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Тематичний план проведення науково-дослідних робіт в ОРІДУ НАДУ при Президентові України у 2018 році  

 

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

 

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

Прізвище, ініціали, науковий 

ступінь, 

учене звання керівника теми 

Марущак В.П., д.держ.упр., професор  

Посилання на офіційний 

урядовий документ 

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

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

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

від 6 серпня 2014 р. 

План заходів щодо реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної 

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

 

Види наукової продукції Монографія «Державне регулювання системи оподаткування» 

Назва органу державної 

влади, наукової установи, де 

буде впроваджено результати 

НДР 

 

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

паперів та фондового ринку 

Вартість - 

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

публічної влади в Україні. 

 

Прізвище, ініціали, науковий 

ступінь, 

учене звання керівника теми 

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

Посилання на офіційний 

урядовий документ 

"Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020",  

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

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

 

Види наукової продукції Комплекс ситуаційних справ 

Назва органу державної 

влади, наукової установи, де 

буде впроваджено результати 

НДР 

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

самоврядування, органи виконавчої влади 



Вартість - 

3 Назва теми Механізми формування системи стратегічних комунікацій в державному управлінні 

 

Прізвище, ініціали, науковий 

ступінь, 

учене звання керівника теми 

Сивак Т.В., к.держ.упр. 

Посилання на офіційний 

урядовий документ 

Указ Президента України від 12 січня 2015 року №5/2015 «Про стратегію сталого розвитку «Україна – 

2020»; 

Указ Президента України № 92/2016 від 4 березня 2016 р. «Про концепцію розвитку сектору безпеки і 

оборони України» 

Види наукової продукції -інтегрований навчально-атестаційний комплекс: навчальний посібник «Проектування стратегічних 

комунікацій»; блок самоконтролю, контролю знань та атестації. Підготовлений ІНАК забезпечує 

методичне наповнення дисциплін підготовки магістрів в освітній галузі «Менеджмент», спеціалізації 

«Стратегічні комунікації» та в освітній галузі «Публічне управління та адміністрування»;  

-комплексний механізм формування системи стратегічних комунікацій в державному управлінні, 

розроблений на основі кращих світових досягнень теорії стратегічних комунікацій та з урахуванням 

основних положень стратегічних програмних документів та особливостей системи публічного управління 

в Україні; 

-практичні рекомендації щодо узгодження та координації дій суб’єктів стратегічних комунікацій з 

урахуванням національних цінностей легітимованих національних інтересів. 

 

Назва органу державної 

влади, наукової установи, де 

буде впроваджено результати 

НДР 

- під час підготовки магістрів освітньої програми «Стратегічні комунікації» в галузі знань «Менеджмент» 

та «Публічне управління та адміністрування»; 

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

-  в органах публічної влади під час реалізації програми реформ «Стратегія-2020» у пріоритетних сферах  

– безпеки та гордості – програма популяризації України у світі та просування інтересів України у 

світовому інформаційному просторі, під час реформування комунікативної діяльності держави та для 

забезпечення кібернетичної безпеки та розвитку інформаційного суспільства.   

Вартість  - 

4 Назва теми Система публічного управління євроінтеграційними процесами України в умовах глобалізації 

 

Прізвище, ініціали, науковий 

ступінь, учене звання 

керівника теми 

Кривцова Валентина Михайлівна, к.і.н., доцент 



Посилання на офіційний 

урядовий документ 

Угода про асоціацію між Україною та ЄС 

Види наукової продукції Колективна монографія «Система публічного управління євроінтеграційними процесами України в 

умовах глобалізації» 

 

Назва органу державної 

влади, наукової установи, де 

буде впроваджено результати 

НДР 

– Представництво МЗС України в Одесі; 

– Департамент міжнародних зв'язків Одеської міської ради; 

– структурні підрозділи Одеської обласної державної адміністрації 

 

 Вартість - 

Назва теми Іншомовна комунікація у підготовці публічних службовців: вивчення та запровадження 

європейського досвіду 

Прізвище, ініціали, науковий 

ступінь, 

учене звання керівника теми 

Колісніченко Наталя Миколаївна, к.держ.упр., доцент  

Посилання на офіційний 

урядовий документ 

Закон України "Про державну службу"; "Стратегія реформування державного управління в Україні" 

(розпорядження Кабміну від 24 червня 2016 р. № 474-р); "Типові вимоги до осіб, які претендують на 

зайняття посад державної служби категорії «А»" (постанова Кабміну від 22.07.2016 № 448; Угода про 

асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з 

атомної енергії і їхніми державами-членами з іншої сторони; Указ Президента України «Про Стратегію 

сталого розвитку «Україна – 2020» від 12.01.2015 № 5/2015 

Види наукової продукції Монографія «Іншомовна комунікація у підготовці публічних службовців: вивчення та запровадження 

європейського досвіду». 

2) Конспект тематичних занять в межах варіативної складової магістерської програми освітньої галузі 

"Публічне управління та адміністрування"; конспект тематичних занять в межах варіативної складової 

докторської програми освітньої галузі "Публічне управління та адміністрування"; конспект 

спеціалізованого тренінгового семінару в системі підвищення кваліфікації державних службовців та 

посадових осіб місцевого самоврядування; 

3) 12 публікацій за тематикою НДР. 

Назва органу державної влади, 

наукової установи, де буде 

розробці тематичних занять в межах варіативної складової магістерської програми освітньої галузі 

"Публічне управління та адміністрування"; 



впроваджено результати НДР - розробці тематичних занять в межах варіативної складової докторської програми освітньої галузі 

"Публічне управління та адміністрування"; 

- розробці спеціалізованого тренінгового семінару в системі підвищення кваліфікації державних 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування; 

- в діяльності ВНЗ, що здійснюють підготовку за програмами освітньої галузі "Публічне управління та 

адміністрування"; 

- в діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, виконавчих органів місцевого 

самоврядування, органів самоорганізації населення, інститутів громадянського суспільства, специфікою 

яких є активне використання іноземної мови в професійній діяльності. 

Вартість  
 

                                   

                   

 

 

Таблиця 2 

1.2. За державними науковими програмами   

  

 

№ 

з/

п 

 

 

Назва програми 

 

 

 

Назва проекту, 

 основні завдання 

 

Термін виконання, 

(рік, квартал) 

Прізвище,ініціа-

ли, науковий 

ступінь, 

вчене звання 

 

 

Види наукової 

продукції  

кількість / обсяг, 

друк. арк. 

 

 

Загальний обсяг 

наукової 

продукції, друк. 

арк. 

 

 

Залучення ін-

ших установ 

для виконання 

роботи 

 

 

Підстава для 

виконання, 

замовник     

початок 

 

 

закін-

чення 

керівника теми та 

відповідального 

виконавця 

1           2               3       4        5  6 7 8 9 10 

Немає 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 3 

1.3. За договорами на виконання науково-дослідних робіт 



 

 

 

№ 

з/п 

 

 

Назва 

науково-дослідної 

роботи 

 

Основні завдання  

 

Термін виконання,  

(рік, квартал) 

 

Прізвище, 

ініціали, науковий 

ступінь, учене 

звання керівника 

теми 

 

Види 

кінцевої 

продукції 

 

Замовник 

Орієнтовний 

обсяг 

фінансування 

на 2015 р., 

Підстава для 

виконання  

(яким докумен-

том  і коли зат-

верджено) 

   початок 

 

закінчення 

 

 тис. грн.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1          

Планується укладання договорів на замовлення органів публічної влади Півдня України 

 
 

 

 

 

 

Таблиця 4 

1.4. За грантами вітчизняних та міжнародних фондів 
 

 

№ 

з/п 

 

Назва 

науково-

дослідної 

роботи 

 

Мета та основні завдання  

 

Термін виконання  

(рік, квартал) 

 

Прізвище, 

ініціали, 

науковий 

ступінь, вчене 

звання  

керівника НДР 

 

Види кінцевої 

продукції 

 

Фонд, що 

фінансує 

науково-

дослідну роботу 

 

Обсяг 

фінансуван

ня на 2016 

рік, тис. грн 

початок 

 

закін-

чення 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Планується участь у грантових проектах 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 5 

ПЛАН 

науково-дослідної роботи слухачів ОРІДУ НАДУ при Президентові України 
 



№  Підрозділ 
Кількість слухачів, що беруть участь у комплексному 

науковому проекті,  у тому числі Кількість публікацій 

з/п 
магістерські 

роботи 

інші види участі 

1 2 3 4 5 
1. Одеський регіональний інститут державного 

управління Національної академії державного 

управління при Президентові України 

50 5 23 

 

 

 

 

 

Таблиця 6 

ПЛАН  
проведення наукових комунікативних заходів ОРІДУ НАДУ при Президентові України 

 

№ 

з/п 

Назва заходу Тема Місце і термін проведення Відповідальний за 

підготовку (прізвище, 

ім’я, по батькові, тел.) 

1 2 3 4 5 

1. 
Науковий семінар Сучасний стан системи підготовки публічних 

службовців іншомовній комунікації в Україні 

та за кордоном 

Кафедра української та 

іноземних мов ОРІДУНАДУ 

при Президентові України, 

березень 

2018 р. 

Пуленко І.А., 

705-97-65 

2. «Круглий стіл» Статистичні дані для прогнозування та 

моделювання соціально-економічних 

процесів 

Головне управління 

статистики в Одеській області; 

березень 2018 р. 

Ахламов А.Г.  

705-97-53 

3. 
Науково-практичний 

семінар  

Сучасні європейські моделі підготовки 

публічних службовців до іншомовної 

комунікації 

Кафедра української та 

іноземних мов ОРІДУНАДУ 

при Президентові України, 

березень 2018 р. 

Колісніченко Н.М.,  

705-97-64 

4. XІХ Всеукраїнська 

щорічна студентська 

науково-практична 

конференція за 

міжнародною участю  

Сучасний менеджмент: моделі, стратегії, 

технології 

Кафедра менеджменту 

організацій 

ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України, 

квітень 2018р. 

Красностанова Н.Е. 

705-97-76 

Майданюк С.І. 

705-97-76 



5. Науковий семінар Кадрове забезпечення галузей освіти, 

культури та охорони здоров’я: проблеми та 

шляхи їх розв’язання в публічному 

управлінні Півдня України 

Кафедра гуманітарних та 

соціально-політичних наук 

ОРІДУ НАДУ при 

Президентові Україн; 

квітень 2018 р. 

Попов С.А., 

705-97-54 

 

6. Науково-практичний 

семінар 

Обєднання територіальних громад: 

європейський досвід та українська реалізація  

Кафедра регіональної 

політики та публічного 

адміністрування ОРІДУ 

НАДУ при Президентові 

Україн; 

травень 2018 

Пахомова Т.І. 

Нагорна І.В. 

705-97-85 

7. Науково-практична 

конференція 

 

Інформаційне суспільство та сталий розвиток 

Кафедра електронного 

урядування та інформаційних 

систем ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України; 

17 травня, 2018 р. 

Пігарєв Ю.Б., 

705-97-82 

8. Організація та проведення заходів з дня нагоди святкування Дня Європи 

(за окремим планом) 

Кафедра глобалістики, 

євроінтеграції та управління 

національною безпекою 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові, 

квітень-травень 2018 р. 

 

Кривцова В.М. 

705-97-50 

9. Науково-практична 

конференція 

Соціально-економічний розвиток регіонів в 

умовах децентралізації влади: цілі, 

механізми, інструменти 

Кафедра економічної та 

фінансової політики 

ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України; 

квітень (травень), 2018 р. 

Ахламов А.Г. 

705-97-52. 

 

 

10. Фестиваль науки Публічне управління: від теорії до практики 

 

Кафедра публічного 

управління та регіоналістики 

ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України; 

травень, 2018 р. 

Приходченко Л.Л. 

705-97-56. 

11. IХ  Щорічна міжнародна 

Інтернет-конференція  

(в рамках Фестивалю 

науки) 

Державне управління в Україні: історія, 

сучасність, перспективи 

Кафедра публічного 

управління  

та регіоналістики  

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові України; 

Приходченко Л.Л. 

705-97-56 



травень, 2018 р. 

12. «Круглий стіл» Туристичні дестинації на приморських 

територіях: досвід України та Польщі 

Кафедра проектного 

менеджменту ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України; 

травень 2018 р. 

 

Безверхнюк Т.М., 

705-97-69 

13. «Круглий стіл» Умови формування та функціонування 

бюджетів територіального рівня в сучасних 

умовах 

Кафедра економічної та 

фінансової політики 

ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України; 

Департамент фінансів 

Одеської міської ради; 

травень 2018 р. 

Голинська О.В., 

705-97-53 

14. «Круглий стіл» Умови, перебіг і наслідки  Великого терору 

1937-1938 років 

ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України, 

вересень 2018 р. 

Попов М.П., Куспляк І.С., 

Євстюніна Ю.В.,  

705-97-10 

15. Науково-практична 

конференція 

Підсумки стажування слухачів факультету 

публічне управління та адміністрування в 

органах публічної влади 

Деканат факультету 

публічного управління та 

адміністрування 

ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України; 

жовтень, 2018 р. 

Куспляк І.С., 

705-97-31 

16. Всеукраїнська науково-

практична конференція 

за міжнародною участю 

Реформування публічного управління та 

адміністрування: теорія, практика, 

міжнародний досвід 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові України; 

жовтень, 2018 р. 

Попов М.П., Ємельянова 

О.М. 

705-97-42 

17. 
Щорічний кафедральний 

науковий семінар  

New Insights into Public Administration 
Кафедра української та 

іноземних мов ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України, 

листопад 2018 р. 

Колісніченко Н.М.,  

705-97-64 

18. Щорічна науково-

практична конференція  

Європейська інтеграція в контексті світових 

глобалізаційних процесів 

Кафедра глобалістики, 

євроінтеграції та управління 

національною безпекою 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові,грудень 

2018 

 

Кривцова В.М. 

705-97-50 

 



 
 
 
 
Перший заступник директора    ___________________ М.П. Попов 
 
 
Начальник відділу з координації  
наукової роботи  та докторантури    ___________________О.М. Ємельянова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


