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Таблиця 1 

Показники науково-дослідної роботи підрозділів ОРІДУ НАДУ при Президентові України за 2017 рік 

 

    Виконавці НДР  Назва органу державної 

влади, наукової 

установи, де було 

впроваджено 

результати НДР, номер 

довідки про 

впровадження 

№ 

з/

п 

Підрозділ-

виконавець 

Номер  

державної 

реєстрації 

Назва теми,  

науковий керівник 

Праців-

ники 

ОРІДУ 

НАДУ 

 

Праців-

ники 

інших 

установ 

Док-

тори 

наук 

Канди

дати 

наук 

Без 

сту-

пеня 

Допо-

міжний 

персонал 

Публікації 

(всього) 

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

1. ОРІДУ НАДУ 

при 

Президентові 

України 

0115U001262  Забезпечення 

конструктивного 

діалогу між владою  

та суспільством 

(науковий керівник: 

Іжа М.М.) 

6 

 

 

 

 

— 3 2 1 — 36 

навчальний 

посібник 

В роботу відділу 

підвищення 

кваліфікації кадрів 

ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України  

Протокол № 01/13/768 

від 07.12.2017 р. 

2. ОРІДУ НАДУ 

при 

Президентові 

України 

0116U005140  Правове 

забезпечення 

реалізації 

економічних реформ 

(організаційно-

правовий аспект) 

(науковий керівник: 

Марущак В.П.) 

5 — 2 1 2 — 45 

монографія 

В науковій діяльності 

викладачів, аспірантів 

та докторантів; під час 

апробації наукових 

результатів  

3. ОРІДУ НАДУ 

при 

Президентові 

України 

0115U001263 

 

Державний механізм 

антикризового 

проектного  

управління 

соціально-

економічними 

процесами  

(науковий керівник: 

3 — 1 — 2 — 19 

підручник 

Управління 

комунікацій та 

інформаційної 

політики Одеської 

обласної державної 

адміністрації 
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Безверхнюк Т.М.) 

4 ОРІДУ НАДУ 

при 

Президентові 

України 

0117U004394 Багаторівневе 

управління 

(multilevel 

governance) 

регіональним 

розвитком в 

контексті 

модернізації 

публічної влади в 

Україні 

(науковий керівник: 

Приходченко Л.Л.) 

4 — 2 2 — — 40 В науковій діяльності 

викладачів, аспірантів 

та докторантів; під час 

апробації наукових 

результатів 

5.  ОРІДУ НАДУ 

при 

Президентові 

України 

0117U004395 Механізми 

формування системи 

стратегічних 

комунікацій в 

державному 

упралінні  

(науковий керівник: 

Сивак Т.В.) 

3 — — 2 1 — 23 

навчальний 

посібник 

Управління 

комунікацій та 

інформаційної 

політики Одеської 

обласної державної 

адміністрації 

№1/490 від 21.11.2017 

р. 
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                                                                                                                                                                                                                     Таблиця 2 

Виконавці НДР, залучені на громадських засадах в 2017 році 

 

№ 

з/п 

Підрозділ-

виконавець 

Назва теми, науковий керівник Виконавці НДР 

Працівники 

ОРІДУ НАДУ 

 

Працівники 

інших установ 

Доктори наук Кандидати 

наук 

Без ступеня 

1 ОРІДУ 

НАДУ  

при 

Президентові 

України 

Забезпечення конструктивного 

діалогу між владою та 

суспільством  

(науковий керівник: Іжа М.М.) 

20 — 2 6 12 

2 Правове забезпечення реалізації 

економічних реформ 

(організаційно-правовий аспект) 

(науковий керівник: 

Марущак В.П.) 

22 — 2 5 15 

3 Державний механізм 

антикризового проектного  

управління соціально-

економічними процесами  

(науковий керівник: 

Безверхнюк Т.М.) 

13 — 2 4 7 

4 Багаторівневе управління 

(multilevel governance) 

регіональним розвитком в 

контексті модернізації публічної 

влади в Україні (науковий 

керівник:Приходченко Л.Л.) 

19 — — 7 12 

5 Механізми формування системи 

стратегічних комунікацій в 

державному управлінні 

(науковий керівник: Сивак Т.В.) 

16 — 2 4 10 

Таблиця 3 
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Публікації працівників структурних підрозділів ОРІДУ НАДУ при Президентові України в 2017 році 

 

Назва структурного підрозділу Усього 

публікацій 
Монографії Підручники Навчальні 

посібники 

Методичні 

рекомендації 
Статті Тези доповідей  

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України 

769 13 1 19 62 135 539 

 

 

Таблиця 4 

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

                  обл.-вид. аркушів  

                  примірників, тис.  

                  всього монографій, підручників, навчальних посібників, методичних розробок, назв 23 

                  всього монографій, підручників, навчальних посібників, методичних розробок іноземними мовами, назв 3 

у тому числі:  

монографій, назв 10 

                  обл.-вид. аркушів 100 

з них іноземними мовами, назв 3 

                  обл.-вид. аркушів 12.6 

підручників, назв - 

                  обл.-вид. аркушів - 

з них іноземними мовами, назв - 

                  обл.-вид. аркушів - 

навчальних посібників, назв 10 

                  обл.-вид. аркушів 58.3 

з них іноземними мовами, назв - 

                  обл.-вид. аркушів - 

методичних розробок, рекомендацій, назв - 

                  обл.-вид. аркушів - 

з них іноземними мовами, назв - 

                  обл.-вид. аркушів - 
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періодичних фахових видань, назв (випусків) - 

                  обл.-вид. аркушів - 

інші види видань (к-ть найменувань) 159 

                  обл.-вид. аркушів 60.5 

у зарубіжних виданнях, назв 23 

                  обл.-вид. аркушів 9.9 

 

Таблиця 5 

Показники участі слухачів у науковій роботі підрозділів ОРІДУ НАДУ при Президентові України в 2017 році 

 

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

з/п  за 

комплексним 

науковим 

проектом 

ОРІДУ НАДУ 

за держав-

ними 

науково-

технічними 

програмами 

 

за 

грантами 

за 

господарчими 

договорами 

доповіді та 

повідомлення на 

наукових 

конференціях, 

симпозіумах 

тощо 

статті доповіді тези 

доповідей 

1 2 3 

 

4 5 6 7 8 9 10 

 ОРІДУ НАДУ  

при Президентові 

України  

— — — — 11 — 11 11 

Таблиця 6 

Наукові комунікативні заходи, проведені в Одеському регіональному інституті державного управління  

НАДУ при Президентові України у 2017 р. 

 

№ 

з/п 

Захід Точна назва  

(за вихідними 

документами) 

Місце 

проведення 

(країна, місто, 

установа) 

 

Організатори 

(повні назви установ) 

Дата 

прове- 

дення 

Кількість 

учасників 

Док 

то 

рів 

наук 

Кан 

ди 

датів 

наук 

 2 3 4 5 6 7 8 

1. Навчально- Ліцензійні умови Україна, Кафедра публічного управління та 26 січня   
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методичнийсемінар провадження освітньої 

діяльності 

м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ 

при Президентові 

України 

регіоналістики ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України 

2017 року 

2. «Круглий стіл» Актуальні питання 

реформування 

територіальної організації 

влади в Україні 

Україна, 

м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові 

України 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові України 

 

08 лютого 

2017 р. 

3 5 

3. Науковий семінар  Дихотомія “мова–

мовлення" 

Україна,  

м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові 

України 

Кафедра української та іноземних 

мов ОРІДУ НАДУ  

при Президентові України 

14 лютого 

2017 р. 

3 6 

4. Відеоконференція Розвиток академічної 

співпраці в сфері 

культурної та соціальної 

політики 

Україна,  

м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові 

України 

ОРІДУ НАДУ 

 при Президентові України; 

Школа мистецтв, англійської мови 

та драми Університету Лафборо, 

(Велика Британія) 

16 лютого 

2017 р. 

4 5 

5. Навчально-

практичний 

семінар 

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 

Україна,  

м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові 

України 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові України; 

Міністерство аграрної політики та 

продовольства України 

06 березня 

2017 р. 

  

6. Науково-практична 

конференція 

Добровільне об’єднання 

територіальних громад в 

умовах поліетнічності та 

багатомовності 

Україна,  

м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові 

Кафедра української та іноземних 

мов ОРІДУ НАДУ  

при Президентові України; 

міжнародний фонд «Відродження» 

27 березня 

2017 р. 

2 5 
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України  

7. ХVІІІ 

Всеукраїнська 

щорічна 

студентська 

науково-практична 

конференція за 

участю 

міжнародних 

спеціалістів  

Сучасний менеджмент: 

моделі, стратегії, 

технології 

Україна,  

м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові 

України 

Кафедра менеджменту організацій;  

кафедра проектного менеджменту  

ОРІДУ НАДУ 

 при Президентові України 

 

27 квітня 

2017 р. 

5 9 

8. «Круглий стіл» Безпека та 

співробітництво в 

Чорноморському регіоні: 

історичні засади та 

сучасні виклики 

Україна, 

м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ 

при Президентові 

України 

ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України; Генеральне консульство 

Туреччини в Одесі 

 

04 травня 

2017 р. 

1 5 

9. Фестиваль 

англійської мови та 

культури 

English Fest Україна,  

м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові 

України 

Кафедра української та іноземних 

мов, факультеті менеджменту, 

студентське самоврядування  

ОРІДУ НАДУ 

 при Президентові України 

 

11 травня 

2017 р. 

1 3 

10. Щорічна науково-

практична 

конференція 

Інформаційне суспільство 

та сталий розвиток 

Україна,  

м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові 

України 

Кафедра електронного урядування 

та інформаційних систем 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові України 

17 травня 

2017 р. 

1 3 

11. Фестиваль науки Україна,  

м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові 

України 

Кафедра публічного управління та 

регіоналістики 

ОРІДУ НАДУ 

 при Президентові України 

 

15-27 травня 

2017 р. 

5 8 

12. «Круглий стіл» Особливості процесів 

децентралізації в Одеській 

Україна,  

м. Одеса, 

Кафедра публічного управління та 

регіоналістики ОРІДУ НАДУ 

17 травня 

2017 р. 
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області ОРІДУ НАДУ  

при Президентові 

України 

 при Президентові України 

 

13. 

Відеоконференція 

Великі дані як потужний 

імпульс 
Україна,  

м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові 

України 

Кафедра електронного урядування 

та інформаційних систем  

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові України  

ОНАЗ ім. О.С. Попова 
 

17 травня  

2017 року 

  

14. 

Щорічна науково-

практична 

конференція 

Інформаційне суспільство 

та сталий розвиток 

Україна,  

м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові 

України 

Кафедра електронного урядування 

та інформаційних систем  

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові України 

 

17 травня  

2017 року 

  

15. ІII Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція  

Суспільно-політичний та 

соціокультурний розвиток 

південного регіону 

України: історичні 

традиції і сучасні 

тенденції 

Україна,  

м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові 

України 

Кафедра гуманітарних та соціально-

політичних наук 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові України 

 

19 травня 

2017 р. 

- 2 

16. Засідання «живої 

бібліотеки»  

Формула успіху: від 

студента до науковця 

Україна,  

м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові 

України 

Наукове товариство студентів, 

слухачів, аспірантів, докторантів та 

молодих вчених ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України 

23 травня 

2017 р. 

5 14 

17. Науково-

практичний 

семінар  

Майстерня секторальних 

реформ: регіональний 

вимір 

Україна,  

м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові 

України 

Кафедра української та іноземних 

мов ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України 

25 травня 

2017 р. 

  

18. «Круглий стіл»   Основні стратегії 

реформування вітчизняної 

системи охорони здоров’я: 

особливості впровадження 

Україна,  

м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові 

Кафедра гуманітарних та соціально-

політичних наук ОРІДУ НАДУ 

 при Президентові України 

 

25 травня 

2017 р. 

4 5 
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на місцевому рівні України 

19. Щорічна науково-

практична 

конференція 

Соціально-економічний 

розвиток регіонів в 

умовах децентралізації 

влади: цілі механізми, 

інструменти 

Україна,  

м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові 

України 

Кафедра економічної та фінансової 

політики  

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові України 

26 травня 

2017 р. 

2 4 

20. VІІІ міжнародна 

Інтернет-

конференція для 

аспірантів і 

докторантів з 

державного 

управління 

 Державне управління в 

Україні: історія 

державотворення, виклики 

та перспективи 

Україна,  

м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові 

України 

Кафедра публічного управління та 

регіоналістики ОРІДУ НАДУ  

при Президентові України 

 

26 травня 

2017 р. 

5 14 

21. Міжнародний 

семінар-симпозіум 

Modern culturel practices 

for community development 

(Сучасні культурні 

практики розвитку 

громади) 

Україна,  

м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові 

України 

Кафедра української та іноземних 

мов ОРІДУ НАДУ 

 при Президентові України 

за участю делегації Лондонської 

школи мистецтв, англійської мови 

та драми Університету Лофборо 

22 червня 

2017 р. 

  

22. Науковий семінар Іншомовна комунікативна 

компетентність державних 

службовці 

Україна,  

м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові 

України 

Кафедра української та іноземних 

мов ОРІДУ НАДУ 

 при Президентові України 

 

30 червня 

2017 року  

  

23. Всеукраїнська 

нарада-семінар 

Професійна підготовка та 

розвиток державних 

службовців і посадових 

осіб місцевого 

самоврядування: виклики, 

завдання, перспективи 

Україна, м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ при 

Президентові 

України. 

ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України, Національне агентств 

України з питань державної служби  

20 вересня 

2017 р. 

1 2 

24. IX Щорічні 

Рішельєвські 

академічні читання 

Професійна підготовка та 

розвиток державних 

службовців і посадових 

Україна, 

м. Одеса,  

ОРІДУ НАДУ  

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові України; 

Національне агентств України з 

21-22 

вересня  

2017 р. 

3 6 
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осіб місцевого 

самоврядування: виклики, 

завдання, перспективи 

при Президентові 

України 

питань державної служби, НАДУ 

при Президентові України, Центр 

адаптації державної служби до 

стандартів Європейського Союзу 

спільно з Одеською обласною 

державною адміністрацією, Одеська 

обласна рада, Одеська міська рада 

25. Щорічна науково-

практична 

конференція за 

підсумками 

проходження 

стажування 

слухачів денної 

форми навчання в 

органах державної 

влади та місцевого 

самоврядування  

 Стажування в органах 

публічних влади: 

організація, проведення та 

контроль 

Україна,  

м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові 

України 

Деканат факультету публічного 

управління та адміністрування 

ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України 

 

11 жовтня 

2017 р. 

7 15 

26. Відеоконференція Наступна хвиля інновації: 

як технології змінюють 

наше життя 

Україна, 

м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ 

при Президентові 

України 

 

Кафедра електронного урядування 

та інформаційних систем, 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові України,  

Google Україна 

12 жовтня 

2017 року 

  

27. Соціальний проект

  

Всеукраїнський правовий 

диктант 

Україна,  

м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові 

України 

ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України 

 

26 жовтня 

2017 р. 

3 5 

28. Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція за 

міжнародною 

участю 

Реформування публічного 

управління та 

адміністрування: теорія, 

практика, міжнародний 

досвід 

Україна,  

м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові 

України 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові України 

27 жовтня 

2017 р. 

14 61 
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29. Науково-

практичний 

семінар у режимі 

відеоконференції 

Протидія кібератакам Україна,  

м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові 

України 

Кафедра електронного урядування 

та інформаційних систем ОРІДУ 

НАДУ при Президентові України 

08 

листопада 

2017 р. 

3 4 

30. Третій щорічний 

науковий семінар 

"New insights in public 

administration" (Нове 

розуміння публічного 

управління) 

Україна, 

м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ 

при Президентові 

України 

Кафедра української та іноземних 

мов ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України 

 

09 

листопада 

2017 р 

1 3 

31. «Круглий стіл»  Політика децентралізації 

в Україні: quo vadis 

Україна,  

м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові 

України 

Кафедра публічного управління та 

регіоналістики ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України 

 

16 

листопада 

2017 р 

3 4 

32. VІ щорічна 

науково-практична 

конференція 

 
 

Європейська інтеграція в 

контексті світових 

глобалізаційних процесів 

 

Україна,  

м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові 

України 

Кафедра глобалістики, 

євроінтеграції та управління 

національною безпекою ОРІДУ 

НАДУ при Президентові України; 

Представництво Міністерства 

закордонних справ України в Одесі 

15 грудня 

2017 р. 

1 6 
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Таблиця 7 

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

в 2017 році 

 

№ 

з/п 

Захід Точна назва 

(за вихідними 

документами) 

Місце проведення 

(країна, місто, 

установа) 

Організатори 

(повні назви установ) 

Дата 

проведення 

Кількість 

учасників 
Докто

рів 

наук 

Канди- 

датів 

наук 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. «Круглий стіл» Публічне адміністрування  

в Україні та Румунії 

 

Румунія, м. Ясси Університету Александру 

Іоан Куза, м. Ясси 

31січня 

2017 р. 

  

2. Семінар у режимі 

відеоконференції 

Відкриті та великі дані  Луцький центр підвищення 

кваліфікації 

Школа е-урядування для 

викладачів вищих 

навчальних закладів міста 

Луцьк (швейцарсько-

українська програма 

“Електронне урядування 

задля підзвітності влади і 

участі громади” (“EGAP”) 

15 лютого 

2017 року 

  

3. Міжнародна конференція 

з питань політики 

Інновації для більшої 

доказовості та участі в 

розробці політики 

Казахстан, 

м. Алмати 

Фонд Сорос-Казахстан і 

Міжнародний центр з 

пропаганди політики 

21-22 

лютого 

2017 р. 

  

4. VIII міжнародна науково-

практична конференція 

Туристичний бізнес: світові 

та національні пріоритети 

м. Харків 

Харківський 

національний 

університет  

ім. В.Н. Каразіна 

Харківський національний 

університет  

ім. В.Н. Каразіна 

27 лютого 

2017 р. 

17 34 

5. Нарада у форматі 

відеоконференції 

Обговорення проекту 

концепції е-академія 

 НАДУ при Президентові 

України, 

Регіональні інститути 

14 березня 

2017 року 
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6. Друга Всеукраїнська 

наукова конференція 

«Україна в гуманітарних і 

соціально-економічних 

вимірах» 

Вербализация процесса 

глобализации в английском 

языка 

м. Дніпро 

Дніпропетровськи

й національний 

університет  

ім. Олеся Гончара 

Дніпропетровський 

національний університет 

ім. Олеся Гончара 

24-25 

березня 

2017 р. 

  

7. V Форум місцевого 

самоврядування 
Роль місцевої демократії у 

реформуванні місцевого 

самоврядування 

Україна, м. Львів Львівська 

облдержадміністрація 

24 березня 

2017 р. 

  

8. Практичний семінар Басейн Чорного моря Україна, м.Одеса Європейським Союзом в 

рамках Європейского 

Інструменту Сусідства 

(ЄІС, European 

Neighborhood Instrument). 

28 березня 

2017 року 

- 1 

9. 16 обласна науково-

практична конференція в 

напрямку комп’ютерних 

наук  Одеського 

територіального 

відділення Малої академії 

наук 

Презентація з гейміфікації 

відкритих даних. 

Відкриття конкурсу зі 

створення комп’ютерних 

ігор 

«Гра з відкритими даними» 

 Департамент освіти і науки 

Одеської обласної 

державної адміністрації 

Інститут комп’ютерних 

систем Одеського 

національного 

политехнічного 

університета 

Одеський обласний 

гуманітарний центр 

позашкільної освіти і 

виховання 

31 березня 

2017 року 

  

10. Навчально-методичний 

семінар 

Організація проведення 

атестації осіб, які 

претендують на вступ до 

державної служби, щодо 

вільного володіння 

державною мовою 

Україна, м.Київ, 

Всеукраїнський 

ЦПК 

Національне агентство 

України з питань державної 

служби спільно з 

Міністерством освіти і 

науки України 

13 квітня 

2017 року 

1 1 

11. Міжнародний Конгрес Перший Міжнародний 

Конгрес Європейського 

Україна, м.Одеса НУ «Одеська юридична 

академія 

21-22 

квітня 
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Права з питань  

інституційного розвитку 

ЄС, Brexit, прав Ради 

Європи та співвідношення 

міжнародного і 

національного права. 

2017 р. 

12. Науково-практичний 

семінар 

Реформування публічного 

управління: реалізація 

секторальних реформ у 

регіональному вимірі 

Україна, 

м.Херсон, 

Одеський регіональний 

інститут державного 

управління НАДУ при 

Президентові України, 

ХОЦПП , Херсонська 

обласна державна 

адміністрація, 

Херсонський державний 

університет, 

Херсонський технічний 

університет, 

Херсонський аграрний 

університет 

12 травня 

2017 р. 

  

13. «Літня школа» Європа: Інтеграція та/чи 

Дезінтеграція 

м. Берлін, 

Німеччина 

Міністерство закордонних 

справ ФРН на базі Вищої 

школи економіки та права 

14-24 

травня 

2017 р. 

 

- 1 

14. XXII Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

Управління якістю 

підготовки фахівців 

Україна, м.Одеса  

Одеська державна 

академія 

будівництва та 

архітектури 

Одеська державна академія 

будівництва та архітектури 

20-21 

квітня    

2017 р. 

  

15. V Міжнародна науково-

практична конференція 

Правова доктрина сектору 

безпеки України: актуальні 

питання сьогодення 

м. Харків, 

Національний 

юридичний 

університет ім. 

Я. Мудрого 

Національний юридичний 

університет ім. Я. Мудрого 

21 квітня 

2017 р. 

12 25 

16. Одеський Туристичний 1. Круглий стіл «Туризм – Україна, м.Одеса,   26-27   
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бізнес-форум драйвер стійкого розвитку 

міст», панельна дискусія 

2. Спільне засідання 

Наукової ради з питань 

туризму Міністерства 

економічного розвитку та 

торгівлі України та Ради 

туристичних міст та 

регіонів України 

готель «Чорне 

море» 

 

 

Великий зал 

Одеської міської 

ради 

Міністерство економічного 

розвитку і торгівлі України, 

Одеська міська рада, 

Асоціація туризму Одеси, 

кафедра проектного 

менеджменту ОРІДУ 

НАДУ 

при Президентові України 

квітня 2017 

17. III Форум 

енергоефективного 

партнерства ’17 

Енергетичний менеджмент: 

досвід кращих 

Україна, 

м. Київ 

Міністерство регіонального 

розвитку, будівництва та 

житлово-комунального 

господарства України 

27 квітня 

2017 р. 

- - 

18. ІІІ Всеукраїнська науково-

практична інтернет-

конференція 

Питання методики 

викладання іноземної мови 

Україна, м.Одеса 

Одеський нац. 

університет імені 

І. І. Мечникова 

Одеський нац. університет 

імені І. І. Мечникова 

15 травня 

2017 р 

  

19. Міжнародний конгрес Глобальні виклики 

педагогічної освіти в 

університетському просторі 

Україна, м.Одеса Південноукраїнський 

національний педагогічний 

університет імені К.Д. 

Ушинського 

18-21 

травня 

2017 року 

  

20. Науково-практична 

конференція 

14-а регіональна науково-

практична конференція 

«Актуальні проблеми 

європейської інтеграції та 

євроатлантичного 

співробітництва України» 

Україна,  

м. Дніпро, ДРІДУ 

НАДУ  

при Президентові 

України. 

ДРІДУ НАДУ при 

Президентові України 

18 травня 

2017 р. 

  

21. Міжнародна науково-

практична конференція 

Теорія та практика 

публічного управління 

Республіка 

Молдова,                    

м. Кишинів 

Академія публічного 

управління в Республіці 

Молдова 

19 травня 

2017 р. 

- 2 

22. Всеукраїнська 

науково- 

практична 

конференція 

Європейський Союз: 

минуле–сучасне 

–майбутнє 

(до 60-річчя Римських 

Україна, 

м. Одеса, 

Одеська міська 

рада 

Одеська міська рада; 

кафедра глобалістики, 

євроінтеграції 

та управління 

19 травня 

2017 р. 
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договорів та 25-річчя 

Маастрихтського договору) 

національною безпекою 

ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України за 

підтримки Представництва 

МЗС України в Одесі. 

23. Міжнародна конференція Фінансове регулювання в 

Європейському Союзі 

Румунія, м. Ясси факультет економіки та 

бізнес-адміністрування 

Університету Александру 

Іоан Куза 

19 травня 

2017 р. 

  

24. Конференція Європейський Союз – 

Кризи та Кордони в ХХІ 

столітті 

Румунія, м. Ясси Університету Александру 

Іоан Куза 

19 травня 

2017 р. 

  

25. «Круглий стіл» Реформація та сучасні 

проблеми трудової та 

службової етики 

Одеса, Україна 

Одеський 

лютеранський 

кафедральний 

собор Святого 

Павла Німецької 

Євангелістко-

лютеранської 

церкви України 

(Кірхі) 

Кафедра публічного 

управління та 

регіоналістики  ОРІДУ 

НАДУ при президентові 

України за участі науково-

педагогічних працівників 

Одеської консерваторії, 

Одеського університету ім. 

І.І. Мечникова, Морської 

академії 

24 травня 

2017 р. 

  

26. ХVІІІ Всеукраїнська 

виставка-форум творів 

друку провідних 

видавництв України 

Українська книга на 

Одещині 

Україна, 

м.Одеса 

Одеська національна 

наукова бібліотека 

09 червня 

2017 р. 

1 - 

27. Міжнародний семінар Державне управління в 

Польщі – завдання та 

обов’язки 

Національна 

школа публічної 

адміністрації 

ім. Леха 

Качинського, м. 

Варшава, Польща 

Національна школа 

публічної адміністрації  

ім. Леха Качинського, м. 

Варшава, Польща 

19-23 

червня 

2017 року 

  

28. Міжнародний форум Реформа децентралізації: Україна, Одеса, Міністерства регіонального 21-22 1 3 
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актуальні питання 

регіонального розвитку та 

досвід держав-членів ЄС і 

країн східного партнерства 

розвитку, будівництва та 

житлово-комунального 

господарства України, 

голови ОТГ Одеської 

області, представники 

країн-учасниць Ініціативи 

ЄС «Східне Партнерство» 

(Грузія та Білорусь) 

червня 

2017 р. 

29. Літня школа Літня школа "Public 

Administration in Multi-

Level System" 

Німецький 

університетадміні

стративних наук, 

м. Шпаєр 

(Німеччина) 

Організована за сприяння 

Тбіліського національного 

університету ім. Іване 

Джавакішвілі (Грузія) та 

Німецького університету 

адміністративних наук 

Шпаєра (Німеччина). 

7-18 серпня 

2017 р. 

  

30. XIV Європейська 

конференція 

Конференції з соціальних 

та поведінкових наук 

Україна, 

м. Одеса 

Одеський національний 

університет ім. І. І. 

Мечникова 

23 серпня 

2017 р. 

- 1 

31. Четверта всеукраїнська 

науково-практична 

конференція. 

 м.Хмельницький 

Національна 

академія 

державної 

прикордонної 

служби України 

ім. Богдана 

Хмельницького 

Військова академія  

(м. Одеса) 

Національна академія 

державної прикордонної 

служби України ім. Богдана 

Хмельницького 

(м.Хмельницький) 

07-08 

вересня 

2017 року 

  

32. XIII Український 

муніципальний форум 

День діалогу з Урядом Україна, м. Одеса 

 

Асоціації міст України 18-21 

вересня 

2017 р. 

- 2 

33. Навчальний курс Економіка Європейського 

Союзу, відносини ЄС та 

України 

Україна, 

м. Одеса 

ОНУ ім. І.І.Мечникова 11 вересня 

2017 р. 

- 1 

34. Форум Бізнес – молодь: ефект 

WOW від співпраці 

Україна, 

м. Одеса, Impact 

Одеський національний 

економічний університет 

19 вересня 

2017 р. 

- 2 
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Hub Odessa  

35. Міжнародна науково-

практична конференція 

Культура та місто Польша, 

м.Вроцлав, 

Вроцлавський 

університет 

Вроцлавський університет 20-22 

вересня 

2017 р. 

1 0 

36. Всеукраїнська нарада-

семінар 
Про службу в органах 

місцевого самоврядування 

та деякі питання реалізації 

повноважень 

Україна, 

Одеська обл., 

смт. Затока 

Білгород-

Дністровського 

району 

Районні та обласні ради 11-14 

вересня 

2017 р. 

- 1 

37. Підсумки проекту Сталий розвиток 

об’єднаних громад, малих 

міст та селищ Одеської 

област 

Україна, 

м. Одеса 

 

Фонд Ганса Зайделя; 

Одеський підрозділ Центру 

розвитку 

місцевого самоуправління; 

ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України 

3 жовтня 

2017 р. 

- 1 

38. IV міжнародна науково-

практична конференція 

Геоінформаційні технології 

у територіальному 

управлінні та експертних 

дослідженнях: правові, 

організаційні, технічні 

проблеми 

Україна, 

м. Одеса 

Національний 

університет 

«Одеська 

юридична 

академія» 

ТОВ  «ЕСОММ Со», 

НВП «Високі технології», 

Національний університет 

«Одеська юридична 

академія», 

Одеський регіональний 

інститут державного 

управління 

НАДУ при Президентові 

України, 

Управління архітектури та 

містобудування ОМР, 

Одеська державна академія 

будівництва та архітектури, 

 

4-6 жовтня 

2017 р. 

  

39. ІІІ Міжнародна науково- Архів Історія Сучасність Україна, м.Одеса, Одеська 11-14   
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практична конференція Державний архів 

Одеської області 

облдержадміністрація, 

Одеська обласна рада, 

Державний архів Одеської 

області, Управління 

культури, національностей, 

релігій та охорони 

культурної спадщини, 

Грецький фонд культури, 

Овідіопольська РДА, 

громадська рада «Друзі 

архіву» 

жовтня 

2017 р. 

40. Навчальний курс з 

Головою Представництва 

Європейського Союзу в 

Україні Хюгом 

Мінгареллі 

Економіка Європейського 

Союзу, відносини ЄС та 

України 

Україна, 

м. Одеса 

Одеський національний 

економічний університет; 

Представництво 

Європейського Союзу в 

Україні 

23 жовтня 

2017 р. 

- 1 

41. XIV франко-румунська 

конференція 

Брекзіт, популізм та 

імміграція: яким буде 

майбутнє Європи 

Румунія, 

м. Ясси 

факультет філософії та 

соціально-політичних наук 

Університету Александру 

Іоан Куза; Університет        

м. Лілль , «Французький 

інститут» (Institut Francais). 

19-20 

жовтня 

2017 р. 

- 2 

42. 8 Всеукраїнська науково-

практична конференція 

 

Державна політика щодо 

місцевого самоврядування: 

стан, проблеми та 

перспективи 

Україна, 

м.Херсон, 

ХНТУ 

Херсонський національний 

технічний університет 

27 жовтня 

2017 р. 

  

43. «Круглий стіл» 19-й з’їзд КПК: Китай та 

зовнішній світ 

Україна, 

м. Одеса 

Генеральне консульство 

КНР в Одесі 

31 жовтня 

2017 р. 

- 1 

44. Брифінг Питання практики та 

навчання студентів 

українських вищих 

навчальних закладів 

Україна, 

м. Одеса 

Генеральне консульство 

Болгарії 

7 

листопада 

2017 р. 

- 1 

45. Щорічна науково- Розвиток професійних Україна, НАДУ при Президентові 3–4 3 3 
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практична конференція за 

міжнародною участю 

 

компетентностей 

державних службовців: 

комунікативний аспект 

м. Київ 

 

України листопада 

2016 р. 

46. Семінар Інституції Європейського 

Союзу 

Україна, 

м. Одеса 

Інформаційний 

центр ЄС при 

ОНЕУ 

Одеський національний 

економічний університет, 

ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України 

09 

листопада 

2017 р. 

 

1 2 

47. Науково-практична 

конференція за 

міжнародною участю 

Формування публічної 

служби, чутливої до людей 

з особливими потребами: 

цифрові технології 

Україна, м. Київ, 

«Український 

дім» 

НАДУ при Президентові 

України, Представництво 

Фонду Ганса Зайделя в 

Україні, Google Україна, 

Всеукраїнська громадська 

організація «Український 

конгрес інвалідів» 

10 

листопада 

2017 р. 

18 47 

49. Всеукраїнський форум Публічні культурні 

простори: стратегія для 

України / ІІІ Форум 

креативних індустрій 

«Україна – світу» 

Україна, 

м.Дніпро, 

культурно-

діловий центр 

«Менора» 

Благодійний фонд 

«Помагаем» за фінасування 

ЄС 

14-15 

листопада 

2017 р. 

  

50. ІI Всеукраїнська науково-

практична конференція 

Адаптація правової системи 

україни до права 

Європейського Союзу: 

теоретичні та практичні 

аспекти 

Україна, 

м.Полтава 

Полтавський юридичний 

інститут 

Національного юридичного 

університету імені 

Ярослава Мудрого 

 

23 

листопада 

2017 р. 

  

51. ХІІІ Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція з 

міжнародною участю 

Актуальні проблеми 

сучасного управління в 

соціально-економічних, 

гуманітарних та технічних 

системах 

Україна, м.Одеса Міжрегіональна Академія 

управління персоналом 

Одеський інститут 

23 

листопада 

2017 р. 

  

52. V Міжнародна науково-

практична заочна 

конференція 

Формування ефективних 

механізмів державного 

управління та менеджменту 

Україна, 

м.Запоріжжя 

Класичний приватний 

університет 

24 

листопада 

2017 р. 
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в умовах сучасної 

економіки: теорія і 

практика 

53. Конференція в Найвищій 

палаті контролю Польщі 

«Управління державною 

власністю: досвід Польщі» 

Польща, 

м.Варшава, 

Найвища палата 

контролю (NIK) 

Найвища палата контролю 

(NIK) 

25 

листопада 

– 01 грудня 

2017 р. 

  

54. Науково-практична 

конференція 

ІХ науково-практична 

конференція 

"Правові аспекти 

публічного управління: 

теорія та практика" 

 

м. Дніпро, ДРІДУ 

НАДУ при 

Президентові 

України 

 

ДРІДУ НАДУ при 

Президентові України, 

Дніпропетровська обласна 

державна адміністрація, 

Головне територіальне 

управління юстиції в 

Дніпропетровській області, 

Міжрегіональне управління 

Національного агентства 

України 

з питань державної служби 

у Дніпропетровській та 

Запорізькій областях 

7 грудня 

2017 р. 

  

55. Х Щорічна науково-

практична конференція 

Теорія та практика 

державної служби 

Україна, 

м.Дніпро, 

ДРІДУ НАДУ 

Дніпропетровський 

регіональний інститут 

державного управління 

Національної академії 

державного управління при 

Президентові України 

8 грудня 

2017 р. 

  

56. Науково-практичний 

круглий стіл 

 

 

Сучасна дипломатія: теорія 

та практика 

 

м. Харків, 

Харківський 

національний 

університет імені 

В.Н. Каразіна 

Харківський національний 

університет  

імені В.Н. Каразіна 

21 грудня 

2017 р. 

  

57. Шоста міжнародна 

науково-практична 

конференція 

Математика в сучасному 

технічному університеті 

Україна, м.Київ Національний технічний 

університет України 

«Київський політехнічний 

28-29 

грудня 

2017 року 
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 інститут імені Ігоря 

Сікорського» 
 

Таблиця 8 

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

органів державної влади та інших установ у 2017 році 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Науковий 

ступінь, 

вчене звання 

Назва комісії, групи, НТР, характер участі Результати роботи 

1 2 3 4 5 

1 Іжа  

Микола 

Михайлович 

д.політ.н., 

професор 

Член Вченої ради НАДУ при Президентові України. 

Член Ради ректорів вищих навчальних закладів Одеського регіону. 

Член Ради гуманітарного розвитку Одеської області. 

Член Одеської обласної ради по роботі з кадрами. 

Член Президії НАДУ при Президентові України. 

Член обласної науково-технічної ради при Одеській обласній Раді.  

Член спілки журналістів України 

Член робочої групи з підтримки та впровадження заходів з 

добровільного об’єднання територіальних громад Одеської області 

Голова Одеської регіональної робочої групи у рамках міжнародного 

проекту «Електронне врядування задля прозорості влади та участі 

громадян» (EGAP) 

Постійна участь 

 

 

3 Попов  

Сергій 

Афанасійович 

д.держ.упр., 

професор 

Заступник голови Одеської регіональної робочої групи у рамках 

міжнародного проекту «Електронне врядування задля прозорості влади 

та участі громадян» (EGAP)  

Член Координаційної ради з питань розвитку галузі науки «Державне 

управління» НАДУ при Президентові України 

Постійна участь 

 

 

4 Ахламов  

Анатолій 

Геннадійович 

д.е.н., 

професор 

Член призидиуму Одеського обласного відділення спілки економістів 

України Іституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень 

НАН України 

Постійна участь 

5 Безверхнюк  

Тетяна  

Миколаївна 

д.держ.упр., 

професор 

член Наукової ради з питань туризму та курортів Міністерства 

економічного розвитку та торгівлі України;  учасник Регіональної ради 

підприємців при Голові Одеської обласної державної адміністрації; 

Постійна регулярна участь 

у засіданнях, участь у 

розробленні 
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 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; член Робочої групи з розроблення 

Концепції Стратегії розвитку м. Білгород-Дністровський на період до 

2028 року 

концептуальних і 

програмних документів 

Участь у роботі конкурсної 

комісії  

6 Голинська  

Олеся 

Володимирівна 

к.держ.упр., 

доцент 

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 (АССН). 

Постійна участь 

7 Горячук  

Валерій 

Федорович 

д.е.н., 

професор 

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Інституту проблем ринку та 

економіко-екологічних досліджень НАН України 

Постійна участь 

8 Давтян  

Степан 

Гургенович 

к.держ.упр., 

доцент 

Член громадської ради при Одеській обласній державній адміністрації, 

голова комітету сприяння діяльності органів публічної влади 

Постійна участь 

9 Драгомирецька 

Наталія 

Михайлівна 

д.держ.упр., 

професор 

Член робочої групи з розробки паспортів спеціальності для захисту 

дисертацій докторів філософії зі спеціальності 281 «Публічне управління 

та адміністрування» підкомісії «Публічне управління та 

адміністрування» науково-методичної комісії з бізнесу, управління та 

права МОН України 

Член Спеціалізованої вченої ради Д 08.866.01 

Член «Всеукраїнської асамблеї докторів наук з державного управління» 

Член Міжнародного товариства розвитку та сталого розвитку (ISDS - 

Японія) 

Розробка паспортів 

спеціальності для захисту 

дисертацій докторів 

філософії зі спеціальності 

281 «Публічне управління 

та адміністрування», 

зокрема: 

- 16 червня 2017 р. 

засідання підкомісії 281 

Публічне управління та 

адміністрування Науково-

методичної ради МОН з 

бізнесу, управління та 

права, з метою обговорення 

стандарту вищої освіти: 

рівень вищої освіти – третій 
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(освітньо-науковий) рівень; 

ступінь вищої освіти - 

«доктор філософії» галузь 

знань: 28 Публічне 

управління та 

адміністрування 

спеціальність: 281 Публічне 

управління та 

адміністрування, а також 

розробка напрямів 

досліджень для паспортів 

спеціальності Ph; 

- 12 жовтня 2017 р. участь 

в круглому столі на тему: 

«Обговорення Стандарту 

вищої освіти доктора 

філософії 281 Публічне 

управління та 

адміністрування та додатку 

до нього Паспорту 

спеціальності 281 Публічне 

управління та 

адміністрування», який 

проводився підкомісією 281 

Публічне управління та 

адміністрування Науково-

методичної ради МОН з 

бізнесу, управління та 

права за участю робочої 

групи з розробки Паспорту 

спеціальності 281 Публічне 

управління та 

адміністрування. 

10 Колісніченко к.держ.упр., Експерт проекту "Об’єднання територіальних громад в умовах Визначення проблем, 
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Наталя 

Миколаївна 

доцент поліетнічності на території Півдня Одеської області" за фінансуванням 

міжнародного фонду "Відродження" 
існуючого досвіду та 

розробка моделі об’єднання 

громад в поліетнічному 

регіоні; презентація моделі 

об’єднання громад в регіоні 

з поліетнічним складом 

населення 

12 Кривцова 

Валентина 

Михайлівна 

к.і.н., 

доцент 

Віце-президент асоціації молдован України 

Редактор газети «Лучаферул» 

Постійна участь 

 

 

 

13 Крупник  

Андрій  

Семенович 

к.політ.н., 

доцент 

заступник голови - керівник Аналітичного центру ВГО «Асоціація 

сприяння самоорганізації населення, член Координаційної ради з питань 

розвитку громадянського суспільства. Член Робочої групи з розробки 

Національної стратегії розвитку громадянського суспільства на 2016-

2020 роки 

 

Постійна участь 

Підготовлено проект Нац. 

Стратегії на 2016-2025 рр. 

 

  

14 Куспляк 

Ігор 

Сергійович 

к.політ.н., 

доцент 

член робочої групи "Електронне урядування" при Одеській 

обласній державній адміністрації 

 

Постійна участь 

15 Лоханова  

Наталія  

Олексіївна 

 

д.е.н., 

професор 

Голова Експертної комісії МОН щодо акредитації спеціальності 

8.03050901 «Облік і аудит» у Приватному акціонерному товаристві 

«Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління 

персоналом» ; 

Підкомісія 071 «Облік і оподаткування» Науково-методичної комісії  з 

бізнесу, управління та права Сектору Вищої Освіти Науково-методичної 

ради МОН 

Участь у засіданнях з 

розгляду і захисту 

дисертацій 

Участь у засіданнях НМР 

МОН України відповідно 

до плану 

16. Ліпкан 

Володимир 

Анатолійович 

д.ю.н., 

доцент 

Експерт громадської ради Міністерства оборони України з реалізації 

державної інформаційної політики;  

Голова ГО «Стратком», Інститут стратегічних комунікацій Глобальної 

організації союзницького лідерства.  

Експертиза нормативно-

правових документів з 

реалізації державної 

інформаційної політики 

Власний телепроект Smart 

Ukraine на телеканалі Перший 

Ukraine 
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17. Літвак Акім 

Ізраїлович 

к.мед.н., 

доцент 

Член Міжнародної експертної групи по супроводу процесу 

запровадження лікарського самоврядування в Україні 

 

Член правління Світової федерації українських лікарських товариств 

Робота над проектом 

Закону «Про лікарське 

самоврядування»: 

об'єднання змісту, 

редагування та уточнення 

деяких положень 

Робота над юридичним 

оформленням СФУЛТ та 

підготовка до проведення 

щорічного конгресу цієї 

організації  у Тернополі 

18 Остапенко 

Олександр 

Анатолійович 

к.військ.н., 

с.н.с. 

Голова.Комісія щодо конкурсного відбору адміністративних посад 

Місцевих прокуратур (Одеська, Миколаївська, Херсонська, 

Кіровоградська (Кропивницька) області).  

Голова поліцейської комісії Головного управління національної поліції в 

Одеській області; 

Член експертної групи ГО «Майданмоніторинг» 

Організований і 

проведений прозорий 

конкурс щодо призначення 

керівного складу Місцевих 

прокуратур Одеської, 

Миколаївської обл. 

У плановому порядку 

організує конкурси добору 

на посади в Головному 

управлінні Національної 

поліції в Одеській області. 

Оцінка суспільно-

політичних реформ в 

Україні 

21 Пігарєв  

Юрій  

Борисович 

к.ф.-м.н., 

доцент 

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 

Регіональна програма 

інформатизації, експертиза 

регіональної програми 

інформатизації  

Моніторинг готовності 

регіону у сфері 

 е-урядування та е-

демократії (підготовка, 

перепідготовка та 
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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. 

підвищення кваліфікації 

публічних службовців, 

працівників державних 

підприємств та установ, 

студентів, громадських 

організацій) 

Розробка тематичного поля 

у сфері  

е-урядування та е-

демокраіїї 

Розробка 4 навчальних 

модулів  

Розробка проектів 

Концепції та Програми 

навчання публічних 

службовців та населення 

технологіям електронного 

урядування та електронної 

демократії 

Врахування навчальних 

компонент в регіональних 

та галузевих програмах 

інформатизації 

22 Піроженко 

Наталія 

Володимирівна 

к.держ.упр., 

доцент 

Експерт з державних закупівель Одеського суспільного інституту 

соціальних технологій 

Експерт з питань державних закупівель Світового банку України 

Член громадської організації «Спілка реформаторів державних 

закупівель» 

Експерт з питань викладання державно-приватного партнерства 

Програми розвитку державно-приватного партнерства USAID 

Постійна участь 

23 Приходченко 

Людмила 

Леонідівна 

 

д.держ.упр., 

професор 

Член Експертної ради МОН України із питань проведення експертизи 

дисертаційних робіт МОН України з державного управління 

Член робочої групи з розроблення проектів стандартів вищої освіти за 

спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» Національного 

Експертиза кандидатських 

та докторських 

дисертаційних робіт 
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агентства з питань державної служби України 

24 Саханєнко  

Сєргєй  

Єгоровіч 

д.держ.упр., 

професор 

Член Робочої групи з підготовки Стратегії та Статуту Куцурубської 

об’єднаної територіальної громади (Миколаївська область) 

Робоча група з підготовки Стратегії та Статуту Балтської міської 

об’єднаної територіальної громади (Миколаївська область) 

Член Спеціалізованої вченої ради К 35.860.01 в ЛРІДУ НАДУ при 

Президентові України 

Експерт ГО «Центр дослідження місцевого самоврядування та розвитку 

громад» 

Постійна участь 

 

 

 

25. Сенча Ірина 

Анатоліївна 

к.пед.н., 

доцент 

Член робочої групи з розроблення Концепції Стратегії розвитку                       

м. Білгород-Дністровський на період до 2028 року 

Постійна регулярна участь 

у засіданнях, участь у 

розробленні 

концептуальних і 

програмних документів 

26 Усатюк Іван 

Федорович 

к.і.н.,  

доцент 

Член президії Одеської обласної Ради миру (ООРМ) 

Член Союзу журналістів України 

Постійна участь 
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Таблиця 9 

Наукові зв’язки з установами України в 2017 році 

 
№ 

з/п 

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

1 2 3 4 

1.  Google Україна Програма цифрового перетворення 

Одеської області, он-лайнове навчання, 

веб картографія, сервіси Google 

Розроблені електронні інформаційні ресурси, 

проведено підвищення кваліфікації 

професорсько-викладацького складу, сервіси 

Google Application for (G Suite) Education та 

Google Application for (G Suite) Goverment 

2.  Біляївська міська рада Надання консультаційної допомоги 

Проведення спільних комунікативних 

заходів 

Організації та проведення Школи громадської 

участі, відкритої у м. Біляївка Одеської області, 

20-21 жовтня 2017 р. 

Виїзний семінар-практикум на базі Біляївської 

міської ради Одеської області за участі 

слухачів, 08 листопада 2017 р. 

 

3.  Білгород-Дністровська міська рада 

Виконком Білгород-Дністровської міської 

ради  

Науково-методична та практична 

допомога щодо організації 

функціонування органів публічної влади 

на демократичних засадах в контексті 

європейського досвіду. 

Консультації щодо розвитку 

міжнародного співробітництва 

Розробка абетки «Стратегічний план розвитку 

території» за стандартами Європейської 

стратегії розширення. (Абетка передана до 

Виконкому м. Білгород-Дністровський, м. 

Черономорськ, Одеська ОДА) 

Розробка керівництва та його практичне 

опрацювання по реєстрації органів місцевої 

влади в інформаційній системі Європейського 

Союзу ПАДОР. Консультування Одеської ОДА 

(Управління зовнішньоекономічної діяльності), 

Виконком м. Білгород-Дністровський. 

4.  Вінницький національний технічний 

університет 

Наукове співробітництво 

Проведення спільних комунікативних 

заходів 

Науково-практичний семінар «Протидія 

кібератакам» у режимі відеоконференції 08 

листопада 2017 р. 

5.  Головного управління статистики в Одеській Статистичні дані для прогнозування та «Круглий стіл»: «Про статистичну 
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області моделювання соціально-економічних 

процесів 

інформацію, статистичні видання та 

оприлюднення даних на веб-сайті ГУС», 24 

квітня 2017 р. 

Семінар на тему «Статистичні дані для 

прогнозування та моделювання соціально-

економічних процесів», 19 вересня 2017 р. 

6.  Департамент «Агентство з питань інвестицій 

та розвитку» Одеської обласної державної 

адміністрації 

Методична  та практична допомога  

 

Розробка програми розвитку туризму в 

Одеській області на 2017-2020 рр. 

7.  Державна установа «Український НДІ 

медичної реабілітації та курортології МОЗ 

України» 

Спільне написання статей, участь у 

проектах і програм з розвитку курортно-

туристичної сфери 

Співорганізація у проведенні 

міжнародної науково-практичної 

конференції «Містобудівне планування і 

управління прибережними територіями» 

2 статті у наукових фахових виданнях, плідна 

робота над реалізацією програми розвитку 

туризму та курортів в Одеській області; 

ІІ міжнародна науково-практична конференція 

«Містобудівне планування і управління 

прибережними територіями» с. Сергіївка Б.-

Дністровського району Одеської області 12-13 

жовтня 2017 р. 

8.  ДРІДУ НАДУ при Президентові України Програма «Електронне врядування задля 

прозорості влади та участі громадян» 

(EGAP) (компонента 2: розбудова 

потенціалу (освітній компонент та 

навчання) 

Розробка навчально-методичного забезпечення 

у сфері електронного урядування на 

електронної демократії 

9.  Комунальне підприємство “Одеський 

інформаційно-аналітичний центр” 

Програма «Електронне врядування задля 

прозорості влади та участі громадян» 

(EGAP) (компонент 1: е-послуги) 

База для проведення виїздних занять 

Розробка регіональної програми інформатизації 

Одеської області на 2017-2019 роки 

10.  ЛРІДУ НАДУ при Президентові України Спільні комунікативні заходи,  

навчально-методичне співробітництво; 

обмін досвідом щодо організації 

наукових досліджень 

Обмін науковими матеріалами;  

спільна участь у наукових конференціях; обмін 

відгуками та рецензіями 

 

11.  Миколаївська обласна державна 

адміністрація 

Науково-аналітичний супровід 

діяльності органів виконавчої влади 

Миколаївської області; проведення 

науково-практичних комунікативних 

заходів 

Проходження щорічного стажування слухачів 

факультету державного управління; 

надання консультативно-дорадчої допомоги 

експертами Інституту  

 Ухвалення «Стратегії Куцурубської об’єднаної 
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громади до 2026 р.» Куцубська сільська рада 

Миколаївської області, 3 березня 2017 р. 

12.  Миколаївська обласна рада Науково-аналітичний супровід 

діяльності органів виконавчої влади 

Миколаївської області; проведення 

науково-практичних комунікативних 

заходів 

Проходження щорічного стажування слухачів 

факультету державного управління; 

надання консультативно-дорадчої допомоги 

експертами Інституту 

13.  Представництво МЗС України в Одесі Спільні комунікативні заходи,  

навчально-методичне співробітництво  

Cтажування слухачів першого курсу кафедри 

глобалістики, євроінтеграції та управління 

національною безпекою; 

Виїзне практичне заняття на тему: 

«Європейська система захисту прав людини в 

рамках реалізації безвізу» 25 квітня 2017 р. 

Тематична зустріч з дипломатами: 

«Регіональний вимір євроінтеграційної стратегії 

України: регіональний розвиток та міжнародне 

співробітництво» 19 травня 2017 р. 

Проходження щорічного стажування слухачів 

спеціалізації кафедри; 

участь Представника МЗС в Україні в Одесі К.І. 

Ржепішевського у роботі ДЕК з захисту 

магістрерських робіт слухачів кафедри; 

участь та проведення круглих столів та 

конференцій (зокрема, Всеукраїнська науково-

практична конференція «Європейський Союз: 

минуле – сучасне – майбутнє (до 60-річчя  

Римських договорів та 25-річчя 

Маастрихтського договору)», 19 травня 2017 

року; VI щорічна науково-практична 

конференція «Європейська інтеграція в 

контексті світових глобалізаційних процесів») 

14.  Національне агентство України з питань 

державної служби 

Спільні комунікативні заходи,  

навчально-методичне співробітництво 

Семінар-тренінг "Формування громадянських 

компетентностей державних службовців", 04 - 

06 квітня 2017 р. 
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IX Щорічні Рішельєвські академічні читання на 

тему: «Професійна підготовка та розвиток 

державних службовців і посадових осіб 

місцевого самоврядування: виклики, завдання, 

перспективи», 21-22 вересня 2017 р. 

15.  НАДУ при Президентові України Спільні комунікативні заходи,  

навчально-методичне співробітництво; 

обмін досвідом щодо організації 

наукових досліджень 

Обмін науковими матеріалами;  

спільна участь у наукових конференціях; обмін 

відгуками та рецензіями 

 

16.  Одеська обласна державна адміністрація Науково-методична та практична 

допомога щодо організації 

функціонування органів публічної влади 

на демократичних засадах в контексті 

європейського досвіду. 

Консультації щодо розвитку 

міжнародного співробітництва; 

організація та проведення спільних 

комунікативних заходів. 

Підготовка та передання до розгляду 

(Управління зовнішньоекономічної діяльності) 

результатів дослідження пріоритетних 

напрямків залучення інвестицій до регіону 

Україна-Румунія-Молдова. 

Розробка абетки «Стратегічний план розвитку 

території» за стандартами Європейської 

стратегії розширення. (Абетка передана до 

Виконкому м. Білгород-Дністровський, м. 

Черономорськ, Одеська ОДА). 

Розробка проекту до Операційної програми 

транскордонного співробітництва Румунія-

Україна (спільно з Одеська ОДА(Управління 

спорту та молодіжної політики, Біляївська 

РДА, Університет Нижній Дунай (Галац, 

Румунія). 

Розробка керівництва та його практичне 

опрацювання по реєстрації органів місцевої 

влади в інформаційній системі Європейського 

Союзу ПАДОР. Консультування Одеської 

ОДА (Управління зовнішньоекономічної 

діяльності), Виконком м. Білгород-

Дністровський. 

Міжвідомча робоча група Розвиток 

електронного урядування та реалізація 
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спільного проекту «Електронне урядування 

задля підзвітності влади та участі громади» в 

Одеській області» 7 червня 2017 р. 

17.  Одеська обласна рада Робота у складі робочих груп, комісій, 

спільні комунікативні заходи 

Участь та проведення спільних комунікативних 

заходів: 

консультації з питань трудових правовідносин в 

органах МС спеціалістам Центру надання 

адміністративних послуг населенню Одеської 

міської ради; 12 квітня 2017р. 

18.  Одеський національний економічний 

університет 

Обмін досвідом, наукове 

співробітництво 

Сумісне написання методичних рекомендацій  

Обмін науковими матеріалами;  

спільна участь у наукових конференціях; обмін 

відгуками та рецензіями 

Участь у дискусії з теми «Чи створить ЄС 

робочі місця для молоді?», 03 жовтня 2017 р. 

Зустріч з Головою Представництва 

Європейського Союзу в Україні Хюгом 

Мінгареллі в рамках навчального курсу 

«Економіка Європейського Союзу, відносини 

ЄС та України», 23 жовтня 2017 року 

Спільний семінар в Інформаційному центрі ЄС 

при ОНЕУ «Інституції Європейського Союзу», 

9 листопада 2017 р. 

19.  Одеський національний політехнічний 

університет 

Обмін досвідом, наукове 

співробітництво 

Обмін науковими матеріалами, публікації 

наукових доробків у фахових виданнях закладів 

20.  Одеський національний університет ім. І.І. 

Мечникова 

Апробації результатів методичної 

роботи, участь у комунікативних 

заходах, публікації тез  

Обмін науковими матеріалами, публікації 

наукових доробків у фахових виданнях закладів 

Стажування доцента кафедри історії та світової 

політики ОНУ ім. І.І. Мечникова Коч С.В. в 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 
21.  Одеський підрозділ Центру розвитку 

місцевого самоуправління  

Проведення комунікативних заходів, 

консультування наукових проектів 

Участь у роботі спільних комунікативних 

заходах:  

22.  Південноукраїнський національний 

педагогічний університет                                         

Обмін досвідом, наукова співпраця  Обмін науковими матеріалами, публікації 

наукових доробків у фахових виданнях закладів  
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ім. К.Д. Ушинського  

 

Спільна участь у науково-комунікативних 

заходах: Конгрес «Глобальні виклики 

педагогічної освіти в університетському 

просторі» 18-21 травня 2017 р. 

Проект задлучення слухачів та студентів до 

технологій  Інтернет речей 

Обмін досвідом запровадження дистанційного 

навчання 

 

23.  Приватне акціонерне товариство  

«ЕСОММ Со»  

Спільне проведення IV Міжнародної 

науково-практичної конференції 

«Геоінформаційні технології у 

територіальному управлінні» 

За результатами конференції видано збірник 

матеріалів накладом 100 примірників.  

24.  Українська асоціація управління проектами  Формування стилю корпоративної 

культури підприємств та бізнесу України 

на основі проектного управління та 

проведення тренінгів, семінарів, мастер 

–класів, а також розробка форм і методів 

навчання, розвитку інноваційних 

напрямів управління проектами. 

Надання широкого спектру послуг з управління 

проектами - від обґрунтування здійсненності 

проекту, побудови програм розвитку 

організацій і бізнес-планів, моніторингу та 

контролю реалізації проекту, до формування 

технологічно зрілих в області управління 

проектами компаній, дослідження "комерційної 

виживаності" компаній та пошуку шляхів 

підвищення ефективності їх бізнесу. 

25.  ХарРІДУ НАДУ при Президентові України Спільні комунікативні заходи,  

навчально-методичне співробітництво; 

обмін досвідом щодо організації 

наукових досліджень 

Програма «Електронне врядування задля 

прозорості влади та участі громадян» 

(EGAP) (компонента 2: розбудова 

потенціалу (освітній компонент та 

навчання) 

Обмін науковими матеріалами;  

спільна участь у наукових конференціях; обмін 

відгуками та рецензіями 

Розробка навчально-методичного забезпечення 

у сфері електронного урядування на 

електронної демократії 

26.  Херсонський обласний центр перепідготовки 

та підвищення кваліфікації працівників 

органів державної влади, органів місцевого 

Науково-аналітичний супровід 

діяльності,  

спільні комунікативні заходи,  

Виконання НДР «Публічне управління в умовах 

децентралізації: удосконалення реалізації 

секторальних реформ у регіональному вимірі» 
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самоврядування, керівників державних 

підприємств, установ і організацій (Україна, 

м. Херсон) 

науково-методичне співробітництво Науково-комунікативні заходи:  

Міжрегіональний науково-практичний семінар 

«Реалізація пріоритетних напрямів 

реформування публічного управління та 

адміністрування» 

Семінари з підвищення кваліфікації посадових 

осіб органів публічної влади Херсонської 

області, 02 березня 2017 року 

Таблиця 10 

Наукові зв’язки із зарубіжними установами в 2017 році 

 

 

№ 

з/п 

Повна назва установи, 

місце розташування 

Предмет та характер 

співробітництва 

 

Підсумки співробітництва 

1 2 3 4 

1 

Академія публічного 

управління Республіки 

Молдова (м. Кишинів) 

Співпраця в рамках Угоди про 

співробітництво між 

закладами 

19.05.2017 р. – участь директора інституту М. М. Іжі та члена громадської 

ради інституту С. Р. Гриневецького у міжнародній конференції «Теорія та 

практика публічного управління», що проходила на базі Академії.  

27.10.2017 р. – участь ректора Академії проф. Олега Балана, проректора з 

наукової роботи Аурела Симботяну та старшого викладача кафедри 

адміністративних наук Сергія Паліховича у Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Реформування публічного управління: теорія, 

практика, міжнародний досвід», що пройшла на базі інституту. 

2 
Національна школа 

державного управління 

(KSAP, м. Варшава, 

Польща) 

Співпраця в рамках 

Меморандуму про 

взаєморозуміння 

19-23.06.2017 р. – участь делегації інституту (10 осіб) у навчальному 

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

базі KSAP за фінансової підтримки Польсько-Американського Фонду 

Свободи. 

 

3 Університет прикладних 

наук державного 

управління, поліції та права 

землі Мекленбург–Передня 

Померанія (м. Гюстров, 

ФРН)  

Співпраця в рамках 

домовленостей про 

співробітництво 

27.10.2017 р. – Участь професора Університету Хольгера Франке у 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Реформування публічного 

управління: теорія, практика, міжнародний досвід», що пройшла на базі 

інституту. 
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4 

Берлінська вища школа 

економіки і права (ФРН) 

Співпраця в рамках 

домовленостей про 

співробітництво 

14-24.05.2017 р. – участь доцента кафедри права та законотворчого процесу  

Є.О. Львової, аспірантки кафедри державного управління і місцевого 

самоврядування К. Чабанової та слухача факультету державного управління 

О. Стельмаха у німецько-польсько-українській літній школі «Європа: 

інтеграція та/чи дезінтеграція» на базі Берлінської вищої школи економіки і 

права.  

 

5 

Університет Александру 

Іоан Куза 

(м. Ясси, Румунія) 

Співпраця в рамках Договорів 

про науково-освітнє 

співробітництво з 

факультетом економіки і 

ділового адміністрування та 

факультетом філософії та 

соціально-політичних наук 

31.01-01.02.2017 р. – робочий візит до м. Ясси делегації інституту у складі  

декана факультету державного управління Е. В. Мамонтової, декана 

факультету менеджменту Ю. В. Євстюніної, завідувача сектору 

міжнародних зв’язків А. П. Маєва.  

27.04.2017 р. – участь студентів Університету Александру Іоан Куза 

Стефана Мовіли та Беатріс Адамаче у XVIII Всеукраїнській щорічній 

студентській науково-практичній конференції за міжнародної участі 

«Сучасний менеджмент: моделі, стратегії, технології». 

19.05.2017 р. – участь професора кафедри філософських та соціально-

політичних наук С. В. Овчаренко у конференції «Європейський Союз: криза 

та кордони у ХХІ сторіччі» у м. Ясси.  

19.05.2017 р. – участь професора кафедри економічної та фінансової 

політики М. М. Миколайчука, доцента кафедри менеджменту організацій  

Н.В. Акименко та студентів факультету менеджменту А. Різова та В. 

Гончарової у конференції «Фінансові регуляції у ЄС». Конференція 

проводилася за фінансування європейської освітньої програми Жана 

Монне. 

19-20.10.17 р . – участь завідувача сектору міжнародних зв’язків А. П. 

Маєва у XIV франко-румунській конференції «Брекзіт, популізм та 

імміграція: яким буде майбутнє Європи», що пройшла в Університеті 

Александру Іоан Куза.  

27.10.2017 р. – участь представників факультету філософії та соціально-

політичних наук (д-р Георге-Іліє Фарте та д-р Богдан Штефанакі) та 

факультету економіки та бізнес-адміністрування (д-р Ірина-Теодора 

Манолеску) Університету Александру Іоан Куза у Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Реформування публічного управління: теорія, 

практика, міжнародний досвід», що пройшла на базі інституту. 
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6 
Університет «Ніжній 

Дунай»                   (м. 

Галац, Румунія) 

Співпраця в рамках Угоди про 

академічну співпрацю 

27.10.2017 р. – участь представника Університету д-ра Валентини Корня у 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Реформування публічного 

управління: теорія, практика, міжнародний досвід», що пройшла на базі 

інституту. 

7 

Школа мистецтв, 

англійської мови та драми 

Університету Лафборо 

(Велика Британія) 

Співпраця в рамках 

Меморандуму про 

взаєморозуміння з питань 

академічної співпраці  

16.02.17 р. – відеоконференція на тему «Розвиток академічної співпраці в 

сфері культурної та соціальної політики» за участю керівництва та науково-

педагогічних працівників закладів - партнерів.   

21-23.10.2017 р. – робочий візит до інституту делегації Школи мистецтв, 

англійської мови та драми Університету Лафборо, до складу якої входили: 

проф. Найджел Вуд, д-р Роберт Харленд, д-р Антоніа Лігуорі та д-р 

Джиліан Вайтлі. Виступ британських фахівців з доповідями на семінарі-

симпозіумі «Сучасні культурні практики для розвитку громади», 

учасниками якого були науково-педагогічні працівники, студенти та 

аспіранти інституту й інших навчальних закладів, а також співробітники 

органів публічної влади, сфери культури, громадські діячі. 

8 Представництво Фонду ім. 

Конрада Аденауера в 

Україні (м. Київ) 

Співпраця в рамках 

домовленостей про 

співробітництво 

протягом року - Поповнення фонду бібліотеки інституту друкованими 

матеріалами німецькою та англійською мовами. 

 

9 

Німецький університет 

адміністративних наук м. 

Шпайєр (ФРН) 

Співпраця в рамках Угоди про 

співробітництво 

липень – серпень – наукове стажування аспірантів інституту         М. Лемець 

та О. Кубрак на базі німецького вишу. 

 21.11.2017 р. – лекції представників німецького університету (проф. А. 

Кнорр, проф. К. Кох, д-р К. Массер) для слухачів, студентів та аспірантів 

інституту. 

10 

Фонд Ганса Зайделя  (ФРН) 

Співпраця в рамках 

Протоколу намірів щодо  

реалізації проекту «Сталий 

розвиток об’єднаних громад, 

малих міст та селищ Одеської 

області» 

06-10.03.2017 р. – навчальний візит групи учасників проекту «Сталий 

розвиток об’єднаних громад, малих міст та селищ Одеської області» до м. 

Кемптен (ФРН) з метою ознайомлення з використанням принципів 

розвитку міста у муніципальній практиці. У проекті взяли участь 5 

працівників органів місцевого самоврядування Одеської області та 

начальник управління ПКК ОРІДУ НАДУ при Президентові України С. О. 

Липовська. 

02–03.10.2017 р. – завершальний семінар у готелі «Лондонський» (м. Одеса) 

для учасників проекту «Сталий розвиток об’єднаних громад, малих міст та 

селищ Одеської області». Організаційний супровід проекту здійснювався 

управлінням підвищення кваліфікації кадрів ОРІДУ НАДУ при 
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Президентові України. 

11 Національна школа 

політології та державного 

управління (м. Бухарест, 

Румунія) 

Співпраця в рамках 

домовленостей про 

співробітництво 

14.03.2017 р. – візит до інституту професора румунського закладу Жеорже 

Англіцою, виступ на круглому столі «Стратегія сталого розвитку Україна – 

2020: реалізація децентралізації з урахуванням досвіду ЄС. Етика в органах 

публічної влади». 

12 

Генеральне консульство 

КНР в Одесі  

Співпраця в рамках 

домовленостей про 

співробітництво 

31.10.2017 р. – участь директора інституту М. М. Іжі, доцента кафедри 

гуманітарних та соціально-політичних наук                    Л. В. Курносенко та 

завідувача сектору міжнародних зв’язків     А. П. Маєва у круглому столі на 

тему: «19-й з’їзд КПК: Китай та зовнішній світ». 

13 

Генеральне консульство 

Туреччини в Одесі 

Співпраця в рамках 

домовленостей про 

співробітництво 

04.05.2017 р. – проведення на базі інституту «круглого столу» на тему: 

«Безпека та співробітництво в Чорноморському регіоні: історичні засади та 

сучасні виклики». У роботі круглого столу 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 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. 

14 

Світовий банк  

Співпраця в рамках 

домовленостей про 

співробітництво 

22.09.2017 р. – робочий візит до інституту делегації Світового банку на чолі 

з директором у справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен. 

Виступ експертів Світового банку Фарука Хана та Анастасії Головач з 

презентацією на тему: «Огляд державних фінансів у розрізі структурних 

реформ та поточних фіскальних викликів». 

15 

Фонд Східна Європа  

 

Співпраця в рамках 

Протоколу про наміри 

між НАДУ при Президентові 

України та Фондом Східна 

Європа щодо співробітництва 

в рамках проекту  

2017 р. – реалізація міжнародного проекту «Електронне урядування задля 

прозорості влади та участі громади». Функціонування на базі інституту 

«Центра інновацій в електронному урядуванні».  Проведення семінарів з 

підвищення кваліфікації:  

04–16.02.2017 р. – «Застосування технологій інформаційного суспільства в 

органах публічного управління»;  
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«Електронне врядування задля 

прозорості влади та участі 

громади» (EGAP) 

29–31.05.2017 р. – «Технології електронного урядування». 

16 Центральноєвропейська 

академія навчання та 

сертифікації (CEASC,   

   м. Бидгощ, Польща). 

Співпраця в рамках 

Меморандуму про співпрацю 

22–27.04.2017 р. – стажування доцента кафедри управління проектами О. В. 

Яценка за програмою організації співпраці університетів ЄС з українськими 

університетами у м. Лодзь (Польща).  
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