.  



 9 

- підготовлено підручник «Антикризове проектне управління в державному секторі». 

• «Правове забезпечення реалізації економічних реформ (організаційно-правовий аспект)» 

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

- сформовано напрями організаційно-правового механізму взаємозв’язку державного 

управління, правового регулювання та економічних процесів; 

- визначено форми взаємозв’язку права і економіки в державному управлінні; 

- підготовлено монографію «Державне управління. Планування, фінанси».  

• «Багаторівневе управління (multilevel governance) регіональним розвитком в контексті 

модернізації публічної влади в Україні» (науковий керівник– Приходченко Л.Л., д.держ.упр, 

професор):  

- проведено комплексний аналіз науково-теоретичних та організаційно-правових основ 

багаторівневого управління регіональним розвитком; 

- визначено тенденції розвитку багаторівневого управління регіональним розвитком; 

- обґрунтовано концептуальні засади багаторівневого управління регіональним розвитком в 

Україні. 

• «Механізми формування системи стратегічних комунікацій в державному упралінні» 

(науковий керівник – Сивак Т.В., к.держ.упр.):  

- проаналізовано сучасні стратегії і технології стратегічних комунікацій, визначено 

можливості та обмеження щодо їх запровадження в державному управлінні; 

- обґрунтовано концептуальні засади стратегічних комунікацій в державному управлінні через 

розкриття складових елементів системи стратегічних комунікацій та визначено  сфери їх 

застосування; 

- визначено сутність, структуру і специфіку механізмів державного управління формування та 

розвитку стратегічних комунікацій; 

- підготовлено навчальний посібник «Проектування стратегічних комунікацій». 

 

2.2. Дослідження за договірними роботами 

 

У 2017 році в інституті було виконано 3 госпдоговірні науково-дослідні роботи. На 

замовлення Херсонського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, 

установ і організацій виконано науково-дослідну роботу на тему «Публічне управління в умовах 

децентралізації: удосконалення реалізації секторальних реформ у регіональному вимірі» 

(науковий керівник – Колісніченко Н.М., к.держ.упр., доцент). Результатом виконання НДР є 

програма науково-практичного семінару з реалізації пріоритетних напрямів реформування 

публічного управління та адміністрування для публічних службовців Херсонської області. 

На замовлення ТОВ «КП «Дюківський парк» було виконано дослідження на тему: 

«Розробка рамкової концепції розвитку парку «Дюківський парк» (науковий керівник – 

Безверхнюк Т.М., д.держ.упр., професор). Результати наукового дослідження: 

– проведено комплексний аналіз зовнішнього та внутрішнього проектного середовища із 

сегментацією потенційних споживачів; 

– розроблено пропозиції щодо комплексного функціонального зонування парку та рамкова 

концепція розвитку парку. 

Відповідно до Договору № 02/17 від 23 листопада 2017 року між ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України та Щасливцевською сільської радою Генічеського району Херсонської 

області проводилися наукові дослідження на тему «Розроблення Стратегічного плану стійкого 

розвитку оздоровчо-рекреаційної зони на території Щасливцевської сільської ради» (науковий 

керівник – Безверхнюк Т.М., д.держ.упр., професор).  

Основними результатами наукового дослідження є:  

– розроблено стратегічний план стійкого розвитку оздоровчо-рекреаційної зони на території 

Щасливцевської сільської ради генічеського райну Херсонської області. 
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 2.3. Дослідження за грантами вітчизняних та міжнародних фондів 

 

На виконання Стратегії розвитку НАДУ при Президентові України на 2017-2021 роки та 

Плану роботи інституту на 2017 рік міжнародне співробітництво інституту здійснювалось за 

такими основними напрямками: 

* Співпраця з зарубіжними вищими навчальними закладами,  дипломатичними установами, 

та міжнародними організаціями. Інститут активно розвивав наукові контакти з партнерами  з 

Німеччини, Польщі, Молдови, Румунії, Туреччини та інших країн. Окрім вищих навчальних 

закладів, що здійснюють підготовку управлінців та менеджерів, інститут підтримував та 

поглиблював співробітництво з такими міжнародними організаціями як Світовий банк, Фонди 

Ганса Зайделя і Конрада Аденауера (ФРН), Польсько-Американський Фонд Свободи, Фонд Східна 

Європа, Баварський дім та інші.  

* Участь науково-педагогічних працівників, співробітників, аспірантів, слухачів та 

студентів у 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.   

* Поповнення фондів бібліотеки інституту сучасними друкованими та електронними 

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

Протягом 2017 року інститутом постійно реалізовувалися наукові міжнародні заходи, 

найбільш значущими з яких були: Всеукраїнська щорічна студентська науково-практична 

конференція за міжнародною участю: «Сучасний менеджмент: моделі, стратегії, технології»; IX 

щорічні Рішельєвські академічні читання на тему: «Професійна підготовка та розвиток державних 

службовців і посадових осіб місцевого самоврядування: виклики, завдання, перспективи». 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Реформування публічного управління: теорія, 

практика, міжнародний досвід». 

Представники інституту 45 разів брали участь у стажуваннях, навчальних візитах, 

міжнародних конференціях та інших науково-комунікативних заходах за кордоном.  

21 раз викладачі та співробітники: Н. В. Акименко, І. М. Архипенко, Т.В. Бутенко (двічі), 

Ю. В. Євстюніна, М. М. Іжа, А. С. Крупнік, І. С. Куспляк, Л. В. Курносенко (двічі), С. О. 

Липовська, Є. О. Львова, Е. В. Мамонтова, А. П. Маєв (двічі), М. М. Миколайчук, Н. А. 

Нефьодова, С. В. Овчаренко (двічі), О. П. Якубовський, О. В. Яценко.  

4 рази аспіранти: Г. Нагорна, О. Кубрак, М. Лемець, К. Чабанова.  

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

реалізовувались інститутом, взяли 14 слухачів та студентів, а також 6 посадових осіб органів 

публічної влади.    

У рамках залучення до навчального процесу в інституті представників іноземних вищих 

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

зокрема, такі заходи: 

- «круглий стіл» на тему «Стратегія сталого розвитку Україна – 2020: реалізація 

децентралізації з урахуванням досвіду ЄС. Етика в органах публічної влади» за участю професора 

Національної школи політології та державного управління (м. Бухарест, Румунія) Ж. Англіцою 

(14.03).  

- «круглий стіл» на тему «Безпека та співробітництво в Чорноморському регіоні: історичні 

засади та сучасні виклики», у роботі якого взяли участь: громадський діяч, депутат Верховної ради 

ІІІ, VI та VII скликань С. Р. Гриневецький, директор департаменту міжнародних зв’язків Одеської 

міської ради С. Ю. Боєва, радник голови Одеської ОДА Т. О. Лазарєва, директор Дипломатичної 

академії у м. Анкара д-р Месут Осджян, доцент кафедри міжнародних відносин Університету 

Бількент д-р Хакан Кірімлі, доцент Коледжу гуманітарних наук та історії соціальних наук у 
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Стамбульському Університеті Шехіж д-р Кахраман Шакюл, Генеральний консул Туреччини в 

Одесі Уфук Тогрул, другий секретар Посольства України в Туреччині к. політ.н. Є. Габер, а також 

турецькі дипломати та науковці, представники органів публічної влади Одеського регіону, 

співробітники, аспіранти, слухачі та студенти ОНУ ім. І. І. Мечникова (04.05). 

- семінар-симпозіум «Сучасні культурні практики для розвитку громади» за участю 

представників Школи мистецтв, англійської мови та драми Університету Лафборо (Велика 

Британія), науково-педагогічних працівників, слухачів та аспірантів інституту й інших навчальних 

закладів, а також співробітників органів публічної влади і громадських діячів (22.06). 

- презентація експертів Світового банку Фарук Хана та Анастасії Головач на тему: «Огляд 

державних фінансів у розрізі структурних реформ та поточних фіскальних викликів» (22.09). 

- тематична зустріч професора Університету прикладних наук державного управління, 

поліції та права землі Мекленбург–Передня Померанія (м. Гюстров, ФРН) Хольгера Франке зі 

слухачами та аспірантами на тему «Соціально-політична обстановка у ФРН у контексті 

парламентських виборів». 

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

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

У 2017 році продовжено практику залучення стажерів з європейських країн, які беруть 

участь у проведенні занять з іноземної мови для слухачів, студентів та аспірантів, допомагають у 

підготовці міжнародних проектів і програм, організують комунікативні заходи. Протягом року 

стажування пройшли стажери М. Оле (13.03-08.06) та Е. Шемпф (05.09-10.11).   

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) та 

Польсько-Американським Фондом Свободи; 

- продовження академічних обмінів у межах співпраці з Академією публічного 

управління Республіки Молдова (м. Кишинів) та Університетом Александру Іоан Куза (м. Ясси, 

Румунія);   

- реалізація освітніх проектів та програм спільно з вищими навчальними закладами, 

організаціями та фондами ФРН. 

 
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, Стратегії розвитку Національної академії при 

президентові України на 2017-2021, Плану робот НАДУ при Президентові України та ОРІДУ 

НАДУ при Президентові України на 2017 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: 

• пропозицій стосовно співпраці з Одеською обласною державною адміністрацією у 

реалізації Стратегічного плану дій 2017-2019 «Розумний регіон»; 

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

• регіональної цільової програми сприяння розвитку громадянського суспільства в Одеській 

області на 2017-2020 роки; 

• регіональної цільової програми сприяння розвитку громадянського суспільства в 

Луганській області на 2017 - 2020 роки; 

• плану заходів щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з 

питань євроатлантичної інтеграції України на 2017 рік; 
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• рекомендацій Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю 

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

досвід;  

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

державного управління «Державне управління в Україні: історія державотворення, 

виклики та перспективи»;  

• Стратегії розвитку Біляївської об’єднаної громади  (ОТГ) до 2020 року (Одеська область);  

• Стратегії розвитку Куцурубської об’єднаної громади  (ОТГ) до 2026 р. (Миколаївська 

область); 

• проекту «Розробка та прийняття бюджетів розвитку ОТГ»; 

• Стратегії розвитку Доброславської територіальної громади 2016-2020 та Статуту 

Доброславської територіальної громади (Одеська область); 

• Стратегії розвитку та Статуту Балтської міської об’єднаної територіальної громади 

(Одеська область); 

• монографії «Конструктивний діалог між владою та суспільством в Україні»; 
• монографії «Державне управління, планування, фінанси»; 

• навчального посібника «Проектування стратегічних комунікацій»; 

• навчального посібника «Державний механізм антикризового управління соціально-

економічними процесами на засадах проектного підходу»; 

• підручника «Антикризове проектне управління в державному секторі»;  
• Концепціі антикризового проектного управління в державному секторіі; 

• комплексу методів діагностики і моніторингу кризового стану та методику оцінки 

ефективності антикризових заходів; 

• аналітичного звіту «Соціальна ефективність діяльності органів місцевого самоврядування: 

оцінювання та забезпечення»; 

• практичних рекомендацій щодо формування державного механізму антикризового 

управління соціально-економічними процесами на засадах проектного підходу. 

• організаційно-методичних рекомендацій «Організація роботи регіональних ресурсних 

центрів з розвитку місцевої демократії»;  

• проекту аналітичного звіту за підсумками дослідження стану соціального капіталу у 

громадах  України та умов для його  формування та розвитку; 

• методичних рекомендацій  «Організаційна ефективність діяльності органів публічної 

влади») та інш.  

 

4. Інформаційне забезпечення наукової діяльності. 

Характеристика бібліотечних фондів ОРІДУ та їх використання у наукових 

дослідженнях. 

 

 Діяльність бібліотеки 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.  

 Бібліотека підтримувала контакти з міжнародними організаціями: Світовим банком, 

NISPAcee, Фондом Конрада Аденауера (Німеччина). 

У відділі сформована цілісна система напрямів роботи з інформаційного забезпечення 

науково-дослідної діяльності шляхом: 
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– 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 62 тисячі 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. 

Книжковий фонд нараховує 30% наукових видань. Серед них фундаментальні загальні та галузеві 

енциклопедії, довідники, словники, монографії. 

  У 2017 році бібліотечний фонд поповнився на 380 примірників книг та  брошур: державною 

мовою 310 примірників, російською мовою – 7 примірників, іноземною (англійською та 

німецькою) - 63. На 20.11.2017 року бібліотечний фонд становить 62 215 одиниць зберігання, в т.ч. 

4 846 іноземними мовами. Редакційно-видавничим відділом було передано 10 електронних 

ресурсів. Було здійснено передплату 38 періодичних видань України. Постійно надходять 

примірники «Міжнародні доповіді Фонду Конрада Аденауера». 

Згідно наказу директора інституту та відповідно до норм чинного законодавства в 2017 році було 

проведено інвентаризацію книжкового фонду. За підсумками проведеної інвентаризації в кінці 

2017 року буде проведено списання та вилучення з фондів документів, що втратили актуальність, 

наукову цінність, а також зношених, пошкоджених та дублетних примірників. 

 За період січень-листопад абонемент бібліотечного відділу надав послуги традиційними 

формами обслуговування 1 628 читачам, мав 2 375 відвідувань, видав 3 435 примірників. 

Книговидача у читальній залі склала 1 465 примірників, кількість відвідувань – 1 968. 

Проводилось індексування  наукових статей, збірників наукових праць, монографій, підручників 

(заіндексовано 443 одиниць). 

 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 (12 742 записи), електронна систематична картотека статей (128 245 записів), електронний 

дисертаційний фонд кандидатських дисертацій (110 записів), електронний фонд авторефератів 

дисертацій (1 149 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 20 листопада відділом підготовлено 48 тематичних виставок. 
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   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.  

 До науково-комунікативних заходів Інституту було підготовлено 4 тематичні виставки: до 

ХVІІІ 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 і виставку, а також виставку монографій і навчальних посібників, яки 

були підготовлені викладачами інституту. 

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

аспірантам», метою яких є повне розкриття бібліотечних фондів та надання допомоги щодо 

користування  бібліотечно-пошуковою системою «Ірбіс». Співробітники бібліотеки 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 ХVІІІ Всеукраїнської виставки-форуму творів друку провідних видавництв України 

«Українська книга на Одещині»; 

 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 2017 році видавництвом Інституту підготовлено й видано 43 найменування навчально-

методичної, наукової та інформаційно-довідкової літератури. У тому числі: 3 монографія, 5 

підручників, навчальних та навчально-методичних посібників, 8 матеріалів конференцій, 61 

методичних розробок. Загальний обсяг видавничих аркушів складає більше 393,4 о.в.а., а 

загальний тираж близько 2360 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 90,1 о.в.а. 

У 2017 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. 

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

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

на Одещині». 

 
 

 

http://scholar.google.com.ua/citations?user=vkgu790AAAAJ&hl=uk
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Монографії - 13 

Загальний обсяг о.в.а. – 161,4 

Загальний тираж –  3300 прим. 

 

1. Бачинська К.В., Марущак О.І., Марущак В.П. / Монографія «Державне управління, 

планування, фінанси» (кол.авт.: Бачинська К.В., Марущак О.І., Марущак В.П.), пр. № 3 від 

21.09.2017 р. (передано до друку) 

2. Воронов О.І. Перспективні тенденції професіоналізації процесів прийняття рішень у сфері 

публічного управління / О.І. Воронов // Професіоналізація у сфері публічного управління: 

стан, проблеми, перспективи вирішення: Монографія. За заг. ред. проф. С.К. Хаджирадєвої. 

– К., 2017. – С.201-223. Тираж 300 шт.-265с. 

3. Воронов О.І. Теорія і практика прийняття державно-управлінських рішень в 

індетермінованих умовах: Монографія / О.І. Воронов. – Одеса : Астропринт, 2017. – 270 с. 

Тираж 300 шт. 

4. Конструктивний діалог між владою та суспільством в Україні : монографія / за заг. ред. М. 

М. Іжі – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 461 с.   

5. Ліпкан В. А. Сутність та порядок вирішення службових спорів : Мнографія / В. А. Ліпкан, 

О. Г. Мовчун / за заг. ред. В. А. Ліпкана. – К. : Видавець О. С. Ліпкан, 2017. – 312 с. (300 

прим.) 

6. Лоханова Н.О. Реформування облікової системи України на підставі Міжнародних 

стандартів фінансової звітності: Монографія / Колектив авторів. Під заг. ред. Н.О. 

Лоханової. – Херсон: Грінь Д.С., 2017. – 240 с. (300 прим.) 

7. Львова Є.О. Колективна монографія (E-book)(на іноземній мові): Ielyzaveta Lvova. 

Administrative Courts under the Conditions of Global Uncertainties. In ‘Oesten Baller/Burkhard 

Breig (Hrsg/ )’Justiz in Mittel  und Osteuropa’Law, Security and Public Administration in an 

International Perspective’, BWR - 2017 – p.71-83 

8. Попов С.А. Інноваційний розвиток системи органів публічної влади: стратегічний підхід: 

монографія / С. А. Попов. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 23,1 о.в.а. 

9. Система публічного управління в умовах децентралізації влади: механізми горизонтальної 

взаємодії: Монографія / Л.Л. Приходченко, С.Є. Саханєнко, П.І. Надолішній та ін.; за заг. 

ред. Л.Л. Приходченко. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2017. – 17,2 о.в.а. 

10.  Миколайчук М.М. EUFIRE 2017: the proceedings of the International Conference on European 

Financial Regulation: Iaşi, 2017 / editors: Mihaela Tofan, Angela Roman, Irina Bilan. – Iaşi: 

Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, 2017. – 525 с. – C.492–499  (Mykolaichuk M. TAX ON 

PROPERTY: EU EXPERIENCE AND OBJECTIVES FOR UKRAINE). 

11. Карпенко Л.М. Колективна монографія: The Activation of Investment Development 

ofIndustrial Enterprises and its Strategy / Time Realities Scientific Group UG 

(haftungsbeschrankt) Schweinfurt, 2017 р. – 471с. – С. 26-300 

12.  Рассадникова С.І. Еволюція інвестицій: сутність та система поглядів/ С.І. Рассадникова 

//Економічна теорія: тенденції та розвиток системи економічних ідей – Монографія колект., 

ОНПУ, 2017 р. – 157 с.  

13. Формування системи стратегічного управління підприємствами в умовах нестабільного 

середовища: [монографія]/ А.Й. Мусійовський, І.В. Яцкевич, Н.В. Піроженко, О.В. 

Голинська, О.Л. Тодорова, Т.О. Фольгіна – Одеса: Бондаренко М.О., 2017. – 240 с. 

 

Навчальні посібники - 19 

Загальний обсяг о.в.а. – 133,9 

Загальний тираж – 1900 прим. 

 

 

1. Аграрний менеджмент: практикум. Навч. посіб. / За ред. Запши Г.М., Курносенка В.Г., 

Сахацького М.П. – Одеса: Інтерпринт, 2017. – 250 с.//Курносенко Л.В. Тема 6. Методи 

менеджменту в аграрному виробництві. С.58-73 (1 друк арк.) 
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2. Воловник В. Є. Економіка і менеджмент військової промисловості [Електронний ресурс] : 

навч.-метод. посіб. для студ. ден. і заоч. форм навч. галузі знань «Управління та 

адміністрування» / В. Є. Воловник, О. М. Маслій. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 13,2 

о.в.а. 

3. Воронов О.І. Методика діагностування соціально-психологічних впливів на прийняття 

державно-управлінських рішень в індетермінованих умовах : навч.-метод. посіб. / О.І. 

Воронов. – Одеса: Астропринт, 2017. –272 с. 300шт. 

4. Державний механізм антикризового управління соціально-економічними процесами на 

засадах проектного підходу: Навчальний посібник / Т.М. Безверхнюк, В.М. Вишневська, 

М.Г. Лєвін,   А.В. Оганов, І.В. Руда, І.А. Сенча, Т.В. Сивак / За заг. ред. Безверхнюк Т.М., 

Сенчі І.А. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2017. – 134 с. (300 прим.) 6,1 о.в.а. 

5. Державно-громадянське партнерство у сфері соціального розвитку / Н.М.Драгомирецька, 

Н.В.Піроженко, І.В.Матвєєнко: навч.посіб. – О.: ОРІДУ НАДУ, 2017 - 342 с. (передано до 

друку) 

6. Долгіх Н.П. Запобігання корупції в публічному управлінні / Навч пос. для слухачів 1 курсу 

у галузі знань 07 «управління та адміністрування» за спеціальністю 074 «Публічне 

управління та адміністрування» (другий (магістерський рівень). ЕП. 

7. Електронне урядування та електронна демократія: навч. посіб.: у 15 ч. / за заг. ред. А. І. 

Семенченка, В. М. Дрешпака. – К., 2017.  Частина 15: Технології розвитку електронного 

урядування та електронної демократії / [Ю. Б. Пігарєв, А. Г. Ложковський, Т. М. 

Маматова]. – К.: ФОП Москаленко О.М., 2017. – 52 с. (2.4 др. арк.) 

8. Електронне урядування та електронна демократія: навч. посіб.: у 15 ч. / за заг. ред. А. І. 

Семенченка, В. М. Дрешпака. – К., 2017. Частина 8: ІТ-архітектура системи електронного 

урядування / [Ю. Б. Пігарєв, А. Г. Ложковський, Я. В. Гапанович]. – К.: ФОП Москаленко 

О.М., 2017. – 64 с. (2.9 др. арк.) 

9. Електронне урядування та електронна демократія: навч. посіб.: у 15 ч. / за заг. ред. А. І. 

Семенченка, В. М. Дрешпака. – К., 2017.  Частина 11: Доступ до публічної інформації / [Ю. 

Б. Пігарєв, В. М. Дрешпак, І. С. Куспляк]. – К.: ФОП Москаленко О.М., 2017. – 60 с. (2.7 др. 

арк.) 

10. Електронне урядування та електронна демократія: навч. посіб.: у 15 ч. / за заг. ред. А. І. 

Семенченка, В. М. Дрешпака. – К., 2017.  Частина 5: Інструменти електронного урядування 

та електронної демократії у запобіганні корупції в органах публічної влади / [Ю. Б. Пігарєв, 

І. С. Куспляк, В. М. Дрешпак]. – К.: ФОП Москаленко О.М., 2017. – 58 с. (2.6 др. арк.) 

11. Комунікативна діяльність в публічному управлінні : навч. пос. / Драгомирецька Н.М., 

Кандагура К.С., Букач А.В. – О.: ОРІДУ НАДУ, 2017 – 186 с. 

12. Львова Є.О. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС / Навч-метод пос. для 

слухачів 1 курсу у галузі знань 07 «управління та адміністрування» за спеціальністю 074 

«Публічне управління та адміністрування» (другий (магістерський рівень). ЕП.  

13. Міжнародна та європейська безпека, механізми забезпечення національної безпеки України 

(навчальний посібник для студентів та слухачів усіх форм навчання) / О.А. Остапенко, І.Ф. 

Усатюк, П.С.Кривоцюк - Одеса:ОРІДУ НАДУ, 2017. - 594 с.(передано до друку) 

14. Міжнародні економічні відносини : Начальний посібник. / В. Кривцова, В. Комаровський, 

В.Яценко. - Одеса:ОРІДУ НАДУ, 2017. - 207 с. (передано до друку) 

15. Настільна книга присяжного: навчальний посібник / С. Саханєнко, Н.Колісніченко, 

К.Ровинська, А.Фальковський. – Одеса: КІС, 2017. – 456 с. 

16. Проектування стратегічних комунікації: Навчальний посібник / Т.М. Безверхнюк, Т.В. 

Сивак.  – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2017. – 98 с. (передано до друку) 

17. Яроміч С.А. Менеджмент організацій [Електронний ресурс] : навч. посіб. до дисц. для студ. 

ден. та заоч. форм навч. у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спец. 073 

«МЕНЕДЖМЕНТ» (другій (магістерський) рівень). – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 6,7 

о.в.а. 

18. Яроміч С. А. Маркет-менеджмент : навч. посіб. для студ. денної та заочної форм навч. у 

галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю: 073 «Менеджмент» 
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(другій (магістерський) рівень) / С. А. Яроміч, П. А. Петриченко. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 

2017. – 7,5 о.в.а. 

19. Яромич С. А. Самоменеджмент: теорія і практика [Електронний ресурс] : навч. посіб. для 

студентів денної та заочної форм навч. спеціальності «Менеджмент» (перший 

(бакалаврський) рівень освіти) / уклад. С. А. Яроміч. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 5,8 

о.в.а. 

 

  

   Підручник - 1 

Загальний обсяг о.в.а. – 11,2 

Загальний тираж –   200  прим. 

 

1. Антикризове проектне управління в державному секторі: підручник / Т.М. Безверхнюк, 

М.Г. Лєвін, І.А. Сенча. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2017. – 241 с. - 300 прим. 

 

Збірники наукових праць 

Загальний обсяг о.в.а. – 90,1. 

Загальний тираж – 400 прим. 

 

Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред. М.М. Іжа]. Вип. 

4(68). – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 17,3 о.в.а. 

Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред. М.М. Іжа]. Вип. 

1(69). – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 16,5 о.в.а. 

Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред. М.М. Іжа]. Вип. 

2(70). – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 17,2 о.в.а 

Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред. М.М. Іжа]. Вип. 

3(71). – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 23,3 о.в.а. 

Теоретичні та прикладні питання державотворення : Електронне наукове фахове видання 

Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України. – 

Вип. 19-2016. – Режим доступу : http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=1

0&S21FMT=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=0&

S21P03=I=&S21STR=EJ000080%2F2016%2F19 – 8,7 о.в.а. 

Теоретичні та прикладні питання державотворення : Електронне наукове фахове видання 

Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України. – 

Вип. 20-2017. – Режим доступу http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=1

0&S21FMT=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=0&

S21P03=I=&S21STR=EJ000080%2F2017%2F20– 7,1 о.в.а. 

 

 

Матеріали конференцій 

Загальний обсяг о.в.а. – 127,1 

Загальний тираж – 500 прим. 

 

Європейська інтеграція в контексті світових глобалізаційних процесів: матеріали наук.-

практ. конф., 15 груд. 2016 р. ; за заг. ред. М. М. Іжі, В. М. Кривцової. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 

2017. – 20,1 о.в.а. 

Сучасний менеджмент : моделі, стратегії, технології : матеріали XVIII Всеукр. щоріч. 

студент. наук.-практ. конф. за міжнарод. участю. 27 квітня 2017 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 

2017. – 21,2 о.в.а. 

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

інструменти : матеріали щоріч. наук.-прак. конф. 26 трав. 2017 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. 

– 7,1 о.в.а. 
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Державне управління в Україні: історія державотворення, виклики та перспективи 

[Електронний ресурс] : матеріали VІІІ Міжнар. наук. Інтернет-конф. аспірантів та докторантів з 

державного управління, 26 трав. 2017 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 10,2 о.в.а.  

Суспільно-політичний та соціокультурний розвиток Південного регіону України: історичні 

традиції і сучасні тенденції [Електронний ресурс] : Зб. статей для проведення ІІІ Всеукраїнської 

науково-практичної конференції. 18 трав. 2017 р. ; Електронне наукове видання – Одеса : ОРІДУ 

НАДУ, 2017. – 13,2 о.в.а. 

Інформаційне суспільство та сталий розвиток : Матеріали науково-практичного семінару у 

форматі міжнародної відео конференції. 16 травня 2017 року. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2017. – 6,2 

о.в.а. 

Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний 

досвід : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 27 жов. 2017 р. – Одеса : 

ОРІДУ НАДУ, 2017. – 49,1 о.в.а. 

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

[Електронний ресурс] : матеріали щорічної наук.-практ. конф. за результатами стажування 

слухачів в органах державної влади та органах місцевого самоврядування. 11 жовтня 2017 року. – 

Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2017. – 166 с. 

 

 

 

 

 

Методичні рекомендації - 62 

Загальний обсяг о.в.а. –166,6. 

Загальний тираж – 1260 прим. 

 

1. «Мистецтво комунікації та презентації наукових результатів іноземною мовою 

[Електронний ресурс]: метод. реком. до навч. дисципліни для докторів філософії 

спеціальості 074 «Публічне управління і адміністрування» / уклад. Н. М Колісніченко. – 

Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 1,7 о.в.а. 

2. Програма виробничої (переддипломної) практики студентів / уклад. : Н. Е. Красностанова, 

В. І. Паламарчук. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. –  1,1 о.в.а. 

3. Англійська мова у професійній діяльності [Електронний ресурс]: метод. реком. для з 

англійської мови  для студентів 2 курсу факультету « Менеджмент» денної та заочної форм 

навчання » / уклад. Є М. Яцун. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 1,9 о.в.а. 

4. Бізнес-аналітика та управління бізнес-проектами: метод. реком. з виконання магістерської 

роботи за спец. для студ. денної та заочної форм навч. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 5,2 

о.в.а. 

5. Верховенство права і правова держава [Електронний ресурс]: метод. реком. для слухачів у 

галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне 

управління та адміністрування» / уклад. Є О. Львова. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 2,8 

о.в.а. 

6. Вступ до фаху. Навчальна практика [Електронний ресурс] : метод. реком. до практичних 

занять та самостійної роботи студента / уклад. В. І. Паламарчук. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 

2017. – 1,1 о.в.а. 

7. Ділова українська мова в публічному управлінні (лексико-граматичний аспект) 

[Електронний ресурс]: метод. реком. до вивчення змістовного модуля для слухачів у галузі 

знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 074 «Публічне управління та 

адміністрування» / уклад. Г. Г. Стойкова. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 2,2 о.в.а. 

8. Ділова українська мова в публічному управлінні (лексико-граматичний аспект) 

[Електронний ресурс]: роб. зошит для заочної (з елементами дистанційної) форми 

навчання, Н.074.7 «Публічна комунікація і ділова мова в публічному управлінні» / уклад. Г. 

Г. Стойкова. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 1,7 о.в.а. 
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9. Доступ до публічної інформації [Електронний ресурс] : Робоча програма вибіркової 

навчальної дисципліни С.7.5 «Доступ до публічної інформації» для слухачів у галузі знань 

07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 074 «Публічне управління та 

адміністрування» спеціалізації «Електронне урядування» / уклад. Ю. Б. Пігарєв. – Одеса : 

ОРІДУ НАДУ, 2017. – 1,5 о.в.а. 

10. Економіко-математичні моделі і методи проектного менеджменту : метод. реком.до 

вивчення навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання / уклад. І. А. Сенча – 

Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 1,8 о.в.а. 

11. Економічна інформатика [Електронний ресурс] робоча програма навч. дисципліни для 

студентів Спеціальності 073 Менеджмент, галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 

/ уклад. : О. І. Макарова, О. А. Бекетова. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 0,9 о.в.а. 

12. Етика та світоглядні засади наукової діяльності [Електронний ресурс] : навч.-метод. 

комплекс дисц. для аспірантів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 

спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування» / уклад. Е. В. Мамонтова. – 

Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 3,6 о.в.а. 

13. Законотворчий процес і нормотворча діяльність органів публічної влади [Електронний 

ресурс] : метод. реком. до вивчення дисципліни / уклад. : С. О. Козуліна. – Одеса : ОРІДУ 

НАДУ, 2017. – 8,4 о.в.а. 

14. Запобігання та протидія корупційним проявам та етика у системі публічної служби 

[Електронний ресурс] : програма, тематичні плани і метод. реком. до практичних 

(семінарських) занять та самостійної роботи слухачів / уклад. : М. С. Оганісян, Г. О. 

Панченко, О. Ф. Толпиго. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 2,6 о.в.а. 

15. Інвестиційний аналіз і бізнес-планування : метод. реком. до вивчення навч. дисципліни 

для денної та заочної форм навчання / уклад. І. В. Руда. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 2,8 

о.в.а. 

16. Іноземна мова в професійній діяльності дослідника публічного управління та 

адміністрування [Електронний ресурс]: метод. реком. до вивчення дисципліни для докторів 

філософії спеціальності 074 «Публічне управління і адміністрування» / уклад. Н. М 

Колісніченко. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 1,4 о.в.а. 

17. Інформайційна безпека і корпоративні інформаційні системи [Електронний ресурс] : 

метод. реком. до практичних занять та самостійної роботи студента / уклад. В. І. 

Паламарчук. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 0,5 о.в.а. 

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

робоча програма дисципліни для студентів галузі знань 07 Управління та адміністрування, 

спеціальності 073 Менеджмент всі спеціалізації / уклад. : О. І. Макарова, О. А. Бекетова. – 

Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 0,7 о.в.а. 

19. ІТ-архітектура системи електронного урядування [Електронний ресурс] робоча програма 

вибіркової навчальної дисципліни для слухачів у галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» за спеціальністю 074 «Публічне управління та адміністрування» 

спеціалізації «Електронне урядування» / уклад. Ю. Б. Пігарєв. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 

2017. – 1,7 о.в.а. 

20. Комплексна безпека організацій [Електронний ресурс] : метод. реком. до практичних 

занять та самостійної роботи студента / уклад. В. І. Паламарчук. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 

2017. – 1,3 о.в.а. 

21. Математика для менеджера [Електронний ресурс] : робоча програма навч. дисципліни для 

студентів спеціальності 073 «Менеджмент», у галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» / уклад: О. І. Макарова, О. А. Бекетова. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 

1,0 о.в.а. 

22. Математика для менеджера [Електронний ресурс]: метод. реком. до виконання лаб. робіт з 

дисц. для студентів у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 073 

«Менеджмент» / уклад. О. А. Бекетова. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 0,6 о.в.а. 

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

екзаменів у 2017 році. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2017. – 22,8 о.в.а. 
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24. Методологія бізнес-аналізу : метод. реком. до вивчення навч. дисципліни / уклад. М. Г. 

Левін. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 2,9 о.в.а. 

25. Організаційна поведінка [Електронний ресурс] : метод. реком. з дисц. для студ. у галузі 

знань 07 «Управління та адміністрування» за спец. 073 «Менеджмент» (перший 

(бакалаврський) рівень) / уклад. : С. В. Савенкова – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 4,2 о.в.а. 

26. Організація роботи регіональних ресурсних центрів з розвитку місцевої демократії : 

організ.-метод. реком. / А. С. Крупник. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 12,3 о.в.а. 

27. Основи стратегічних комунікацій : методичні рекомендації до вивчення навчальної 

дисципліни / уклад. : Т. М. Безверхнюк, В. А. Ліпкан, О. О. Човган – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 

2016. – 1,9 о.в.а. 

28. Політичний аналіз та інформаційно-аналітична складова публічного адміністрування 

[Електронний ресурс] : навч.-метод. матеріали дисц. / уклад. З. В. Балабаєва. – Одеса : 

ОРІДУ НАДУ, 2017. – 2,1 о.в.а. 

29. Політична регіоналістика: Програма, тематичні плани і методичні рекомендації до 

практичних (семінарських) занять та самостійної роботи слухачів / [Укладачі: С. 

Саханєнко, С. Давтян]. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2017. – 96 с. 

30. Порівняльна публічна політика [Електронний ресурс] : навч.-метод. матеріали модулю до 

дисципліни Н.074.1 «Публічна політика» 2016/2017 навчальний рік / уклад. : З. В. 

Балабаєва, О. І.Чебан. – Одеса : ОРІДУ НАДУ. – 1,2 о.в.а. 

31. Правове забезпечення діяльності у сфері охорони здоров'я [Електронний ресурс]: метод. 

реком. до практ. занять та самостійної роботи слухачів / уклад. С. О. Козуліна. – Одеса : 

ОРІДУ НАДУ 2017. – 1,0 о.в.а. 

32. Правове забезпечення управлінської діяльності [Електронний ресурс]: темат. план та 

метод. реком. до практ. занять та самостійної роботи слухачів / уклад. С. О. Козуліна. – 

Одеса : ОРІДУ НАДУ при Президентові України, 2017. – 1,2 о.в.а. 

33. Правове регулювання відповідальності в публічному управлінні [Електронний ресурс] : 

роб. програма з навч. дисц. С.2.4. для слухачів галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування», спец. 074 «Публічне управління та адміністрування», спеціалізація 

«Право в публічному управлінні» / уклад. : К. І. Ровинська, Ю. О. Ровинський. – Одеса : 

ОРІДУ НАДУ, 2017. – 1,0 о.в.а. 

34. Правове регулювання фінансових відносин [Електронний ресурс] : роб. програма навч. 

дис. для слухачів у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спец. «Публічне 

управління та адміністрування» спеціалізації «Право в публічному управлінні» / уклад. : В. 

П. Марущак. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 1,2 о.в.а. 

35. Представницька влада [Електронний ресурс] : метод. реком. до вивчення модуля для 

слухачів І курсу галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 074 

«Публічне управління та адміністрування» всіх форм навчання / уклад. Е. В. Мамонтова. – 

Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 1,6 о.в.а. 

36. Програма вступних екзаменів та перелік тестових питань у 2017 році. – Одеса : ОРІДУ 

НАДУ, 2017. – 10,1 о.в.а. 

37. Проектування стратегічних комунікацій [Електронний ресурс]: метод. реком. до вивчення 

навч. дисц. / уклад. Т. М. Безверхнюк – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 1,8 о.в.а. 

38. Професійна іноземна мова в публічному управлінні (англійська мова) [Електронний 

ресурс] : метод. реком. дисципліни для слухачів у галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» за спеціальністю 074 «Публічне управління та адміністрування» / уклад. 

Н. М. Колісніченко. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 1,1 о.в.а. 

39. Професійна іноземна мова в публічному управлінні (німецька мова) [Електронний 

ресурс]: метод. реком. дисципліни для слухачів у галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» за спеціальністю 074 «Публічне управління та адміністрування» / уклад. 

Т. В. Філіпова. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 2,5 о.в.а. 

40. Професійна іноземна мова в публічному управлінні» (французька мова) [Електронний 

ресурс] : метод. реком. дисципліни для слухачів у галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» за спеціальністю 074 «Публічне управління та адміністрування» / уклад. 

А. П. Маєв. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 2,1 о.в.а. 
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41. Професійно-орієнтована іноземна мова (англійська) [Електронний ресурс]: метод. реком. з 

дисципліни для студентів за напрямом підготовки 07 «Менеджмент», спеціальністю 073 

«Менеджмент» / уклад. Є. М. Яцун. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 0,7 о.в.а. 

42. Публічна дипломатія : метод. реком. до вивчення навчальної дисципліни для денної та 

заочної форм навчання / уклад. : В. А. Ліпкан, Т. В. Сивак. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 

2,8 о.в.а. 

43. Регіональне політичне лідерство [Електронний ресурс]: метод. реком. до вивчення модуля 

1 / уклад.: Л. Л. Приходченко, Г. О. Панченко. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 2,1 о.в.а. 

44. Система захисту підприємства [Електронний ресурс] : метод. реком. до практичних занять 

та самостійної роботи студента / уклад. В. І. Паламарчук. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 

0,5 о.в.а. 

45. Система публічного управління на регіональному та місцевому рівнях [Електронний 

ресурс] : навч.-метод. комплекс дисципліни на 2016/2017 навчальний рік / уклад. : С. Є. 

Саханенко, М. П. Попов, С. Г. Давтян. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 4,3 о.в.а. 

46. Системи управління економічною безпекою організацій [Електронний ресурс] : метод. 

реком. до практичних занять та самостійної роботи студента / уклад. В. І. Паламарчук. – 

Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2017. – 0,8 о.в.а. 

47. Теоретико-прикладні засади й актуальні проблеми регіонального управління в Україні 

[Електронний ресурс] : Робоча програма дисципліни з дисципліни / уклад. Л. Л. 

Приходченко. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2017. – 1,0 о.в.а. 

48. Теоретичні засади регіонального управління в Україні [Електронний ресурс] : робоча 

навчальна програма з дисципліни / уклад. Л. Л. Приходченко. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 

2017. – 1,0 о.в.а. 

49. Теорія комунікаційного менеджменту: Методичні вказівки до вивчення навчальної 

дисципліни / Укладач: Т. В. Сивак – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 2,7 о.в.а. 

50. Теорія фірм та оцінка бізнесу : метод. реком. до вивчення навчальної дисципліни для 

денної та заочної форми навчання / уклад. : І. В. Руда. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 1,9 

о.в.а. 

51. Теорія фірм та оцінка бізнесу : метод. реком. до вивчення навчальної дисципліни для 

денної та заочної форми навчання / уклад. : І. В. Руда. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 1,3 

о.в.а. 

52. Технології інформаційного суспільства [Електронний ресурс] : Робоча програма 

факультативної навчальної дисципліни Ф.1“Технології інформаційного суспільства” для 

слухачів у галузі знань 07 “Управління та адміністрування” за спеціальністю 074 “Публічне 

управління та адміністрування/ уклад. Ю. Б. Пігарєв. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 1,2 

о.в.а. 

53. Технології розвитку електронного урядування та електронної демократії [Електронний 

ресурс] : робоча програма дисципліни для слухачів у галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» за спеціальністю 074 «Публічне управління та адміністрування» 

спеціалізації «Електронне урядування» / уклад. Ю. Б. Пігарєв. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 

2017. – 1,7 о.в.а. 

54. Технологія прийняття управлінських рішень : метод. реком. до вивчення навч. дисц. для 

денної та заоч. форм навч. / уклад. : І. А. Сенча. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 7,1 о.в.а. 

55. Українська мова (за професійним спрямуванням) [Електронний ресурс]: метод. реком. для 

студентів за напрямом підготовки 07 «Менеджмент», спеціальністю 073 «Менеджмент» / 

уклад. Г. Г. Стойкова. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 4,8 о.в.а. 

56. Управління адміністративною етикою [Електронний ресурс]: метод. реком. до вивчення 

модуля 3 / уклад.: М. С. Оганісян, Г. О. Панченко. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 2,3 о.в.а. 

57. Управління проектами в туризмі [Електронний ресурс] : метод. реком. з виконання 

магістерської роботи для студентів денної та заочної форм навчання Спеціальність 073 – 

Менеджмент, Спеціалізація «Управління проектами в туризмі» / уклад. : Т. М. Безверхнюк, 

І. К. Бабова, І. А. Сенча, І. С. Боровік. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 3,9 о.в.а. 
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58. Управління туристичними дестинаціями: [Електронний ресурс]: метод. реком. до 

вивчення навч. дисц. / уклад.: Т. М. Безверхнюк, І. К. Бабова. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. 

– 4,1 о.в.а. 

59. Філософія економіки [Електронний ресурс] : метод. реком.. навч. дисципліни для слухачів 

денної та заочної форм навчання у галузі знань знань 07 «Управління та адміністрування» 

за спеціальністю 073 «Менеджмент» / уклад. С. В. Овчаренко. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 

2017. – 1,6 о.в.а. 

60. Філософія економіки [Електронний ресурс] : робоча прогр. навч. дисципліни для слухачів 

денної та заочної форм навчання у галузі знань знань 07 «Управління та адміністрування» 

за спеціальністю 073 «Менеджмент» / уклад. С. В. Овчаренко. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 

2017. – 0,6 о.в.а. 

61. Філософські та соціокультурні засади наукової діяльності [Електронне видання] робоча 

прогр. навч. дисципліни для докторів філософії спеціальності 074 «Публічне управління та 

адміністрування» / уклад. С. В. Овчаренко. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 0,6 о.в.а. 

62. Філософські та соціокультурні засади наукової діяльності [Електронне видання] 

методичні рекомендації для докторів філософії спеціальності 074 «Публічне управління та 

адміністрування» / уклад. С. В. Овчаренко. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 1,1 о.в.а. 

 

 

Статі – 135  

Загальний обсяг о.в.а. – 67,5 о.в.а 

 
1. Бабова І.К., Безверхнюк Т.М. Сивак Т.В. Комунікації як складова сталого розвитку туризму 

/ І. Бабова, Т. Безверхнюк, Т. Сивак // Актуальні проблеми державного управління : зб. 

наук. праць. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – № 3 (71). – С.111-115.  

2. Бабова І.К., Безверхнюк Т.М. UNWTO sustainable tourism observatory in Ukraine: natural 

priorities  / Kostyantin Babov, Tetyana Bezverkhniuk, Iryna Babova, Ivan Liptuga // Journal of 

Geography, Politics and Society. – 2017.  Volume 7. – Issue 4. – Р. 7-18. 

3. Бачинська К. В. Нормативно-правові аспекти приватизаційного процесу / К. В. Бачинська  // 

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

Вип. 2(70). – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017, С. 45-49. 

4. Білорусов С.Г. Інформаційно-правовий супровід децентралізації влади щодо створення та 
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6. Координація та організаційно-методичне забезпечення наукової діяльності 

 

У 2017 році наукову роботу координували та здійснювали організаційно-методичне 

забезпечення Вчена, Науково-методична та Науково-експертна ради інституту. Основними 

орієнтирами для успішного здійснення наукової діяльності слугували План роботи  ОРІДУ НАДУ 

при  Президентові України на 2017 рік та Стратегія розвитку Національної академії державного 

управління на 2017-2021 роки. Відділ з координації наукової роботи та докторантури здійснював 

координацію, моніторинг та систематизацію наукових досліджень інституту, організацію та 

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

публічного управління, інформування працівників іІнституту про проведення науково-

комунікативних заходів в Україні та за її межами. 

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 2017 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 і були пов’язані з впровадженням Стратегії розвитку 

Національної академії державного управління при Президентові України на 2017-2021 роки, у 

тому числі і щодо організації наукової роботи в Національній академії та її регіональних 

інститутах. 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 та 

аспірантів у науково-комунікативних заходах, спільних з органами публічної влади; популяризації 

результатів наукових досліджень у середовищі публічного сектору; розвитку наукових зв’язків з 

закладами-партнерами для розв’язання актуальних проблем державного та муніципального 

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 2016 році»  (січень), «Про 

роботу кафедри інформаційних технологій та систем управління щодо організації навчально-

методичної, наукової та експертної роботи у відповідності до вимог Закону України «Про вищу 

освіту» (березень), «Про рекомендацію до вступу в аспірантуру випускників інституту» 

(березень), «Про затвердження вимог до проведення вступних випробувань до аспірантури у 2017 

році» (березень), «Про затвердження Ю.В. Мироновій терміну відпустки» (березень), «Про 

підготовку підсумкової науково-практичної конференції» (квітень), «Про хід виконання рішення 

Вченої ради інституту від 8 грудня 2016 року №208/10-2 «Про Звіт про наукову діяльність 

Одеського регіонального інституту державного управління у 2016 році» (квітень), «Про 

рекомендацію до друку рукописів наукових і навчальних праць» (квітень), «Про затвердження 

додаткових програм кандидатських іспитів зі спеціальностей» (травень), «Про рекомендацію до 

друку матеріалів науково-практичної конференції» (квітень), «Про відрахування аспірантів» 

(травень), «Про хід виконання рішення Вченої ради від 8 грудня 2016 року №208/10-3 «Про 

виконання плану видання наукової та навчально-методичної літератури у 2016 році та 
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затвердження плану видання на 2017 рік» (червень), «Про затвердження тематики дисертаційних 

досліджень для вступників до аспірантури і докторантури інституту у 2017 році» (червень), «Про 

рекомендацію науково-педагогічних працівників для зарахування до докторантури» (червень), 

«Про затвердження робочих навчальних планів для вступників 2016 року та навчальних планів для 

вступників 2017 року третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності «Публічне 

управління та адміністрування» (червень), «Про переривання Ю.Ю.Зубінській навчання в 

аспірантурі» (серпень), «Про підсумки 2016-2017 навчального року та перспективні завдання 

колективу інституту щодо забезпечення навчально-виховного процесу у 2017-2018 навчальному 

році у відповідності до Стратегії розвитку Національної академії державного управління при 

Президентові України на 2017-2021 роки та Плану дій інституту на 2016-2020 роки» (вересень), 

«Про хід виконання Плану дій інституту на 2016-2020 роки» (вересень), «Про атестацію 

докторантів, аспірантів і здобувачів» (жовтень), «Про результати прийому і зарахування до 

докторантури і аспірантури інституту» (жовтень), «Про переривання навчання в аспірантурі» 

(жовтень), «Про рекомендацію до друку рукопису наукової праці» (жовтень), «Про Положення 

про педагогічну практику аспірантів Одеського регіонального інституту державного управління 

НАДУ при Президентові України»  (листопад), «Про переривання аспірантам термінів навчання в 

аспірантурі» (листопад), «Про План роботи Одеського регіонального інституту державного 

управління НАДУ при Президентові України на 2018 рік» (листопад). 

Планом роботи Вченої ради інституту на вересень – грудень 2017 року передбачений у 

грудні ц.р. розгляд наступних питань наукової діяльності інституту: «Про Звіт про наукову 

діяльність Одеського регіонального інституту державного управління у 2017 році», «Про 

виконання плану видання наукової літератури у 2017 році та затвердження плану видання 

наукової літератури на 2018 рік», «Про затвердження тем дисертаційних досліджень докторантів 

та аспірантів інституту». 

У 2017 році Вчена рада не розглядала на своїх засіданнях атестаційних справ щодо 

присвоєння вчених звання професора і доцента. 

 

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 2017 року було проведено 9 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 2017 році на засіданнях науково-методичної ради постійно розглядалися  

питання щодо удосконалення розробки та доведення до слухачів та студентів методичних 

матеріалів з навчальних дисциплін за всіма спеціальностями.  

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 2017 календарному році.  
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Багато уваги приділялося огляду діяльності кафедр за всіма напрямами в рамках конкурсу 

на кращу кафедру інституту. У 2017 році конкурс проводиться втретє. З листопада 2017 по 

червень 2018 конкурсна комісія буде  комплексно оцінювати діяльність кафедр інституту. 

Підсумки конкурсу будуть розглядатися у червні 2018 року   на останньому засіданні науково-

методичної ради.  

Рішенням Вченої ради від 14.09.16 р. № 217/9-3  було затверджено персональний склад та план 

роботи науково-методичної ради на 2017-2018 н.р. До складу Науково-методичної ради Інституту 

входять 17 осіб, з них: 3 – докторів наук, професорів і 12 – кандидатів наук, доцентів. 

 

 

7. Науково-експертна робота 

 

Протягом 2017 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 робочої групи з питань розробки регіональної програми інформатизації 

Одеської області на 2018-2020 роки при Одеській обласній раді, Член Одеської регіональної 

робочої групи у рамках міжнародного проекту «Електронне врядування задля прозорості влади та 

участі громадян» (EGAP), Експерт міжнародного проекту «Електронне врядування задля 

прозорості влади та участі громадян» (EGAP) (1 група – розробка навчальної компоненти), Член 

тимчасової робочої групи з питань розвитку цифрових навичок громадян при Міжгалузевій раді з 

питань розвитку електронного урядування; Член Національної мережі тренерів з відкритих даних, 

Член міжвідомчої робочої групи з питань  розвитку електронного урядування та реалізації 

спільного проекту «Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади» в Одеській 

області. 

Для проведення занять у сфері е-урядування та е-демократії для фахівців органів публічного 

управління, бізнесу, громадських організацій та слухачів в інституті функціонує 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)”. 

Тіховський О.С. – заступник голови міжурядової координаційної ради з питань електронного 

урядування. 

Куспляк І.С., член робочої групи "Електронне урядування" при Одеській обласній державній 

адміністрації.  

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. 

Податково-бюджетна децентралізація. Запровадження програмно-цільового методу 

формування та виконання бюджетів на рівні об'єднаних громад. Програмування соціально-

економічного розвитку: 

Голинська О.В. - консультант з економічних питань Інституту бюджету та соціально-

економічних досліджень; радник з питань місцевих фінансів Програми Європейських Донорів U-

Lead;тренер-консультант Хаб GIZ U-Lеad;експерт з бюджетних питань Одеської обласної 

організації ВГО "Комітет Виборців України" та Асоціації Сприяння Самоорганізації Населення 
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(АССН). Провела більше 60 науково-комунікативних заходів (м. Київ, м. Миколаїв, м. Херсон, м. 

Рівне, м. Одеса, м. Запоріжжя, м. Вінниця, м. Краматорськ, м. Сєвєродонецьк, м. Львів,                   

м. Чернівці, м. Луцьк, м. Хмельницький) 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 публічного управління та регіоналістики, 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). 27 лютого 2017 року взяв участь у роботі 

«круглого столу» на тему: «Удосконалення планування місцевого та регіонального розвитку в 

Одеській області за участі громадськості». 01 березня 2017 року взяв участь у семінарі, який 

проводився у межах проекту ВГО «Асоціація сприяння самоорганізації населення» «Біляївській 

об’єднаній громаді – комплексний розвиток» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».  

Колісніченко Н.М. - експерт проекту «Об’єднання територіальних громад в умовах 

поліетнічності на території Півдня Одеської області». 

 Самоорганізація населення. Ефективне управління об’єднаними територіальними 

громадами через самоорганізацію населення: 

Крупник А.С.- доцент кафедри публічного управління та регіоналістики, заступник голови - 

керівник Аналітичного центру ВГО «Асоціація сприяння самоорганізації населення, член 

Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства. 3 березня 2017 року Крупник 

А.С. взяв участь в організаційному засіданні Робочої групи з питань створення сприятливих умов 

для формування та інституційного розвитку організацій громадянського суспільства, створеної у 

складі Координаційної ради сприяння розвитку громадянського суспільства при Президентові 

України. 24 березня 2017 року Крупник А.С. взяв участь у Всеукраїнському Муніципальному 

форумі, який відбувся у м. Львові. 29 березня 2017 року Крупник А.С. виступив на сесії 

Біляївської міської ради з презентацією Стратегії розвитку Біляївської ОТГ до 2020 року. 10 квітня 

2017 року приймав участь у роботі «круглого столу» на тему: «Партисипативна демократія в 

системі місцевого самоврядування», який відбувся в комітеті ВРУ з питань державного 

будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування. 13 квітня 2017 року         

Крупник А.С. взяв участь у «круглому столі» з представниками місцевої влади та представниками 

ІГС «Забезпечення механізму залучення громадськості до здійснення реформ». 13 квітня 2017 

року взяв участь у навчальному семінарі з активістами територіальної громади Сєвєродонецьку 

«Механізми належної практики громадської участі на місцевому рівні».   19 жовтня 2017 року 

Крупник А.С був присутнім на відкритті сучасного ЦНАПу в селі Мокра Калигірка Черкаської 

області, у модернізації якого взяли участь як українські так і шведські експерти. 20-21 жовтня 

2017 року Крупник А.С. взяв участь у організації та проведення Школи громадської участі, 

відкритої у м. Біляївка Одеської області. 

Управління проектами в туризмі, стратегічні комунікації:  

Безверхнюк Т.М.: член Наукової ради з питань туризму та курортів Міністерства 

економічного розвитку та торгівлі України; учасник Регіональної ради підприємців при Голові 

Одеської обласної державної адміністрації; Радник Голови Одеської ОДА з питань розвитку 

туризму та курортів; член Конкурсної комісії для розгляду конкурсних пропозицій та результатів 

моніторингу стану виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) при Голові Одеської ОДА; 

учасник Робочої групи з розроблення Концепції Стратегії розвитку м. Білгород-Дністровський на 

період до 2028 року; 12 жовтня 2017 року завідувач кафедри проектного менеджменту Тетяна 

Безверхнюк взяла участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Містобудівне 

планування і управління прибережними територіями»; 5-6 вересня 2017 року в містах Луцьк та 

Шацьк відбулось виїзне засідання Міністерства економічного розвитку та торгівлі України з 

питань розвитку курортів та рекреації. Волинська державна адміністрація презентувала концепцію 

проекту «Курорт Шацьк» і план заходів на поточний та наступні роки. 27 квітня 2017 року Тетяна 

Безверхнюк взяла участь у роботі Одеського туристичного бізнес-форуму, та як спікер першої 

панельної дискусії «Туризм – драйвер стійкого розвитку міст», закцентувала увагу на питання: 

запровадження кодексу етики в туристичній діяльності, професійного використання соціальних 
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мереж у розповсюдженні рекламної та пропагандистської інформації, залучення заінтересованих 

сторін до ефективного просування регіонального туристичного продукту; 26 квітня 2017 року 

Тетяна Безверхнюк взяла участь у спільному засіданні Наукової ради з питань туризму 

Міністерства економічного розвитку та торгівлі України та Ради туристичних міст та регіонів 

України, яке відбулось у Великому залі Одеської міської ради за головуванням заступника 

Міністра економічного розвитку і торгівлі Михайла Тітарчука. Тетяна Безверхнюк виступила з 

доповіддю на тему «Сучасна технологія проектування туристичного бізнесу»; 25 квітня 2017 року 

Тетяна Безверхнюк взяла участь у модераційній сесії експертів з питань формування портфелю 

проектів розвитку агро-рекреаційного кластеру «Фрумушика-Нова», що відбулася на базі 

Одеського державного аграрного університету за ініціативи Директора фермерсько-туристичного 

комплексу Фрумушика-Нова» Олександра Андрійовича Паларієва; 22 квітня 2017 року Тетяна 

Безверхнюк взяла учать у робочій зустрічі з делегацією Волинської області з питань розвитку 

туристичної інфраструктури регіону та розроблення концепції проекту створення курорту на 

території Шацького району; 14 квітня 2017 року Тетяна Безверхнюк взяла участь у першому 

засіданні Регіональної ради підприємців Одеської області, яку очолює Голова Одеської обласної 

державної адміністрації Максим Володимирович Степанов. Тетяна Безверхнюк, як радник 

Губернатора з питань розвитку туризму та інвестицій, виступила з повідомленням про сучасний 

стан та пріоритети розвитку туристичної сфери Одеської області; 06 квітня 2017 року Тетяна 

Безверхнюк та доцент кафедри проектного менеджменту Олександр Яценко взяли участь у роботі 

дводенного навчально-практичного семінару «Державна політика в галузі розвитку сільського 

господарства та сільських територій в Україні. Застосування європейських підходів до розвитку 

сільських територій в українському контексті. Вивчення та поширення кращих практик в Україні», 

у рамках реалізації Проекту Європейського Союзу «Підтримка впровадження 

сільськогосподарської та продовольчої політики в Україні».  

Комунікації в публічному управлінні, діалогова взаємодія влади та суспільства 

Проведення тематичних короткострокових семінарів та інших за участю представників 

органів публічної влади Вінницької, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей. 

Cпівробітники інституту приймали участь у грантових проектах, серед яких 

Municipal Finance Strengthening Initiative (MFSI- I, MFSI- II) Roll-out», USAID; «Local Finance 

Benchmarking Programme in Ukraine», USAID "Розробка концепції методології оцінки прозорості 

місцевих бюджетів" (Фонд "Східна Європа" - ПАУСІ -  ЄС) «U-LEAD with Europe: місцеве 

розширення прав і можливостей, підзвітність та розвиток» (Ukraine – Local Empowerment, 

Accountability and Development Programme); проект "Об’єднання територіальних громад в умовах 

поліетнічності на території Півдня Одеської області" за фінансуванням міжнародного фонду 

"Відродження". 

 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. 

 

7.1 Науково-експертна рада 

 

Положення про Науково-експертну раду ОРІДУ НАДУ при Президентові України 

затверджене наказом від 22.01.2015 р. № 18.  

У 2017 р. загальна кількість членів НЕР становила 28 особи, з них: 6 – докторів наук, 16 – 

кандидатів наук та 7 – без ступеня. 

Протягом 2017 року Науково-експертною радою було проведено 6 засідань, на яких було 

розглянуто наступні питання: 

– про Зведений план наукової діяльності інституту на 2017 рік; 

– про результати моніторингу досліджень та затвердження анотованих звітів з НДР за І кв. 

2017 року; 

– про план роботи НЕР на 2017 рік та оновлений склад; 
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– про результати підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів у 2016 році та 

нововведення у 2017 році; 

– перспективи здійснення структурних реформ з питань децентралізації; 

– про діяльність Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України; 

– про інформаційне забезпечення наукової діяльності ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України; 

– про виконання Плану дій ОРІДУ НАДУ при Президентові України на 2017 рік; 

– презентація діяльності ВГО «Асоціація сприяння самоорганізації населення» Іноземна мова 

як ефективний інструмент наукових досліджень; 

– про результати дисертаційного дослідження на тему: «Традиції децентралізації публічної 

влади в Україні» докторанта ІІІ року навчання Мануїлової К.В.; 

– про результати моніторингу досліджень та затвердження анотованих звітів з НДР за ІІ кв. 

2017 року.; 

– про виконання Плану видання наукової літератури за І півріччя 2017 року;  

– можливості участі в міжнародних проектах і програмах у рамках міжнародної співпраці 

Інституту; 

– проект «Сталий розвиток об’єднаних громад, малих міст та селищ Одеської області»; 

– виконання Стратегії розвитку Національної академії державного управління при 

Президентові України на 2017-2021 роки в аспекті організації наукової та експертно-

аналітичної діяльності Інституту у І півріччі 2017 року; 

– про результати моніторингу досліджень та затвердження анотованих звітів з НДР за ІІІ кв. 

2017 року та за результатами роботи за 9 місяців 2017 року; 

– про хід виконання заходів з підготовки до Всеукраїнської підсумкової науково-практичної 

конференції за міжнародною участю; 

– про виконання Плану видання наукової літератури за 10 місяців 2017 року; 

– про результати моніторингу досліджень та затвердження заключних (проміжних) звітів з 

НДР 2017 року; 

– про виконання Плану дій НАДУ при Президентові України у 2017 року; 

– розгляд та затвердження проекту Звіту з наукової діяльності Інституту за 2017 рік та 

Зведеного плану на 2018 рік; 

– виконання Стратегії розвитку Національної академії державного управління при 

Президентові України на 2017-2021 роки в аспекті організації наукової та експертно-

аналітичної діяльності Інституту у 2017 році; 

– уточнення тем дисертаційних досліджень. 

Науковці Інституту постійно залучаються до роботи в різноманітних фахових та експертних 

групах і комісіях, проектах. 

У 2017 р. на засіданнях НЕР продовжено практику проведення лекцій-презентацій, 

направлених на вивчення та використання досвіду співпраці Інституту з органами влади України. 

Так, у рамках засідання № 1 НЕР від 29.03.2017 р. Голинська О.В., доцент кафедри економічної та 

фінансової політики, доповіла про перспективи здійснення структурних реформ з питань 

децентралізації. На засіданні № 2 від 15.06.2017  р. Маєв А.П., завідувач сектору міжнародних 

зв'язків виступив із доповіддю на тему: «Можливості участі в міжнародних проектах і програмах у 

рамках міжнародної співпраці Інституту», на цьому ж засіданні Липовська С.О., начальник 

Управління ПКК, розповіла про реалізацію Проекту «Сталий розвиток об’єднаних громад, малих 

міст та селищ Одеської області» (за підтримки Фонду Ганса Зайделя). 

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 
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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. 

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». 

 

8. Комунікативні заходи та розвиток наукових зв’язків 

 

Потягом 2017 року Інститутом було організовано та проведено  науково– комунікативних 

заходи. Докладно інформацію про комунікативні заходи наведено у таблиці 6 «Наукові 

комунікативні заходи ОРІДУ НАДУ при Президентові України у 2017 році». 

Протягом звітного періоду співробітники Інституту виступали з коментарями, науковим 

консультуванням, давали інтерв’ю та брали участь у радіо- та телепередачах, а саме:  

• Іжа М.М. 27 жовтня 2017 року в рамках проведення Всеукраїнської науково-практичної 

конференції за міжнародною участю «Реформування публічного управління: теорія, 

практика, міжнародний досвід» дав інтерв’ю одному з Одеських каналів; 

• Євстюніна Ю.В 22 березня 2017 року взяла участь у тематичній телевізійній програмі 

каналу «Медіа-Інформ» з теми «Підготовка сучасного управлінця»; 

• Крупник А.С 19 квітня 2017 року виступив на Одеському телебаченні на тему «Участь 

громадян в місцевій демократії» разом з Артемом Філіпенко; 

• Крупник А.С 31 березня 2017 року взяв участь у прес-конференції за підсумками проекту 

«Розробка та прийняття бюджетів розвитку ОТГ»; 

• Крупник А.С. 04 квітня 2017 року взяв участь у прес-конференції, присвяченій стратегії 

розвитку територіальних громад. Захід відбувся у Кризовому медіа-центрі (м. Київ); 

• Колісніченко Н.М. 2 березня 2017 року дала інтерв'ю на ток-шоу "Майбутнє сьогодні" 

телеканалу "ТВій ПЛЮС" Херсонського телебачення; 

• Колісніченко Н.М. 25 березня 2017 року, День відкритих дверей - дала інтерв'ю 

представникам місцевого телебачення; 

• Овчаренко С.В.: виступ у програмі «Актуально» Одеської філії ПАТ НСТУ     15.05.2017 р. 

(розмова йшла про підсумки українсько-турецького "круглого столу" на тему 

співробітництва в Чорноморському регіоні). 

• Ростіянов Б.Ю., Усатюк І.Ф.: стаття в одеській газеті «Чорноморські новини» від 

27.09.2017р. «Все віддавати людям: до 80-річчя професора О.П. Якубовського». 

• Усатюк І.Ф., Саханенко С.Є. Быть человеком // Одеські вісті. – 2017. – 29 липня. - № 55 

(4981). 

• Усатюк І.Ф. Працелюбство, мудрість і доброзичливість //Чорноморські новини. – 2017. – 3 

серпня. - № 71 (21862). 

• Усатюк І.Ф., Ростіянов Б.Ю. Все віддавати людям //Вечірня Одеса. – 2017. – 26 вересня. - № 

108 (10516). 

• Усатюк І.Ф., Ростіянов Б.Ю. Сумлінно і талановито //Одеські вісті. – 2017. – 26 вересня. - 

№71 (4997). 

• Усатюк І.Ф., Ростіянов Б.Ю. Життя, осяяне особливим світлом //Чорноморські новини. – 

2017. – 28 вересня. - №87 (21878). 

• Усатюк І.Ф. День відкритих дверей в ОРІДУ //Вечірня Одеса. – 2017. - 14 листопада. -№126 

(10536). 

• Усатюк І.Ф. ОРІДУ відчиняє двері //Чорноморські новини, - 2017. - 16 листопада. - №103 

(21894). 

• Остапенко О.А. - виступи на регіональному телебаченні з актуальних питань реформ в 

Україні, європейської і євроатлантичної інтеграції (телеканали 1-й міський, 7 канал, Южная 

Волна, Одеське обласне телебачення, Думська ТВ, 3 цифровий, Академія, Град, Здоров’я, 

Медіаінфо, Репортер). Інтервью на каналі 1+1, ІСТВ;  



 82 

• Красностанова Н.Е., Привалова Н.В. Газета «Єленецький вісник» публікація «Школа 

майбутнього менеджера очікує на Вас» (від 11.11.2017 р.) № 5 (9197);  

•  Красностанова Н.Е., Привалова Н.В. Газета «Слава Приднестровья» публікація «Школа 

майбутнього менеджера очікує на Вас» (від 09.11.2017 р.) № 45 (11456);  

• Красностанова Н.Е., Привалова Н.В. Газета «Окнянський вісник» публікація «Школа 

майбутнього менеджера очікує на Вас» (від 10.11.2017 р.) № 41 (8702); 

• Красностанова Н.Е., Привалова Н.В. Газета «Придніпровська зірка» публікація «Школа 

майбутнього менеджера» (від 10.11.2017 р.) №45 (8234).  

• Красностанова Н.Е., Привалова Н.В. Газета «Подільська Зоря» публікація «Лідер — це 

покликання на все життя» (від 9.11.2017 р.) №45 (8675); 

• Красностанова Н.Е., Привалова Н.В. Газета «Теплодарський вісник» публікація «Школа 

майбутнього менеджера очікує на Вас» (від 23.11.2017 р.) №24,17  

•  Красностанова Н.Е., Привалова Н.В. Канал «ТИС ТВ» — Новини Лиманського району 

17.11.2017 р. – «День факультетів менеджменту та бізнез технологій та Публічного 

управління та адміністрування.  

• «День факультетів менеджменту та бізнез технологій та Публічного управління та 

адміністрування» - трансляція проходила на каналах «Одеса», «7 канал», «35 канал», «38 

канал» «Лиманське районне телебачення» 17.11.2017 р.  

• Фальковський А.О. Експертний коментар законодавства України з питань проведення АТО 

в Україні. Прямий ефір на ефірно-кабельному ТК  «7 канал»: Одеса. 14.11. 2017р. 

• Фальковський А.О. Експертний коментар політико-правового статусу НМР 

«Придністров`я». Прямий ефір на ефірно-кабельному ТК  «7 канал»: Одеса. - 22.11.2017р. 

• Фальковський А.О. Криміногенна ситуація в Одесі, визначення причин окремих видів 

правопорушень, якість роботи правоохоронних органів України / Ток-шоу півдня України 

«Прожектор» на Сьомому каналі за участю доцента кафедри Фальковського А.О., студентів 

ф-ту «Менеджмент та бізнес-технології» і слухачів ф-ту ПУА. Одеса, 24 листопада 2017 р. 

 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 2017 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 2017 році», «Наукові зв’язки з зарубіжними 

установами України в 2017 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; 
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✓ 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; 

✓ 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 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; 

✓ оцінювати якість освітнього процесу науково-педагогічних працівників інституту згідно 

показників якості освітнього процесу НАДУ при Президентові України на 2017-2018 

навчальний рік. 
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