
  

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт 

з наукової діяльності 

 

Одеського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління 

при Президентові України 

 

за 2018 рік 

 

(схвалено рішенням Вченої ради 

від 13 грудня 2018 року, протокол № 231/11-1) 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Одеса 2018 



 2 

ЗМІСТ 

 

      

Вступ   3 

1. Розвиток організаційного забезпечення наукової діяльності ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України 

 

10 

2. Основні розробки та отримані результати наукової діяльності   11 

2.1. Дослідження за комплексним науковим проектом Національної академії 

«Державне управління та місцеве самоврядування» 

 

11 

2.2. Дослідження, що проводились на підставі договорів 12 

2.3. Дослідження за грантами вітчизняних та міжнародних фондів 12 

3. Впровадження результатів науково-дослідних робіт 13 

4. Інформаційне забезпечення наукової діяльності. Характеристика 

бібліотечних фондів та їх використання в наукових дослідженнях 

 

14 

5. Науково-видавнича діяльність 17 

6. Координація та організаційно-методичне забезпечення наукової  діяльності 77 

7. Науково-експертна робота 79 

8. Комунікативні заходи та розвиток наукових зв’язків 83 

9. Пропозиції щодо розвитку наукової діяльності ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України 

84 



 3 

ВСТУП 

 

Наукова діяльність ОРІДУ НАДУ при Президентові України (далі – інститут) у 2018 році 

характеризувалася націленістю на вирішення актуальних завдань, пов’язаних з імплементацією 

Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», 

«Про інноваційну діяльність», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»; 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 2018 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 2018 році тематика наукових досліджень конкретизувалася за наступними 

напрямами: 

– розвиток системи регіонального управління в умовах децентралізації;  

– регіонально-економічна система: аналіз та шляхи розвитку; 

– публічне управління гуманітарною. соціальною та політичною сферами; 

– 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 

(редакція від 25.07.2018, підстава - 2443-VIII); «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 (редакція від 05.12.2012, підстава - 5460-VI); «Про 

пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» (із змінами) від 08.09.2011 р. № 3715-17 

(редакція від 05.12.2012, підстава - 5460-VI); «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 

26.11.2015 р. № 848-19 (редакція від 11.10.2017, підстава - 2148-VIII); «Про наукову і науково-

технічну експертизу» від 10.02.1995 р. № 51/95-вр (редакція від 11.10.2017, підстава - 2148-VIII);  

– 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 (редакція від 03.03.2011, підстава - 126-2011-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 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2443-19
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2148-19
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2148-19
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/126-2011-%D0%BF
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робіт», ДСТУ 3582-97 «Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні 

вимоги і правила»); 

– наказів Міністерства освіти і науки України; наказів президента НАДУ при Президентові 

України від 31 січня 2017 року № 64 «Про затвердження Концепції розвитку системи наукової 

діяльності Національної академії державного управління при президентові України» та від 13 

листопада 2018 року № 338 «Про затвердження Порядку організації та проведення наукової 

діяльності в Національній академії державного управління при Президентові України»; наказів 

директора ОРІДУ НАДУ при Президентові України у частині, що стосується наукової діяльності; 

– Плану роботи на 2018 рік Одеського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України, затверджений рішенням 

Вченої ради інституту від 16.11.2017 р. № 219/11-3; протокольних доручень за підсумками нарад із 

керівниками структурних підрозділів НАДУ при Президентові України та інституту. 

 За звітний період результати наукових досліджень відображено у 20 монографіях, 16 

навчальних посібниках, 1 – підручнику, 167 наукових статтях (27 – в іноземних виданнях, з них 7 

у науковометричних базах Scopus, Web on Sсіеnce), 502 тезах науково-практичних конференцій 

(15 – за кордоном). Отримано у 2018 році 3 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір: 

− Саханєнко С.Є. «Соціальна ефективність діяльності органів публічної влади Україні» № 

80655 від 01.08.2018 р.; 

− № 176524 від 25.10.2018 р. «Комплекс методичних матеріалів щодо розвитку інституту 

присяжних в Україні»; 

− № 82000 від 05.10.2018 р. Літературний письмовий твір наукового характеру «Аналітичний 

звіт Соціальна ефективність діяльності органів місцевого самоврядування: оцінювання та 

забезпечення». 

У 2018 році в інституті 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; 

- виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради; 

- Управління туризму, рекреації та курортів Одеської обласної державної адміністрації. 

Упродовж звітного періоду в інституті організовано та проведено 30 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 2018 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, формування у слухачів та 

студентів високої патріотичної свідомості, любові до Батьківщини та державної мови. Серед цих 

заходів найбільш вагомими є: 

− участь у презентації звіту голови Одеської обласної державної адміністрації М.В. 

Степанова за підсумками роботи у 2017 році та пріоритети на 2018 рік (м. Одеса, 25 січня 

2018 р.); 

− робоча зустріч з Генеральним консулом КНР в Одесі пані Чжао Сянжун (м. Одеса,13 

лютого 2018 р.) 

− участь у мітингу-реквієму, присвяченому вшануванню Героїв Небесної Сотні, із 

залученням роти почесної. В урочистій церемонії взяли участь керівництво м. Одеса та 

області, депутати, військові, духовенство та громадськість (м. Одеса, 20 лютого 2018 р.); 

− участь у «круглому столі» «Мультикультуралізм – основа стабільності та миру», 

організований спільно з Офіційним Представництвом Бакинського Міжнародного Центру 

Мультикультуралізму по Молдові, Україні, Румунії, Угорщині та Болгарії (м. Одеса, 06 

березня 2018 р.); 

− робоча зустріч з Генеральним директором Інституту державного управління Туреччини та 

Близького Сходу (TODAIE, м. Анкара) Онур Ендер Аслан, директором Центру 
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міжнародних зв’язків закладуСутай Явуз, а також другим секретарем Посольства України в 

Туреччині Євгенією Габер(м. Одеса, 12 березня 2018 р.); 

− участь у засіданні колегії Одеської обласної держаної адміністрації, яку провів голова 

обласної державної адміністрації М.В. Степанов (м. Одеса, 13 березня 2018 р.); 

− участь у «круглому столі» «Шляхи локалізації Цілей сталого розвитку в Одеській області» в 

рамках міжнародного проекту Австрійської агенції розвитку та програми розвитку 

Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) в Україні «Сталий розвиток сільських територій 

Чернівецької та Одеської областей» (м. Одеса, 14 березня 2018 р.); 

− участь у творчий зустрічи за участю представників інституту, Національної спілки 

письменників України в Одеській області та Одеської регіональної організації Національної 

спілки журналістів України з президентом НАДУ при Президентові України Василем 

Степановичем Куйбідой (м. Одеса, 27 березня 2018 р.); 

− участь у спільному засіданні кафедри публічного управління ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України та кафедри управління ОНПУ ім. К.Д. Ушинського (м. Одеса, 15 

травня 2018 р.);  

− участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції за міжнародною участю 

«Публічне врядування в Україні: стан, виклики та перспективи розвитку», що була 

присвячена 100-річчю державної служби в Україні (м. Київ,  25 травня 2018 р.) 

− участь у виїзній міжрегіональной науково-практичной конференції «Політика та управління 

розвитком регіону у вимірі децентралізації влади в Україні» (31 травня 2018 р.); 

− участь у засіданні колегії Одеської обласної держаної адміністрації, яку провів голова 

обласної державної адміністрації М.В. Степанов. 5 червня 2018 року 

− участь у відкритті українсько-турецької літньої школи «Місцеве самоврядування та 

регіональний розвиток: сучасні виклики для Туреччини та України», що відбулася у рамках 

співпраці з Інститутом Державного Управління Туреччини та Близького Сходу (TODAIE, 

м. Анкара) (м. Одеса,11 по 14 червня 2018 р.); 

− робоча зустріч з делегацією Коледжу зовнішньої економіки та торгівлі м. Наньчан 

(провінція Цзянсі, КНР). До складу делегації входили: голова закладу Ю Так Тат та його 

заступники Шихонг Лу та Джинген Жонг (м. Одеса, 14 червня 2018 р. 

− участь в урочистих заходах з нагоди відзначення 100-річчя запровадження державної 

служби України (м. Одеса, 23 червня 2018 р.) 

− робоча зустріч з Генеральним консулом Китайської Народної Республіки в Одесі Чжао 

Сянжун, Віце-генеральним консулом Чень Юйжун та Віце-консулом Юй Чжоулінь (м. 

Одеса, 26 червня 2018 р.)  

− участь в урочистих зборах з нагоди Дня Конституції України (м. Одеса, 27 червня 2018 р.) 

−  робоча зустріч з Генеральним консулом Китайської Народної Республіки в Одесі Чжао 

Сянжун, Віце-генеральним консулом Чень Юйжун та Віце-консулом Юй Чжоулінь (м. 

Одеса, 26 червня 2018 р.); 

− участь у робочому визіті до Школи мистецтв, англійської мови та драми Університету м. 

Лафборо (Велика Британія) (9-13 липня 2018 р.); 

− робоча зустріч з керівником секретаріату партії «Блок Петра Порошенка» в Одеській 

області В.В. Шульц (м. Одеса, 18 липня 2018 р.); 

−  участь у Всеукраїнській нараді-семінарі з питань запровадження єдиного державного 

кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня магістра (м. Київ, 23 липня 2018 року; 

−  участь у навчальному визіті у Китайську Народну Республіку. Візіт був організований за 

ініціативи Генерального консульства КНР в Одесі та мав на меті сприяти розвитку 

співробітництва між КНР та Україною в освітній сфері (13-18 вересня 2018 р.); 

− участь у робот Всеукраїнського семінару за участю регіональних та обласних ЦППК, 

закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку магістрів у галузі знань «Публічне 

управління та адміністрування» (м. Одеса, 20 вересня 2018 р.); 

− участь у роботі ювілейних X Щорічних Рішельєвських академічних читаннях на на тему 

«Державна служба України: традиції та інновації» (м. Одеса, 21 вересня 2018 р.); 
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− участь в урочистих зборах з нагоди 27-ї річниці незалежності України (м. Одеса, 24 серпня 

2018 р.); 

− участь у робочій зустрічі з Консулом-керівником Консульства Грузії у м. Одеса Торніке 

Берекашвілі (м. Одеса, 09 жовтня 2018 р.); 

− участь у роботі X Національного експертного форума (м. Одеса, 18.10.2018 р.); 

− участь у роботі семінару «Якість і забезпечення якості у вищій освіті» (м. Одеса, 22-26 

жовтня 2018 р.); 

− участь у урочистому прийомі з нагоди відзначення 95-ї річниці утворення Турецької 

Республіки (м. Одеса, 29 жовтня 2018 р.);  

− участь у XVIII Всеукраїнському радіодиктанті національної єдності (м. Одеса, 09 листопада 

2018 р.);  

− робоча зустріч з Генеральний консулом КНР в Одесі Сун Ліцюнь, заступником 

Генерального консула Чень Юйжун та віце-консулом Ван Чі (м. Одеса, 14 листопада 2018 

р.);  

− участь в урочистих заходах з нагоди відзначення Дня Гідності та Свободи, який було 

установлено згідно Указу Президента України № 872/2014 (м. Одеса,  21 листопада 2018 

р.);  

− робоча зустріч з Генеральним консулом Туреччини в Одесі паном Садіном Айїлдизом (м. 

Одеса. 22 листопада 2018 р.)$ 

− робоча зустріч з делегацією Генерального консульства КНР в Одесі, до складу якої 

увійшли: Генеральний консул КНР в Одесі Сун Ліцюнь, заступник Генерального консула 

Чень Юйжун та віце-консул Ван Чі (м. Одеса, 11 грудня 2018 р.) та 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 14-26 травня 2018 р. відбувався Фестиваль 

науки, який поєднав різноманітні заходи, які популяризували галузь знань «Публічне управління 

та адміністрування». Серед них: 

•  круглий стіл «Етико-моральні особливості здійснення наукових досліджень»                                     

(21 травня 2018 р.); 

•  науково-практичний семінар «Об’єднання територіальних громад: європейський досвід та 

українська реалізація» (22 травня 2018 р.); 

•  ІX міжнародна інтернет-конференція для магістрантів, аспірантів та докторантів                              

(25 травня 2018 р.); 

•  брейн-ринг з питань децентралізації та регіонального управління (21 травня 2018 р.). 

Традиційно значущим заходом у науковій діяльності нашого інституту є Всеукраїнська 

підсумкова науково-практична конференція за міжнародною участю. У науковому заході у цьому 

році взяли участь представники органів публічної влади, Центрів підвищення кваліфікації кадрів 

Півдня України та Вінницької області, науковці з вітчизняних закладів вищої освіти, які 

здійснюють підготовку публічних службовців та закордонних вищих навчальних закладів з 

Румунії, Молдови, Німеччини. 

Під час відкриття науково-практичної конференції директором інституту Миколою Іжею 

було акцентовано увагу учасників конференції, що саме Національна академія та ії регіональні 

інститути формують еліту українського суспільства на основі сучасних наукових досягнень та 

технологій предачі знань, розробляють та запроваджують кращі освітні практики у галузі знань 

«Публічне управління та адміністрування». 

З вітальним словом до учасників заходу звернулися: Бішляга Микола Євгенович – 

заступник керівника апарату Одеської обласної державної адміністрації; Балан Олександр 

Миколайович – керуючий справами апарату Одеської обласної ради; Дульский Іон – директор 

Департаменту вищої магістерської освіти Академії публічного управління Республіки Молдова (м. 
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Кишинів, Молдова); Андреас Кнорр - професор Німецького університету адміністративних наук 

(м. Шпейер, ФРН);  Богдан Штефанакі - заступник декана факультету філософії та соціально-

політичних наук Університету Александру Іоан Куза (м. Ясси, Румунія). 

Конференція «Реформування публічного управління та адміністрування: наука, практика, 

міжнародний досвід» проводилися у форматі 2 панельних дискусій з актуальних питань соціально-

гуманітарних аспектів сталого розвитку регіону та проектування. стратегічного планування, 

проектного менеджменту. На панельних дискусіях з доповідями виступили: 

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

ради інститу – «Проблеми та перспективи трансформації системи публічного управління в умовах 

децентралізації»; Дульский Іон, директор Департаменту вищої магістерської освіти Академії 

публічного управління Республіки Молдова – «Участь громадян в прийнятті рішень: передумова 

ефективного управління»; Драгомирецька Наталія, професор кафедри гуманітарних та соціально-

політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України, професор – «Соціально-гуманітарні 

аспекти сталого розвитку регіону»; Безверхнюк Тетяна, завідувач кафедри проектного 

менеджменту ОРІДУ НАДУ при Президентові України, професор –«Проектування. Стратегічне 

планування. Проектний менеджмент:що? де? коли? в публічному управлінні». 

   Після основних виступів роботу конференції було продовжено під час обговорення на  

панельних дискусіях, а також 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.  

В 2018 році в інституті проходили і інші значні науково-комунікативні заходи, а саме:  

26 квітня 2018 року відбулася XIХ Всеукраїнська щорічна студентська науково-практична 

конференція за участю міжнародних спеціалістів: «Сучасний менеджмент: моделі, стратегії, 

технології» (кафедра менеджменту організацій, кафедра проектного менеджменту інституту);  

17 травня 2018 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;  

X Щорічні Рішельєвські академічні читання «Державна служба України: традиції та 

інновації» (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), 20-21 вересня 2018 р. та інші. 

У 2018 році продовжено функціонування експериментальної площадки на базі Херсонського 

ЦППК з метою систематичного впровадження результатів науково-дослідних робіт та 

дисертаційних досліджень. Так, 31.05.2018 р. проведено виїзну міжрегіональну науково-практичну 

конференцію «Політика та управління розвитком регіону вимірі децентралізації влади в Україні» 

на базі Херсонського ЦПКК в рамках науково-дослідної роботи «Політика децентралізації влади в 

Україні: публічне управління гуманітарною. соціальною та політичною сферами» за участю 

керівника апарату 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.  

Конкурентною перевагою інституту на ринку освітніх послуг Півдня України є 

взаємовигідне співробітництво з органами публічної влади, з громадськими організаціями, 

бізнесом. Основними формами взаємодії є виконання наукових досліджень на замовлення органів 

влади, проведення експертно-консультаційної діяльності, надання консалтингових послуг та 

проведення спільних науково-комунікативних заходів, які спрямовані на пропагування досягнень 

науковців та ознайомлення з кращими публічно-управлінськими практиками.  

Високий професіоналізм та досвід професорсько-викладацького складу обумовлює щорічне 

зростання кількості запрошень до участі у роботі експертних груп за різними напрямами наукової 

діяльності. Науковці інституту є визнаними експертами з питань податково-бюджетної 

децентралізації запровадження програмно-цільового методу формування та виконання бюджетів 

на рівні об’єднаних громад, програмування соціально-економічного розвитку; децентралізації 
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влади та реформи місцевого самоврядування; самоорганізації населення, ефективного управління 

об’єднаними територіальними громадами через самоорганізацію населення; інформатизації та 

електронного урядування; розвитку туристичної інфраструктури; європейської інтеграції та 

інвестиційної діяльності; удосконалення інституту присяжних України; державних закупівель, 

стратегічних комунікацій та інших. 

В інституті за програмою EGAP (Е-governance for Accountability and Participation) та 

підтримки Одеської обласної державної адміністрації створено Одеський центр інновацій в 

електронному урядуванні (ЦІЕУ) «Електронне урядування задля прозорості влади та участі 

громади» в Україні. До складу центру входять навчально-наукові лабораторії інновацій в 

електронному урядуванні Одеського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України та Одеської національної 

академії зв’язку ім. О.С. Попова. 

На базі цього центру проводяться тренінги з питань е-урядування та е-демократії для 

публічних службовців Одеської області. У 2018 році таких тренінгів проведено 7, в яких прийняло 

участь більше 100 чоловік. 

На виконання завдань Стратегії розвитку Національної академії державного управління при 

Президентові України на 2017-2021 роки та з метою співпраці з іншими інституціями для 

досягнення спільних цілей і розвитку міжсекторного та міжінституційного партнерства інститутом 

23 березня 2018 року укладено меморандум про співпрацю з Всеукраїнською громадською 

організацією «Асоціація сприяння самоорганізації населення» та Управлінням комунікацій та 

інформаційної політики Одеської ОДА. Також в  інституті 15.05.2018 р. відбулося підписання 

Угоди про співпрацю між ОРІДУ НАДУ при Президентові України та ОНПУ ім. К.Д. 

Ушинського; 17.05.2018 відбулося підписання Меморандуму щодо створення Регіональної 

платформи (мережі) випускаючих кафедр з підготовки службовців органів публічної влади: 

кафедри публічного управління та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові України і 

кафедри правових наук та філософії Вінницького державного педагогічного університету імені 

Михайла Коцюбинського. 20 вересня 2018 року до Меморандуму щодо створення регіональної 

платформи (мережі) випускаючих кафедр з підготовки службовців органів публічної влади 

приєдналася кафедра державного управління і місцевого самоврядування Херсонського 

національного технічного університету.  

В інституті розвиваються наукові школи: 

− науково-освітня школа з демократичного врядування; 

− науково-дослідна школа з місцевого самоврядування; 

− управління проектами в публічній сфері 

− ефективне та результативне управління бюджетами 

− державно-правове регулювання соціально-економічних процесів 

− системологія регіонального управління 

− комунікативна діяльність та соціальне проектування. 

 Пріоритетним напрямом їх діяльності є активна взаємодія з органами публічної влади Півдня 

України. Для поширення інформації про наукові досягнення наукових шкіл інституту та 

комерціалізації розробок підготовлено та під час проведення науково-практичної конференції 

25.05.2018 р. в Національній академії державного управління при Президентові України 

проведено презентацію брошури «Науковий простір ОРІДУ НАДУ при Президентові України». 

Брошуру про наукові школи інституту розповсюджено серед органів публічної влади Півдня 

України.  

За участю представників органів публічної влади відбулися такі спільні комунікативні 

заходи, серед них:  

– семінар «Нові аспекти бюджетної децентралізації» (РДА, сільські голови, громадські 

організації) (11 січня 2018 р.); 

– інформаційно-аналітичний семінар «Бюджетна децентралізація: підсумки 2017 року для 

громад Одещини» (02 лютого 2018 р.); 

– семінар «Порядок розрахунку ефективності бюджетних програм» (фінансовий департамент, 

головні розпорядники бюджету м. Южного (05 лютого 2018 р.); 
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– семінар-тренінг «Гендерно-орієнтоване бюджетування: міжнародний досвід» (12 лютого 

2018 р.); 

– семінар-тренінг «Фінансові та бюджетні питання функціонування новостворених ОТГ» (19 

лютого 2018 р.); 

– участь у форумі «Туристичний кластер Одеського регіону» (23 лютого 2018 р.); 

– «круглий стіл» «Мультикультуралізм – основа стабільності та миру», організований 

спільно з Офіційним Представництвом Бакинського Міжнародного Центру 

Мультикультуралізму по Молдові, Україні, Румунії, Угорщині та Болгарії (6 березня 2018 

р.); 

– круглий стіл «Шляхи локалізації Цілей сталого розвитку в Одеській області» в рамках 

міжнародного проекту Австрійської агенції розвитку та програми розвитку Організації 

Об’єднаних Націй (ПРООН) в Україні «Сталий розвиток сільських територій Чернівецької 

та Одеської областей» (14 березня 2018 р.);  

– науково-практичний семінар «Сучасні європейські моделі підготовки публічних 

службовців до іншомовної комунікації» (15 березня 2018 р.); 

– засідання робочої групи з розробки концепції Стратегічного плану розвитку м. Білгород-

Дністровський до 2028 р. (16 березня 2018 р.); 

– семінар «Практичні аспекти бюджетної децентралізації в Україні» (23 березня 2018 р.); 

–  науковий семінар «Сучасний стан системи підготовки публічних службовців іншомовній 

комунікації в Україні та за кордоном» (05 квітня 2018 р.); 

– семінар для працівників апаратів місцевих суддів Миколаївської області щодо 

організаційного супроводу суддів присяжних в Україні (13-14 квітня 2018 р.); 

– семінар «Соціальне замовлення: конспект вигод і план дій для депутатів і посадовців 

міськради», який відбувся у Білоцерківській міській раді (14-15 травня 2018 р.); 

– «круглий стіл» «Шляхи впровадження механізму соціального замовлення у Білій Церкві», 

який було проведено Агенцією стратегічного розвитку Білої Церкви (15 травня 2018 р.); 

– участь у засіданні міжвідомчого комітету системи правосуддя Одеської області «Інститут 

присяжних – обов’язковий елемент системи правосуддя в Україні», що відбулося в 

управлінні Одеської міжрегіональної ресурсно-комунікаційної платформи 

Координаційного центру з надання правової допомоги (21 травня 2018 р.); 

– науково-практичний семінар «Об’єднання територіальних громад: європейський досвід та 

українська реалізація» (22 травня 2018 р.); 

– «круглий стіл» на тему: «Кадрове забезпечення органів публічної влади: досвід 

професійного навчання публічних службовців»( 24 травня 2018 р.); 

– робоча нарада – семінар представників регіональної влади і громадськості «Хід реалізації 

Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в регіонах України», 

яка відбулася в м. Києві (25 травня 2018 р.);  

– «круглий стіл» - семінар на тему: «Біляївський досвід: озирнутися для руху вперед» в 

межах проекту «Біляївська об’єднана громада: від планів до сталого розвитку» (31 травня 

2018 р.); 

–  «круглий стіл» «Туристичні дестинації на приморських територіях: досвід України та 

Польщі (4 червня 2018 р.);  

–  «круглий стіл» у Представництві Європейського Союзу в Україні за ініціативи 

Координаційної ради сприяння розвитку громадянського суспільства при Президентові 

України (11 червня 2018 р.);  

– засідання робочої групи програми USAID «Нове правосуддя» з розробки плану дій, 

спрямованого на покращення процесу залучення громадян в якості присяжних при 

відправленні правосуддя (20 вересня 2018 р.);  

– міжрегіональний експертний круглий стіл «Професійна компетентність посадових осіб ОТГ 

в системі публічного управління», що відбувся на базі Чернівецького регіонального центру 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій за підтримки 

програми «U-LEAD з Європою» (28 вересня 2018 р.); 
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–  «круглому столі» щодо обговорення проекту Програми соціального замовлення в Білій 

Церкві – 2019 (16 жовтня 2018 р. );  

– міжнародне засідання робочої групи представників портів Чорноморського регіону 

«MedCruise Black Sea Working Group Meeting» (17 жовтня 2018 р.); 

– участь у стратегічній сесії Міністерства культури України.  Стратегічна сесія була 

присвячена обговоренню ключових напрямків діяльності Міністерства культури України 

(23 жовтня 2018 р.); 

– тематична дискусія на тему: «Запобігання корупції та етика публічного управління. 

Громадський контроль як елементи етичної інфраструктури у діяльності органів публічної 

влади» (24 жовтня 2018 р.) та інш. 

Варто зазначити те, що з кожним роком все більше викладачів, слухачів, студентів, 

аспірантів, докторантів розглядають володіння іноземними мовами як один з основних 

механізмів реалізації процесів інтеграції України у світовий науковий, освітній і культурний 

простір. 15.03.2018 у межах науково-дослідної роботи  «Іншомовна комунікація у підготовці 

публічних службовців: вивчення та запровадження європейського досвіду» відбувся науково-

практичний семінар «Сучасні європейські моделі підготовки публічних службовців до 

іншомовної комунікації». 22 травня 2018 р. аспірантка К. Чабанова представила результати 

дисертаційного дослідження «Деволюція в системі публічного управління» (дисертація на 

здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.04 

– місцеве самоврядування англійською мовою). У 2018 році продовжено роботу «Мовного 

клубу».12.04.2018 р. викладачі кафедри української та іноземних мов організували та провели 

Олімпіаду серед студентів та слухачів факультету публічного управління та адміністрування та 

факультету менеджменту та бізнес-технологій, 17 травня 2018 р. відбулася мовна вікторина 

"Що? Де? Коли?". 08.10.2018 р. відбувся четвертий щорічний науковий англомовний семінар 

"New insights in public administration" (Нове розуміння публічного управління). Аспіранти 

інституту продемонстрували досконале володіння англійською мовою, що в сучасному світі 

обов'язковою умовою успішності в будь-якій області знань.  

 

1. Організаційна структура та засади наукової роботи інституту 

 

Наукова діяльність в інституті проводиться 10-ма кафедрами та тимчасово творчими 

колективами у рамках зведеного плану наукової діяльності НАДУ на 2018 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. 

Колектив інституту активно приймає участь у реалізації Стратегії розвитку  Національної 

академії державного управління на 2017-2021 роки.  

Упродовж 2018 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 
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вченої ради реалізовувалася шляхом демократичного, колективного обговорення і прийняття 

рішень з актуальних проблем поточної та перспективної діяльності інституту. 

 

 

2. Основні розробки та отримані результати наукової діяльності 

 

2.1. Дослідження за комплексним науковим проектом Національної академії 

«Державне управління та місцеве самоврядування» 

 

В інституті розроблено заходи щодо забезпечення якості виконання науково-дослідних 

робіт. Невід’ємною елементом цих заходів є проведення наукової експертизи (внутрішньої) з 

метою ґрунтовної і всебічної оцінки наукових досліджень 

На першому засіданні науково-експертної ради 29.03.2018 р. утворено експертну групу. До 

складу цієї групи включені професор Надолішній П.І., професор Миколайчук М.М., професор 

Попов С.А., професор Драгомирецька Н.М. та доцент Ровинська К.І.  

У 2018 році в інституті було продовжено виконання 3 науково-дослідних робіт та 

започатковане виконання 2 науково-дослідних робіт, основними науковими науковими 

результатами за звітний період є: 

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

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

д.держ.упр, професор):  

- підготовлено кейс-стаді «Багаторівневе управління регіональним розвитком: засади 

координації діяльності різних рівнів управління». 

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

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

- досліджено організаційно-правовий механізм оподаткування; 

- проаналізовано законодавства системи оподаткування. 

- підготовлено монографію «Державне регулювання системи оподаткування».  

−  «Механізми формування системи стратегічних комунікацій в державному упралінні» 

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

- визначено роль та функції суб’єктів державного управління у формуванні та розвитку 

системи стратегічних комунікацій; 

- розроблено практичні рекомендації дій суб’8 стратегічних комунікацій з урахуванням 

національних цінностей, легітимованих національних інтересів; 

- розроблено механізм інституалізації системи стратегічних комунікацій в державному 

управлінні. 

− «Система публічного управління євроінтеграційними процесами України в умовах 

глобалізації» (науковий керівник – Кривцова В.М., к.ін., доцент): 

- проведено оглід сучасного стану євроінтеграційних процесів України в умовах 

глобалізації; 

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

реалізації євроінтеграційної стратегії України; 

- проаналізовано вітчизняний досвід реалізації євроінтеграційної стратегії в контексті 

«Східного партнерства». 

− «Іншомовна комунікація у підготовці публічних службовців: вивчення  та запровадження 

європейського досвіду» (науковий керівник – Колісніченко Н.М., к.держ.упр., доцент): 

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

функціонування та розвитку системи підготовки публічних службовців до іншомовної 

комунікації в умовах реалізації євроінтеграційного курсу в України; 

- визначено поняття «іншомовна комунікація», ії видів та основних характеристик; 

- обґрунтовано концептуальні засади іншомовної комунікації у підготовці публічних 

службовців. 

 

2.2. Дослідження, що проводились на підставі договорів  
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У 2018 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 «Політика децентралізації влади 

в Україні: публічне управління гуманітарною, соціальною та політичною сферами» (науковий 

керівник – Яковлева Л.І., к.політ.н., доцент). Результатом виконання НДР є розробка програми та 

проведення міжрегіональної науково-практичної конференції з питань реформування публічного 

управління гуманітарною, соціальною та політичною сферами в умовах децентралізації влади в 

Україні за участю публічних службовців Херсонської області.  

На замовлення виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради було виконано 

дослідження на тему: «Розробка стратегічного плану розвитку міста Білгород-Дністровський до 

2028 року» (науковий керівник – Безверхнюк Т.М., д.держ.упр., професор). Результати наукового 

дослідження: 

–  розроблено пропозиції щодо створення системи моніторингу та оцінки результативності 

реалізації стратегії розвитку міста, у тому числі індикатори результативності реалізації ії цілей 

та завдань; 

–  розроблено Стратегічний план розвитку міста Білгород-дністровський до 2028 року з 

відповідними додатками до нього. 

На замовлення Управління туризму. рекреації та курортів Одеської державної адміністрації 

виконано дослідження на тему «Розробка Концепції розвитку смт. Сергіївка м. Білгород-

Дністровського району Одеської області, як курорту державного значення». Практичним 

результатом цієї роботи є розробка: 

− Концепції розвитку смт. Сергіївка м. Білгород-Дністровського району Одеської області, як 

курорту державного значення. 

  

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 2018 рік міжнародне співробітництво інституту здійснювалось за 

такими основними напрямками: 

* Співпраця з зарубіжними закладами вищої освіти, дипломатичними установами та 

міжнародними організаціями. інститут активно розвивав наукові контакти з партнерами  з 

Німеччини, Польщі, Молдови, Румунії, Туреччини, Великої Британії та інших країн. Окрім ЗВО, 

що здійснюють підготовку управлінців та менеджерів, інститут підтримував та поглиблював 

співробітництво з такими міжнародними організаціями як Фонд Ганса Зайделя (ФРН), Фонд 

Східна Європа, Німецька служба академічних обмінів (DAAD), Австрійська агенція розвитку, 

Програма розвитку ООН, Агентство США по міжнародному розвитку (USAID), Програма 

академічних обмінів ЄС Erasmus+ 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 ЗВО, управлінців-практиків, а також 

представників міжнародних організацій, що розташовані в Україні та Одесі, до навчального 

процесу в інституті.   

Протягом 2018 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»; X 

щорічні Рішельєвські академічні читання на тему: «Державна служба України: традиції та 
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інновації», участь у яких взяли  численні іноземні експерти. Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Реформування публічного управління: теорія, практика, міжнародний досвід». 

Представники інституту 54 рази брали участь у стажуваннях, навчальних візитах, 

міжнародних конференціях та інших науково-комунікативних заходах за кордоном. У тому числі: 

слухачі та студенти – 21; аспіранти – 10; викладачі та співробітники – 23 рази.  

У рамках залучення до навчального процесу представників іноземних закладів вищої освіти, 

дипломатичних установ, інших зарубіжних організацій були проведені, зокрема, такі заходи: 

- німецько-українські семінари «Україна: конфлікти, криза та реформи» та «Якість і 

забезпечення якості у вищій освіті», що проводилися спільно з Берлінською школою 

економіки і права (ФРН); 

-  круглий стіл «Шляхи локалізації Цілей сталого розвитку в Одеській області» в рамках 

міжнародного проекту Австрійської агенції розвитку та Програми розвитку Організації 

Об’єднаних Націй в Україні; 

-   міжнародний науково-практичний семінар «Просторове планування приморських територій: 

досвід Польщі та України в розвитку курортно-туристичних дестинацій» спільно з 

науковцями Університету м. Гданськ (Польща); 

-  українсько-турецька літня школа «Місцеве самоврядування та регіональний розвиток: сучасні 

виклики для Туреччини та України», що відбулася у рамках співпраці з Інститутом 

Державного Управління Туреччини та Близького Сходу (TODAIE, м. Анкара); 

- спільна українсько-польська осіння школа, що проводилася в рамках співпраці з 

Університетом м. Бєлосток;  

-   круглий стіл «Мультикультуралізм – основа стабільності та миру» відповідно до Угоди про 

співпрацю з Офіційним Представництвом Бакинського Міжнародного Центру 

Мультикультуралізму по Молдові, Україні, Румунії, Угорщині та Болгарії (м. Кишинів). 
 

У 2018 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, беруть участь в 

мовних клубах. У вересні-листопаді стажування пройшов стажер з Нідерландів – Мартайн Інгмар 

Хаас. 

Серед пріоритетних напрямків подальшого розвитку міжнародного наукового 

співробітництва слід виділити такі:  

- продовження співпраці та реалізація спільних заходів в рамках Меморандуму про 

взаєморозуміння з Національною школою державного управління (KSAP м. Варшава, Польща); 

- реалізація обмінних візитів з Університетом міста Бєлосток, (Польща); 

- 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 2018 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: 

– проекту Програми соціального замовлення в Білій Церкві – 2019; 
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– проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо демократії 

участі та статутної нормотворчості»; 

– плану дій програми USAID «Нове правосуддя», спрямованого на покращення процесу 

залучення громадян в якості присяжних при відправленні правосуддя; 

– Стратегічного плану Мережі публічного права та адміністрації, присвяченій розбудові 

мережі регіональних аналітичних центрів та побудові ефективного партнерства 

регіональних експертів; 

– колективної монографії, підготовленої до 100-річчя Таврійського національного 

університету імені В.І. Вернадського та 100-річчя державної служби України «Розвиток 

публічного управління в Україні: теоретичні, методологічні та практичні аспекти»; 

– рекомендацій, які будуть враховані Європейським Союзом при розробці нової Дорожньої 

карти для взаємодії з громадянським суспільством в Україні; 

– плану дій Програми «Нове правосуддя» з метою надання підтримки судовій владі, Уряду, 

Парламенту, громадському суспільству та народу України у здійсненні судової реформи у 

світлі конституційних змін 2016 року та Стратегії реформування судоустрою, судочинства 

та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки.  спрямованого на покращення 

процесу залучення громадян в якості присяжних при відправлення правосуддя; 

– монографії «Державне управління, планування, фінанси»  

– розробки Стратегічного плану розвитку м. Білгород-Дністровський до 2028 р. 

– рекомендацій Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю 

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

досвід;  

– рекомендацій ІX Міжнародної наукової Інтернет-конференції аспірантів та докторантів з 

державного управління «Державне управління в Україні: історія державотворення, 

виклики та перспективи»;  

– монографії «Державне управління і податки в ринковій економіки»; 

– аналітичного звіту про оцінку прозорості місцевих бюджетів міст обласного значення 

Вінницької області; 
– аналітичного звіту за підсумками дослідження соціальної ефективності бюджетних 

видатків перспективної Доброславської ОТГ Лиманського району Одеської області; 

– методичних рекомендацій «Організаційна ефективність діяльності органів публічної 

влади»; 

– аналітичного звіту за підсумками дослідження місцевих бюджетів щодо участі в іх 

параметрах гендерного компоненту; 

– аналітичного звіту про результати діагностики соціально-економічного розвитку 

Біляївської об’єднаної територіальної громади Одеської області; 

– методичних рекомендацій щодо проведення моніторингу фінансових показників у 

місцевих бюджетах; 

– методиних рекомендацій з питань самооподаткування громад; 

– аналітичного дайджесту щодо порядку розробки регіональних цільових та комплексних 

програм, моніторингу та звітності про їх виконання; 

– аналітичного звіту «Стан та шляхи належної реалізації Національної стратегії сприяння 

розвитку громадянського суспільства в Україні на регіональному рівні»; 

– методичних рекомендацій щодо формування системи внутрішнього фінансового 

контролю в ОТГ та в комунальних підприємствах, створених місцевими органами влади; 

та інш.  

 

4. Інформаційне забезпечення наукової діяльності. 

 

Характеристика бібліотечних фондів ОРІДУ та їх використання у наукових 

дослідженнях. 

 

 Сукупні бібліотечні фонди Інституту нараховують понад 57 тисячі примірників, які 

складаються з наступних фондів: книжкового, періодичних видань (вітчизняних та зарубіжних 
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видавництв), 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. 

Бібліотечний фонд становить 57 196 одиниць зберігання, в т.ч. 4 847 іноземними мовами. В 

звітному періоді бібліотечний фонд поповнився на 697 примірників книг та брошур: державною 

мовою 657 примірників, російською мовою – 1 примірник, іноземною (англійською, французькою, 

румунською та німецькою) - 39. Було здійснено передплату і отримано 33 періодичних видань 

України. Постійно надходять примірники «Міжнародні доповіді Фонду Конрада Аденауера». 

Фонд Центру інноваційних знань Світового банку включає 287 примірників 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, 

в звітному періоді отримано 16 примірників. 
Згідно наказу директора інституту та відповідно до норм чинного законодавства в 2017 році 

було проведено інвентаризацію книжкового фонду. За підсумками проведеної інвентаризації в 

2018 року було проведено списання та вилучення з фондів 5752 примірників документів, з них 36 

примірників іноземними мовами, що втратили актуальність, наукову цінність, а також зношених, 

пошкоджених та дублетних примірників. 

Діяльність бібліотеки ОРІДУ 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). 

 В бібліотеці сформована цілісна система напрямів роботи з інформаційного забезпечення 

науково-дослідної діяльності. 

- Систематичне поповнення та оновлення бібліотечних фондів з урахуванням потреб користувачів, 

вимог МОН України та Ліцензійних вимог надання освітніх послуг у сфері вищої освіти шляхом: 

− отримання літератури від редакційно-видавничого відділу ОРІДУ; 

− придбання навчальних, наукових спеціалізованих фахових видань коштом бюджетного 

фінансування;  

-   оприбуткування благодійних надходжень від Національної академії, приватних осіб, установ, 

організацій, проектів; 

Надання інформаційних бібліотечно-бібліографічних послуг. Консультування та інформування 

щодо: 

− визначення індексів міжнародної системи класифікування документів Універсальної десяткової 

класифікації (УДК); 

− вимог ДСТУ при складанні бібліографічних переліків літератури до магістерських робіт, 

дисертаційних досліджень відповідно до вимог МОН України; 

користування інформаційно-пошуковими системами та електронними ресурсами бібліотеки 

ОРІДУ, Інтернет-ресурсами інших установ. 

- Робота з інформаційно-бібліотечними фондами: 

− організація інвентаризаційно-облікової діяльності, оформлення фінансових документів; 

ведення сумарно-інвентарного обліку, обліково-статистичних даних; 

− створення належних умов для користування бібліотечними фондами: організація книговидачі 

та забезпечення своєчасного повернення, отриманих у користування видань; 
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– збереження та впорядкування інформаційно-бібліотечних фондів в читальній залі, на 

абонементі та книгосховищі бібліотеки. 

- Участь в інформаційно-комунікативній, іміджево-презентаційній діяльності ОРІДУ відповідно 

до плану комунікативних заходів: 

− організація та проведення тематичних виставкових заходів до загальнодержавних свят, 

урочистих подій національного та міжнародного характеру в читальній залі бібліотеки; 

− забезпечення участі бібліотеки у комунікативних заходах ОРІДУ: проведення тематичних 

виставкових презентацій до конференцій, симпозіумів, семінарів, круглих столів відповідно до 

плану комунікативних заходів; 

– співпраці з іншими бібліотеками Одеси та України. 

Бібліотека працює в напрямку удосконалення форм і методів у роботі з науковцями, аспірантами, 

докторантами; зосередження уваги на комфортності, оперативності, інформативності. 

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 (13 077 записів), електронна систематична картотека статей (132 528 записів), електронний 

каталог дисертацій (119 записів), електронний каталог авторефератів дисертацій (1 296 записів). 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 

публічного управління. 

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 26 листопада бібліотекою підготовлено 52 тематичні 

виставки. 

  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 5 тематичних виставок: в 

рамках проведення Фестивалю науки виставка видань викладачів Кафедри публічного управління 

та регіоналістики; до Дня науки: виставка «Сучасні досягнення у галузі науки «Публічне 

управління»), «Наукові школи»; до Всеукраїнської науково-практичної конференції за 

міжнародною участю «Реформування публічного управління: теорія, практика, міжнародний 

досвід» та «Управління проектами. 20 років», виставка видань викладачів Кафедри проектного 

менеджменту. Також у читальній залі розміщено постійно діячу виставку нових надходжень 

навчальної та наукової літератури, яка оновлюється по мірі надходження видань, а також виставку 

монографій і навчальних посібників, яки були підготовлені викладачами інституту.  

Продовжено проведення заходів «Бібліотека – слухачам і студентам», «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. 

В рамках спільного з Бібліотекою ім. Е. Багрицького освітнього проекту «Відверті розмови за 

чашкою кави» та за сприяння Відділу комунікацій ОРІДУ відбулись 3 зустрічі з творчим діячами 
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Одеси: І. Вишневською письменницею, журналісткою і художником; В. Уманенком художником, 

дизайнером, стилістом; Н. Мажаровою, головою оргкомітету фестивалю «Вишиванковий 

фестиваль». 

З метою удосконалення роботи бібліотеки та обслуговування читачів співробітники постійно 

відвідують заходи Одеської національної наукової бібліотеки та Одеської обласної універсальної 

наукової бібліотеки ім.. М. Грушевсьгого. 

У зв’язку з проведеною модернізацією освіти, гуманізацією й інформатизацією вищої освіти, 

підвищеним попитом на освітні послуги одним із найбільш актуальних завдань бібліотеки ОРІДУ 

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. 

За звітний період абонемент бібліотеки надав послуги традиційними формами 

обслуговування 1 741 читачу, мав 2 133 відвідувань, видав 2 590 примірників. Книговидача у 

читальній залі склала 1 649 примірників, кількість відвідувань – 1 649. Проводилось індексування 

наукових статей, збірників наукових праць, монографій, підручників, навчальних посібників тощо 

( 1 023 одиниці). 

 

 2 3 

     VІ. Інформаційне, методичне, технічне  

забезпечення 

 

 Бібліотечний фонд, примірників, тис. 57,20 

      у тому числі іноземними мовами 4,85 

 Отримано видань за 2018 р., примірників, тис. 0,70 

      у тому числі іноземними мовами 0,04 

 

5. Науково-видавнича діяльність 

 

У 2018 році видавництвом інституту підготовлено й видано 90 найменування навчально-

методичної та наукової літератури. У тому числі: 4 монографія, 9 підручників, навчальних та 

навчально-методичних посібників, 4 матеріалів конференцій, 6 конспектів лекцій, 65 методичних 

розробок. Загальний обсяг видавничих аркушів складає більше 496,4 о.в.а., а загальний тираж 

близько 2750 примірників.  

У звітний період підготовлено і опубліковано 4 випуски паперового фахового видання 

«Актуальні проблеми державного управління» (індексується – Index Copernicus (ICV 2015: 36.22), 

Compendex, EBSCO, Ulrich's periodicals), та 2 випуски електронного фахового видання 

«Теоретичні та прикладні питання державотворення», зміст якого розміщений на сайтах Інституту 

та Національній бібліотеки ім. Вернадського (індексується – Google Scholar), загальним обсягом 

78,9 о.в.а. 

28 вересня 2018 року начальник редакційно-видавничого відділу прийняв участь у науково-

практичному семінарі «Українські наукові видання: сучасний стан та перспективи розвитку», який 

проводився на базі Міжрегіональна академія управління персоналом за ініціативою видавничого 

дому «Інтернаука». 

Розглянуті проблемні питання у діяльності наукових видань, особливості впровадження 

Наказу МОН № 32 "Про порядок формування Переліку наукових фахових видань України", 

плагіат та боротьба з ним, практичні аспекти присвоєння DOI тощо.  

 

Монографії - 20 

Загальний обсяг о.в.а. – 104,1 

 

1. Azarova I., Rybak A. Coastal regions: problems and paradigms of socio-economic development / 

The Sustainability Estimation of Odessa Agglomeration Development: Coastal regions: problems 

and paradigms of socio-economic development:  [Collective monograph] // Riga, Latvia: 

http://scholar.google.com.ua/citations?user=vkgu790AAAAJ&hl=uk
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Publishing House “Baltija Publishing”, 2018. Pp.83-99. (https://drive.google.com/file/d/ 

1d8eCY3QU1hCcYDBDKDJ45q FgumQgBl5T/view?usp=sharing); 

2. Murzina T., Pakhomova T. Mechanisms of participatory democracy in the system of political 

representation: the experience of Ukraine. Part: Conceptual Peculiarities and Applied Aspects of 

Participatory Democracy in the Focus of the Functioning of the Political Representation 

System.European vector of contemporary psychology, pedagogy and social sciences: the 

experience Ukraine and the Republic of Poland: Collective Monograph. Volume 1.  Sandomierz 

Izdevniciba: «Baltija Publishing»,  2018. - 512 p. (у спіавт.). – РР. 264-282. 

3. Mykolaichuk M. Financial and economic levers for the formation of personnel potential of the 

region: challenges for Ukraine (Фінансово-економічні важелі формування кадрового 

потенціалу регіонів: завдання для України) / Transformational processes the development of 

economic systems in conditions of globalization: scientific bases, mechanisms, prospects: 

collective monograph (Трансформаційні процеси розвитку економічних систем в умовах 

глобалізації: наукові основи, механізми, перспективи)/ edited by M. Bezpartochnyi, in 2 Vol. / 

ISMA University. - Riga: “Landmark” SIA, 2018. - Vol. 1. – 348 p. – P. 182–193. 

4. Mykolaichuk M. Promoting the use of innovative technologies and the introduction of innovative 

products: foreign experience and challenges for Ukraine (Стимулювання використання 

інноваційних технологій та випуску інноваційної продукції: іноземний досвід та завдання 

для України)/ Management of innovative development the economic entities: collective 

monograph (Управління інноваційним розвитком господарюючих суб'єктів)/ edited by M. 

Bezpartochnyi, I. Britchenko, in 2 Vol. / Higher School of Social and Economic. – Przeworsk: 

Wvdawnictwo i Drukarnia NOVA SANDEC, 2018. – Vol. 2. – 260 p. – P.101–111. 

5. Mykolaichuk M.M., Mykolaichuk N.S.  Theoretical bases of implementation of the technology of 

balanced management of socio-economic development at the state and regional level on the 

example of Ukraine (Теоретичні основи реалізації технології збалансованого управління 

соціально-економічний розвитком на державному та регіональному рівні на прикладі 

України) / The economics of the XXI century: current state and development prospects 

(Економіка ХХІ сторіччя: сучасний стан та перспективи розвитку) [Monograph] (edited by 

authors). – London, United Kingdom: “Sciemcee Publishing”, 2018. – 414 p.– P.249-267  

6. Mykolaichuk M.M., Mykolaichuk N.S. Potential possibilities, gaps and prospects for development 

of economy of Ukraine (Потенційні можливості, прогалини та перспективи розвитку 

економіки України) / Economic system development trends: the experience of countries of 

Eastern Europe and prospects of Ukraine: monograph (Тенденції розвитку економічної системи: 

досвід країн Східної Європи та перспективи України) (edited by authors). – Riga, Latvia: 

“Baltija Publishing”, 2018. – 546 p.– P.383-403 

7. Mykolaichuk M.M., Mykolaichuk N.S., Rozputenko I.V. Expertness approach to the development 

of intellectual capital of a region (Компетентністний підхід до розвитку інтелектуального 

капіталу регіону) / Professional competency of modern specialist: means of formation, 

development and improvement (Професійна компетентність сучасного фахівця: шляхи 

формування, розвитку та вдосконалення): monograph. Warsaw: BMT Eridia Sp .z o.o., 2018, p. 

424. – P. 80–97 [Reference: Social Science Research Network (Scopus), Social Science Open 

Access Repository (SSOAR), Academia.edu, Polska Bibliografia Naukowa]  

8. Mykolaichuk M.M., Rozputenko I.V., Petrov I.L.  Features of formation of the financial and 

economic mechanism of management of regional development (Особливості формування 

фінансово-економічного механізму управління розвитком регіону) / Scientific development 

and achievements (Науковий розвиток і досягнення) [Monograph] (edited by authors), Vol. 2. – 

London, United Kingdom: “Sciemcee Publishing”, 2018. – 447 p.– P.124-143  

9. Murzina T., Pakhomova T. The reform of the local self-government of the Chech Republic and 

Slovenia. Experience for Ukraine // Development trends in legal science and practice: the 

experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine: monograph / edited by 

authors. – Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2018. – 244 p. – С. 144-160  

10. Бачинська К.В. Державне управління, планування, фінанси : монографія \ К. В. Бачинська, 

В. П. Марущак, О. І. Марущак. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2018. – 11,1 о.в.а. 

https://drive.google.com/file/d/
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11. Бойчук А. Ю. Юридична відповідальність за правопорушення у сфері охорони 

навколишнього середовища в Україні (1917–2017 рр.): монографія / за ред. д.ю.н., проф., 

засл. діяча наук. і техн. М.О. Баймуратова. – Одеса: Фенікс, 2018. 348 с. 

12. Васютинська Л.А. Трансформаційні процеси у податковій системі України. : монографія. / 

За редакцією І.С.Волоховой – Одеса: Атлант ВОІ СОІУ, 2018. – 384 с.  

13. Горячук В.Ф. Управління інвестиціями та капіталізацією в контексті економічної безпеки: 

монографія / Горячук В.Ф., Я.П. Квач, В.В. Коваль, О.В. Слободянюк та ін.; заг. ред. 

Я.П.Квач. Одеса: Друкарський дім, 2018. 188 с.  

14. Карпенко Л.М. Competitiveness of entrepreneurial structures: features and prospects [моногр.] / 

[Л.М. Карпенко та ін. − Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2018 - 184 р.; рр. 

47-66 (1,0 д.а.) 

15. Карпенко Л.М. Економічне оцінювання інтегрованих комунікативних стратегій розвитку 

підприємств в координатах сталого розвитку: [моногр.] /  Л.М.Карпенко, І.Р.Пляцек. -  

Structural transformations and problems of information economy formation: Collective 

monograph. - Ascona Publishing, New York, USA, 2018. - 292 p., ISBN 978-0-9988574-5-8, Р. 

112-121 (1,0 друк.арк.) 

16. Князева Е.В., Кунявский М.Б. Межнациональные отношения и культурная ситуация в 

Одессе за годы независимости //Этнология Одессы в исторической и современной 

перспективах: монография; Западно-чешский университет, Одесский национальный 

университет им.И.И.Мечникова /П.Лозовюк, А.Пригарин и коллектив авторов. – Одесса: 

Ирбис, 2018. – 387 с. Тираж 300 

17. Ковалевська А. В. Алгоритм нейтралізації патогенних текстів в українському 

інформаційному просторі / Ковалевська А. В. // Одеська лінгвістична школа: колект. моногр. 

/ За заг. ред. Т. Ю. Ковалевської. – Одеса : ПолиПринт, 2018.(передано до друку) 

18. Красностанова Н. Е., Згурська О. С. Сучасні тенденції розвитку регіонів та галузей 

народного господарства : колективна монографія / Нац. Металург.  Академія України ; за 

ред. Л. М. Савчук, Л. М. Бандоріної. – Дніпро : Пороги, 2018. – С. 32-45. 

19. Мануілова К. В. Традиція децентралізації публічної влади України: від розпізнавання до 

конструювання: монографія / К. В. Мануілова. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2018. – 15,7 о.в.а. 

20. Марущак В.П., Марущак О.І. Державне управління і податки в ринковій економіці: 

монографія. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2018. – 8,5 о.в.а. 

 

 

Підручники - 1 

Загальний обсяг о.в.а. – 10,6 

 

1. Державно-приватне партнерство в Україні: підручник / М.М. Іжа, Т.І. Пахомова, Н.В. 

Піроженко, С.А. Попов та ін.; За заг.ред. Т.І. Пахомової. – О.: ОРІДУ, 2018. – 243 с. 

 

 

 

Навчальні посібники - 16 

Загальний обсяг о.в.а. – 142,9 

 

 

1. Азарова І.Б., Рибак А.І. Менеджмент та управління проектами в будівельній галузі: 

навчальний посібник /– Одеса: ОДАБА, 2018. – 268 с. 

2. Воловник В.Є. Логістика: навчально-методичний посібник для студентів денної і заочної 

форм навчання спеціальності 073 «менеджмент» Одеса:  ОРІДУ НАДУ, 2018. — 97 с. - 4 

о.в.а. 

3. Горячук В. Ф. Міжнародні стратегії економічного розвитку [Електронний ресурс]: навч. 

посіб. Одеса: ОРІДУ НАДУ при Президентові України, 2018. – 7,9 о.в.а. 
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4. Долгіх Н.П. Юридична відповідальність державних службовців в Україні та державах –

членах Європейського Союзу: навчальний посібник / Н.П.Долгіх -  Одеса ОРІДУ НАДУ, 

2018- 76 с.   3 арк. ЕП. 

5. Долгіх Н.П. Трудове право Украіни: практикум / Н.П.Долгіх -  Одеса ОРІДУ НАДУ, 2018 – 

37 с. 1,5 арк. ЕП. 

6. Драгомирецька Н. М. Комунікативна діяльність в державному управлінні : навч. пос. / Н.М. 

Драгомирецька, К.С. Кандагура, А.В. Букач. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2018 – 10,3 о.в.а. 

7. Євстюніна Ю.В. Комунікації в місцевому самоврядуванні: теорія, технології, практика : 

навчальний посібник, Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2018. – 243 с. 

8. Красностанова Н.Е. Стратегія бізнесу [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. денної та 

заочної форм навч. у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю: 

073 «Менеджмент» (другій (магістерський) рівень). – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2018. – 7,3 

о.в.а. 

9. Кривцова В.М., Комаровський І.В., Яценко В.А. Міжнародні економічні відносини: теорія 

та практика: навчальний посібник / В.М. Кривцова, І.В. Комаровський, В.А. Яценко - 

Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2018. – 260 с. 

10. Кривоцюк П. С. Публічна політика та глобальне врядування [Електронний ресурс]: навч. 

посіб. для слухачів спеціальності «Публічне управління та адміністрування». – Одеса: 

ОРІДУ НАДУ, 2018. – 7,5 о.в.а. 

11. Львова Є.О. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС [Електронний ресурс]: 

навч. посіб. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2018. – 7,1 о.в.а. 

12. Остапенко О.А., Усатюк І.Ф., Кривоцюк П.С. Міжнародна та європейська безпека, 

механізми забезпечення національної безпеки України [Електронний ресурс]: навч. посіб. – 

Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2018. – 31,9 о.в.а.  

13. Попов С.А., Панченко Г.О. Інноваційний розвиток системи органів публічної влади: 

стратегічний підхід [Електронний ресурс]: навч. посіб. / С.А. Попов, Г.О. Панченко – Одеса 

: ОРІДУ НАДУ, 2018. – 12,1. 

14. Приходченко Л.Л., Комаровський І.В., Стойкова.Г.Г., Яценко В.А. Наукова публікація: 

Академічне письмо: навч. посібник / Л.Л. Приходченко, І.В. Комаровський, Г.Г. Стойкова, 

В.А. Яценко (під заг.ред. Приходченко Л.Л.) - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2018. – 230 с. 

15. Стратегічні комунікації в публічному управлінні : навчальний посібник / Укладачі : Т.В. 

Сивак, К.С. Лозовська. – К. : Видавництво КМЦППК, 2018. – 78 с. 

16. Крапива Н. В. Математика для менеджера. Частина I. [Електронний ресурс]: посіб. для 

студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 073 

“Менеджмент” / Н. В. Крапива, І.О. Макарова. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2018. – 3,4 о.в.а. 

 

 

 

Збірники наукових праць 

Загальний обсяг о.в.а. – 78,9. 

Загальний тираж – 400 прим. 

 

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

Вип. 4(72). – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 16,5 о.в.а. 

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

Вип. 1(73). – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2018. – 16,5 о.в.а. 

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

Вип. 2(74). – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2018. – 16,8 о.в.а. 

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

Вип. 3(75). – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2018. – 14,1 о.в.а. 

 

5. 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-
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bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21R

EF=10&S21FMT=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORT

ERMS=0&S21P03=I=&S21STR=EJ000080%2F2017%2F21 – 8,5 о.в.а. 

6. Теоретичні та прикладні питання державотворення : Електронне наукове фахове видання 

Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові 

України. – Вип. 21-2018. – Режим доступу http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21R

EF=10&S21FMT=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORT

ERMS=0&S21P03=I=&S21STR=EJ000080%2F2018%2F22017%2F20– 6,5 о.в.а. 

 

 

Матеріали конференцій 

Загальний обсяг о.в.а. – 100 

Загальний тираж – 400 прим. 

 

1. Сучасний менеджмент: моделі, стратегії, технології: матеріали XIX Всеукр. щоріч. студент. 

наук.-практ. конф. за міжнарод. участю. 26 квітня 2018 року. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2018. 

– 14,2 о.в.а. 

 

2. Сталий розвиток регіонів України: проблеми забезпечення та реалізації : матеріали щоріч. 

наук.-прак. конф. 25 трав. 2018 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2018. – 8,4 о.в.а. 

 

3. Державне управління в Україні: історія державотворення, виклики та  перспективи 

[Електронний ресурс] : матеріали IX Міжнар. наук. Інтернет-конф. аспірантів та 

докторантів з державного управління, 25 трав. 2018 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2018. – 10,1 

о.в.а. 

 

4. Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний 

досвід : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 26 жов. 2018 р. – 

Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2018. – 67,3 о.в.а. 

 

 

Методичні рекомендації - 86 

Загальний обсяг о.в.а. – 

Загальний тираж – 1260 прим. 

 

 

 

1. «Functional Areas of Management»: методичні    вказівки   з   англійської    мови для 

студентів 1 та 2 курсу спеціальності «Менеджмент»  денної  та заочної  форм    навчання  //  

Укладач   Яцун  Є. М.- Одесса : Електронне видання ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України 2018 – 33 c 

2. «The state structure». Методичні вказівки та рекомендації до вивчення дисципліни для 

студентів денної форми навчання галузі знань «Публічне управління та адміністрування» за 

спеціальністю «Публічне управління та адміністрування». Розробник Яцун Є.М.. - Одеса : 

ОРІДУ НАДУ, 2019. Передано до друку:- 

3. «Професійно-орієнтована іноземна мова (англійська)»: методичні вказівки та  рекомендації 

до вивчення навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти  за освітнім ступенем 

магістра за напрямом підготовки 07 «Менеджмент», спеціальністю 073 «Менеджмент» - 

Розробник Яцун Є.М. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2018. – 20 с. 

4. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС [Електронний ресурс] : Методичні 

рекомендації з навчальної дисципліни для слухачів у галузі знань 28 «Публічне управління 

та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» / 

уклад. : Є.О. Львова, 2018. – 3,1 о.в.а. 
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5. Азарова І.Б., Безверхнюк Т.М. Методичні вказівки та рекомендації до вивчення дисципліни 

«Методологія управління проектами». – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2018. – 77 с.  

6. Англійська мова у професійній діяльності. [Електронний ресурс] : метод. реком з англ.. 

мови « Functional Areas of Management» для студентів 1 та 2 курсу спеціальності 

«Менеджмент» денної та заочної форм навчання. / уклад. Є. М. Яцун. – Одесса : ОРІДУ 

НАДУ, 2018. – 1,4 о.в.а. 

7. Безверхнюк Т.М., Вишневська В.М. Методичні вказівки та рекомендації до вивчення 

навчальної дисципліни «Управління проектами в публічній сфері» для здобувачів вищої 

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

«Публічне управління та адміністрування» / Укладачі Т.М. Безверхнюк, В.М. Вишневська. 

– Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2018. – 55 с. 

8. Безпека життєдіяльності і охорона праці / Методичні рекомендації до навчальної 

дисципліни для студентів за напрямом підготовки 073 Менеджмент в галузі знань 07 

Менеджмент і адміністрування. / уклад.:  Долгіх Н.П.Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2018.   року -  

56 с. 2,5 арк. ЕП 

9. Безпека життєдіяльності, охорона праці та цивільний захист [Електронний ресурс]: метод. 

вказівки та реком. до вивчення дисц. для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої 

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

«Публічне управління та адміністрування» / уклад. : О. І. Воронов. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 

2018. – 2,4 о.в.а. 

10. Бюджетна політика [Електронний ресурс] : метод. реком. до вивчення модулю для слухачів 

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

управління та адміністрування» спеціалізації «Економічна і фінансова політика та 

підприємництво» / уклад. О. В. Голинська. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2018. – 1,5 о.в.а. 

11. Вишневська В.М. Методичні вказівки та рекомендації до вивчення дисципліни «Маркетинг 

проекту». – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2018. – 49 с.  

12. Внутрішній ринок та галузеві політики Європейського Союзу [Електронний ресурс]: метод. 

реком. до вивчення дисц. для слухачів у галузі знань 28 «Публічне управління та 

адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» 

спеціалізації «Європейська інтеграція в умовах глобального врядування» / уклад.: В. Ф. 

Горячук. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2018. – 1,7 о.в.а. 

13. Державна інформаційна політика та культурна дипломатія  [Електронний ресурс] : метод. 

вказівки та реком. до вивчення дисц. для здобувачів вищої освіти у галузі знань 28 

«Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та 

адміністрування» / уклад. : Н. В. Сокур. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2018. – 2,3 о.в.а. 

14. Державна культурна політика та стратегія [Електронний ресурс] : навч.-метод. комплекс 

дисципліни для слухачів другого рівня вищої освіти у галузі знань 28 «Публічне управління 

та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» / 

уклад.: С.В. Овчаренко. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2018. – 0,9 о.в.а. 

15. Ділова українська мова. Методичні вказівки та рекомендації до вивчення дисципліни для 

здобувачів вищої освіти  за освітнім ступенем бакалавра за спеціальністю 28 «Публічне 

управління та адміністрування» галузі знань  281 «Публічне управління та 

адміністрування» [Укладач: Г.Г. Стойкова].  Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2018. – 28 с. 

16. Долгіх Н.П. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Запобігання корупції в 

публічному управлінні» для слухачів у галузі знань 28 «управління та адміністрування» за 

спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» (другий (магістерський 

рівень): Одеса, 2018 – ЕП. 

17. Долгіх Н.П. Робоча програма з дисципліни «Безпека життєдіяльності і охорона праці» для 

студентів за напрямом підготовки 073 Менеджмент в галузі знань 07 Менеджмент і 

адміністрування. Долгіх Н.П. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2018 року -  33 с.1,3 арк. ЕП. 

18. Долгіх Н.П. Робоча програма з дисципліни «Основи охорони праці» для студентів  галузі 

знань 0306 Менеджмент і адміністрування. Долгіх Н.П. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2018 -  25 

с.  1 арк. ЕП. 
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19. Долгіх Н.П. Робоча програми навчальної дисципліни «Правове регулювання праці і 

соціального захисту» для слухачів у галузі знань 28 «Управління та адміністрування» за 

спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" спеціалізації «Право в публічному 

управлінні».Долгіх Н.П. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2018. -   35  с.  1,4 арк. ЕП. 

20. Запобігання корупції в публічному управлінні [Електронний ресурс]: метод. реком. до 

вивчення дисципліни для слухачів у галузі знань 28 «Публічне управління та 

адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» 

спеціалізація С.2.3. Запобігання корупції в публічному управлінні / уклад.: Н. П.Долгіх. – 

Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2018. – 1,7 о.в.а. 

21. Захист інформації в системі е-урядування [Електронний ресурс]: метод. реком.ї для 

слухачів у галузі знань 28 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 281 

«Публічне управління та адміністрування» / уклад.: І. О. Макарова. – Одеса : ОРІДУ 

НАДУ, 2018. – 2,1 о.в.а. 

22. Інноваційний розвиток системи регіонального управління [Електронний ресурс] : навч.-

метод. комплекс дисц. для слухачів у галузі знань 28 «Публічне управління та 

адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» 
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дисципліни для здобувачів вищої освіти  за освітнім ступенем магістра за спеціальністю 

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

адміністрування» [Укладач: Маєв А. П.]. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2018 

25. Іноземна мова в публічному управлінні: методичні вказівки та рекомендації до вивчення 

дисципліни для здобувачів вищої освіти  за освітнім ступенем магістра за спеціальністю 28 

«Публічне управління та адміністрування» галузі знань 281 «Публічне управління та 

адміністрування» [Укладач: Колісніченко Н.М.]. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2018 

26. Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська мова): методичні вказівки та 

рекомендації до вивчення дисципліни для студентів у галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» за спеціальністю 074 «Публічне управління та адміністрування». – 

Розробник Н.М.Колісніченко. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2018. – 64 с. 

27. Іноземна мова за професійним спрямуванням: методичні вказівки та рекомендаціі до 

вивчення дисципліни для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем бакалавра за 

спеціальністю 073 «Менеджмент» Розробник Яцун Є.М. - Одеса : ОРІДУ НАДУ,2018. c.73 

28. Інформаційні технології та бази даних [Електронний ресурс]: методичні вказівки та 

рекомендації до практики для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем бакалавра 

галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне 
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вказівки та рекомендації до вивчення дисципліни для здобувачів вищої освіти за освітнім 

ступенем бакалавра галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за 

спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» / уклад. : І. О. Макарова. – 
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екзаменів у 2018 році. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2018. – 24,7 о.в.а. 

37. Методологія управління проектами: метод. вказівки та реком. до вивчення дисципліни для 
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спеціалізації «Регіональне управління» / уклад. : Н.В. Піроженко, О.Ф. Тилпиго. – Одеса : 
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«Міжнародний маркетинг» (для студентів спеціальності «073 Менеджмент» спеціалізації 
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6. Координація та організаційно-методичне забезпечення наукової діяльності 

 

У 2018 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 2018 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 інституту 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 2018 року питання з наукової діяльності інституту постійно розглядалися 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. 
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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 2017 році»  (січень), «Про 

фінансовий звіт інституту за 2017 рік та перспективи фінансового забезпечення навчального 

закладу у 2018 році» (лютий), «Про підсумки роботи державних екзаменаційних комісій за 

спеціальностями «Державне управління», «Публічне управління та адміністрування», «Місцеве 

самоврядування», «Управління проектами»,  «Менеджмент», «Менеджмент організацій та 

адміністрування (за видами економічної діяльності)» у 2018 році» (березень), «Про роботу 

кафедри економічної та фінансової політики щодо реалізації цілей Стратегії розвитку 

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

напрямами діяльності» (квітень), «Про підготовку підсумкової науково-практичної конференції 

інституту» (квітень), «Про хід виконання рішення Вченої ради інституту від 14 грудня 2017 року 

№220/12-3 «Про Звіт про наукову діяльність Одеського регіонального інституту державного 

управління  у 2017 році» (квітень), «Про затвердження вимог до проведення вступних 

випробувань до аспірантури у 2018 році» (квітень), «Про включення науково-педагогічних 

працівників до предметних комісій з іноземних мов на третьому (освітньо-науковому) рівні» 

(квітень), «Про затвердження тематики дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня 

доктора наук та наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 281 «Публічне управління 

та адміністрування»(квітень), «Про переривання Ю.В. Мироновій терміну навчання в аспірантурі» 

(квітень), «Про переривання Д.Ю. Шаршаткіну терміну навчання в аспірантурі» (квітень), «Про 

відрахування аспірантів» (квітень), «Про зміну тем дисертаційних досліджень» (квітень), «Звіт 

декана факультету менеджменту та бізнес-технологій Ю.В. Євстюніної про роботу факультету 

щодо реалізації цілей Стратегії розвитку Національної академії державного управління при 

Президентові України на 2017-2021 роки за напрямами діяльності» (травень), «Звіт професора 

кафедри проектного менеджменту М.Г. Левіна про досвід реалізації цілей Стратегії розвитку 

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

напрямами діяльності 5.2. Організація навчального процесу та 5.3. Організація наукової та 

експертно-аналітичної діяльності» (травень), «Про затвердження додаткових програм 

кандидатських іспитів зі спеціальностей» (травень), «Про рекомендацію до друку рукописів 

наукових  праць» (травень), «Про затвердження Положення про організацію освітнього процесу в 

Одеському регіональному інституті державного управління НАДУ при Президентові України» 

(червень), «Про затвердження Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості 

вищої освіти в Одеському регіональному інституті державного управління НАДУ при 

Президентові України» (червень), «Про затвердження Положення про порядок відрахування, 

переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у вищих навчальних 

закладах, а також надання їм академічної відпустки в Одеському регіональному інституті 

державного управління НАДУ при Президентові України» (червень), «Про рекомендацію О.В. 

Дуліної до вступу в докторантуру» (червень), «Про допуск  М.В. Чернобая до складання вступних 

іспитів до аспірантури» (червень), «Про зміну теми дисертаційного дослідження» (липень), «Про 

переривання підготовки в докторантурі Т.А. Берегой» (вересень), «Про переривання навчання в 

аспірантурі І.В. Рудої» (вересень), «. Про відрахування аспіранта О.О. Якимович» (вересень), «Про 

завдання колективу інституту щодо забезпечення навчально-виховного процесу у 2018-2019 

навчальному році у відповідності до Стратегії розвитку Національної академії державного 

управління на 2017-2021 роки» (жовтень), «Про атестацію докторантів, аспірантів і здобувачів» 

(жовтень), «Про результати прийому і зарахування до докторантури та аспірантури інституту» 

(жовтень), «Про переривання Т.Ю. Сьомовій навчання в аспірантурі» (жовтень), «Про 

затвердження плану роботи Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при 

Президентові України на 2019 рік» (листопад), «Про рекомендацію до друку рукописів навчальних 

та наукових праць» (листопад), «Про затвердження додаткових програм кандидатських іспитів зі 

спеціальностей» (листопад). 

 Планом роботи Вченої ради інституту на вересень – грудень 2018 року передбачений у 

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

діяльність Одеського регіонального інституту державного управління у 2018 році», «Про 

виконання плану видання наукової літератури у 2018 році та затвердження плану видання 
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наукової літератури на 2019 рік», «Про затвердження тем дисертаційних досліджень докторантів 

та аспірантів інституту вступу 2018 року», «Про Звіт про роботу спеціалізованої Вченої ради 

інституту у 2018 році». 

У 2018 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 2018 року було проведено 8 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 бізнес-технологій та публічного управління та адміністрування  стосовно 

виконання Плану дій Інституту на 2016-2020 роки. 

Треба зазначити, у 2017-2018 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», «Публічне управління та адміністрування» та  

«Менеджмент організацій та адміністрування», а також конкурсу наукових робіт студентів галузі 

знань «Менеджмент і адміністрування» та спеціальності «Менеджмент». Заслуховувались дані про 

виконання плану видання наукової та навчально-методичної літератури у 2018 календарному році.  

Багато уваги приділялося огляду діяльності кафедр за всіма напрямами в рамках конкурсу 

на кращу кафедру інституту.  У 2017-2018 навчальному році конкурс проводився втретє. В червні 

2018 року  засіданні науково-методичної ради конкурсна комісія підвела підсумки конкурсу. 

Кращими кафедрами інституту визнані кафедри проектного менеджменту і гуманітарних та 

соціально-політичних наук. У 2018-2019 навчальному році також заплановано проведення 

конкурсу кафедр. 

Рішенням Вченої ради від 13.09.18 р. № 217/9-3  було затверджено персональний склад та 

план роботи науково-методичної ради на 2018-2019 н.р. До складу науково-методичної ради 

Інституту входять 16 осіб, з них: 6 – докторів наук, професорів і 7 – кандидатів наук, доцентів. 

 

7. Науково-експертна робота 

 

Одним із індикаторів успішності реалізації завдань Стратегії розвитку Національної 

академії державного управління при Президентові України  на 2017-2021 роки є науково-

експертна діяльность. Протягом 2018 року фахівці інституту активно приймали участь у 

здійсненні експертної оцінки, розробці науково-аналітичних матеріалів, пропозицій із актуальних 

питань публічної політики та управління, наукових доповідей. Найбільш значущими є такі 

питання:  

Інформатизація та електронне урядування: 

Іжа М.М., директор інституту, професор кафедри регіональної політики та публічного 

адміністрування – голова Одеської регіональної робочої групи з реалізації навчальної компоненти 
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у рамках міжнародного проекту «Електронне врядування задля прозорості влади та участі 

громадян» (EGAP). 

Попов С.А., завідувач кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук – 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., завідувач кафедри електронного урядування та інформаційних систем –  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), 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. 

Куспляк І.С., доцент кафедри електронного урядування та інформаційних систем - член 

робочої групи "Електронне урядування" при Одеській обласній державній адміністрації; член 

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

питань розвитку електронного урядування.   

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. 

В рамках реалізації швейцарсько-української програми EGAP «Електронне врядування задля 

підзвітності влади та участі громади» за підтримки МБО «Фонд Східна Європа» та Одеської 

обласної державної адміністрації в інституті на базі Одеського центру інновацій в електронному 

урядуванні проводився тренінг з питань е-урядування та е-демократії для публічних службовців 

Одеської області. У 2018 році таких тренінгів проведено 7. 

Податково-бюджетна децентралізація. Запровадження програмно-цільового методу 

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

економічного розвитку: 

О.В. Голинська, докторант кафедри економічної та фінансової політики, 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). Провела більше 30 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, експерт з питань 

самооподаткування територіальних громад; голова Асоціації дослідників державного управління; 

член робочої групи Комітету ВРУ з питань державного будівництва та місцевого самоврядування 

з питань розвитку місцевої демократії; член робочої групи з питань удосконалення діяльності 

присяжних програми USAID «Нове правосуддя»; експерт ГО «Центр дослідження місцевого 

самоврядування та розвитку громад». 

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.  
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Підготовлено аналітичний звіт за підсумками проекту «Громадський супровід 

реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства на 

регіональному рівні». 

Управління проектами в туризмі, стратегічні комунікації:  

Безверхнюк Т.М., завідувач кафедри проектного менеджменту: 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; член робочої групи з розроблення Концепції 

Стратегії розвитку м. Білгород-Дністровський на період до 2028 року. 

Удосконалення інституту присяжних України 

Колісніченко Н.М., завідувач кафедри української та іноземних мов - експерт у проекті 

"Підвищення спроможності інституту присяжних на регіональному рівні через освітні програми та 

моніторингові інструменти", що реалізується за сприяння посольства США в Україні - 2018 р. 

Керівництво проектом "Сприяння формуванню дієздатного корпусу присяжних на регіональному 

рівні інструментами просвіти громадськості" в межах грантового договору укладеного Центром 

політико-правових реформ та Європейською комісією щодо реалізації проекту «Посилення ролі 

громадянського суспільства у забезпеченні демократичних реформ і якості державної влади - 2018 

р. Керівництво підгрупою робочої групи програми USAID "Нове правосуддя" з розробки плану 

дій, спрямованого на покращення процесу залучення громадян в якості присяжих при 

відправленні правосуддя - 2018 р. 

Державні закупівлі 

Піроженко Н.В. – 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. 

Европейська та євроатлантична інтеграція  

Кривцова В.М. – консультант департаменту міжнародних зв’язків Одеського виконавчого 

комітету. 

Комаровський В.В. – експерт управління інвестиційної діяльності міжнародного та 

міжрегіонального співробітництва ОДА. 

Комунікації в публічному управлінні, діалогова взаємодія влади та суспільства 

Проведення тематичних короткострокових семінарів за участю представників органів 

публічної влади Вінницької, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей. 

Завідувач кафедри публічного управління та регіоналістики професор Приходченко Л.Л.  є 

членом Експертної ради МОН України із питань проведення експертизи дисертаційних робіт 

МОН України з державного управління.  

Також завідувач кафедри публічного управління та регіоналістики професор      

Приходченко Л.Л. та професор кафедри економічної та фінансової політики Миколайчук М.М. 

залучаються до проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми 

зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». 

Cпівробітники інституту у 2018 році  приймали участь у грантових проектах, серед яких: 

GRB in practice (Swedish Agency for International Cooperation and Development); «Ukraine – Local 

Empowerment, Accountability and Development Programme» (U_LEAD); Municipal Finance 

Strengthening Initiative”, «Municipal Finance Strengthening Initiative (MFSI- I, MFSI- II) Roll-out 

(USAID); Публічні бюджети від А до Я: Інформування, активізація та залучення громадянського 

суспільства (Міжнародний Фонд “Відродження”, Фонд Східна Європа PLEDDG);  Программа 

USAID «Нове правосуддя» . 

У 2018 році професор Овчаренко С.В. здійснила керівництво підготовкою спільної 

міжнародною проектної заявки для участі у програмі British Council «Creative Spark: Higher 

Education Enterprise Programme». Заявка оформлена 08.10.2018 року. 
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 Однією із форм науково-експертної діяльності є експертна оцінка дисертаційних робіт 

та надання відгуків на автореферати таких робіт, а також рецензування наукової та науково-

методичної літератури. 

 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 –31; 

− відгуків на автореферати дисертацій – 54. 

 

7.1 Науково-експертна рада 

 

Положення про Науково-експертну раду ОРІДУ НАДУ при Президентові України 

затверджене наказом від 22.01.2015 р. № 18.  

У 2018 р. загальна кількість членів НЕР становила 23 особи, з них: 11 – докторів наук, 6 – 

кандидатів наук та 6 – без ступеня. 

Протягом 2018 року Науково-експертною радою було проведено 4 засідання, на яких було 

розглянуто наступні питання: 

1. Про схвалення плану роботи НЕР на 2018 рік  

2. Моніторинг стану проведення науково-комунікативних заходів, забезпечення їх плановості. 

3. Про утворення  експертної групи з метою ґрунтовної і всебічної  оцінки наукових 

досліджень 2018 року. 

4. Про виконання Плану роботи ОРІДУ НАДУ при Президентові України на 2018 рік                 

5. Про результати дисертаційного дослідження на тему: «Теоретико-методологічні засади 

розбудови механізмів публічного управління бюджетами субсидіарного рівня в Україні» 

докторанта ІІ року навчання Голинської О.В.  

6. Розгляд та затвердження анотованих звітів керівників наукових тем, визначення їх якості, 

результативності та напрямів практичного використання (керівники та відповідальні виконавці 

НДР). 

7. Моніторинг оприлюднення результатів наукової і експертної діяльності, проведення та 

участь у науково-комунікативних заходах на сторінках кафедр офіційного сайту інституту  

8. Про результати дисертаційного дослідження на тему: докторанта ІІІ року навчання Сенчі 

І.А. «Теоретико-методологічні засади антикризового проектного управління соціально-

економічними процесами». 

9. Розгляд та затвердження анотованих звітів наукових тем, визначення їх якості, 

результативності та напрямів практичного використання  

10. Про хід виконання заходів з підготовки до Всеукраїнської підсумкової науково-практичної 

конференції за міжнародною участю  

11. Про виконання розділу 1.3 «Організація наукової та експертно-аналітичної діяльності» та 

розділу 1.6 «Організація внутрішньої та зовнішньої комунікативної діяльності» Плану роботи 

інституту на 2018 рік.  

12. Розгляд та затвердження проміжних (заключних) звітів наукових тем, визначення їх якості, 

результативності та напрямів практичного використання 

13.Розгляд тем дисертаційних досліджень від вступників до аспірантури та докторантури 2018 

року. 

14. Розгляд та затвердження проекту Звіту з наукової діяльності інституту за 2018 рік та 

Зведеного плану на 2019 рік . 

Науковці Інституту постійно залучаються до роботи в різноманітних фахових та експертних 

групах і комісіях, проектах. 

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. 
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Крім того, важливим аспектом роботи НЕР є також визначення пріоритетних напрямів 

фундаментальних та прикладних наукових досліджень, проведення наукової експертизи 

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 2018 року інститутом було організовано та проведено 30 науково– комунікативних 

заходів. Докладно інформацію про комунікативні заходи наведено у таблиці 5 «Наукові 

комунікативні заходи ОРІДУ НАДУ при Президентові України у 2018 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. 26 жовтня 2018 року в рамках проведення Всеукраїнської науково-практичної 

конференції за міжнародною участю «Реформування публічного управління та адміністрування: 

теорія, практика, міжнародний досвід» дав інтерв’ю 7 телеканалу м. Одеса; 

Князева Е.В. Когда спрашивают не затем, чтобы что-то узнать 

https://izvestiya.odessa.ua/uk/2018/11/20/kogda-sprashivayut-ne-zatem-chtoby-chto-

uznat?_utl_t=fb&fbclid=IwAR2spXwCsXKrZXRdPmPIJRWoKA16tfPsHiCt95Piui292Xntje0MUgMM

Rgg Одеські вісті. 17.11.2018. 

Колісніченко Н.М. дала інтерв’ю представникам 2х місцевих телеканалів та одне інтерв’ю 

для місцевого радіо у м. Бялисток (Польща). 

Кривцова В.М., Рапча Е. Курс на євроінтеграцію через обізнаність. Інтерв’ю. // Одеські 

вісті.- 2018. – 22 серпня. – С.6. 

Куспляк І.С. 04.06.2018 р.  Як стати успішним управлінцем і досягнути вершин кар’єри на 

посаді державного службовця або ж менеджера у бізнес-структурах? Газета «Український 

південь» 

Липовська C.О. Виступ на телебаченні м. Южного, виїзне заняття слухачів дисципліни 

«Теоретичні засади регіонального управління в Україні» tvMIG Yuzhny 

Мамонтова Е.В. З вірою у майбутнє // Одеські вісті. 18.08.2018. № 63 (5087). – С. 6. 

Остапенко О.А. - постійний ведучий авторського телевізійного проекту дискусійний клуб 

«Другий фронт», 16 часових программ 

Попов М.П. 20.04.2018 р. Науковці академії держуправління зустрілися з тиврівчанами. 

Газета «Маяк», № 16. 

Привалова Н.В. 14.02.2018 р. Професіоналізація управлінської еліти-запорука реалізації 

державних реформ. Газета «Вінниччина» № 12 

Приходченко Л.Л., Привалова Н.В. 01.02.2018 р. Підвищено управлінську культуру 

посадовців Миколаївшини. Газета «Рідне Прибужжя», № 13. 

Усатюк І.Ф. Національна безпека: переваги та зауваги //Чорноморські новини. -  2018. – 5 

липня. - № 056 (21966). 

Фальковський А.О.  07.11. 2018 р. взяв участь у якості експерта з правових питань у 

телевізійній програмі на Сьомому каналі, присвяченій розгляду проблеми реформування митного 

законодавства, запровадження системи «єдиного вікна» при оформленні товарів на митниці.  

Фальковський А.О. та студенти ОРIДУ НАДУ при Президентовi Украiни 17.04.2018 

кафедри взяли участь у ток-шоу "Прожектор" на Одеському iнформацiйно-розважальному 

телеканалi "7 канал".  

Чорнолуцький В.П. 03.05.2018 р. Інтерв’ю для тих, хто бажає навчатися в НАДУ. Газета 

«ВІ» № 18. 
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 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 2018 року. 

Наукова співпраця інституту із вітчизняними й зарубіжними науковими установами і 

навчальними закладами, а також з іншими організаціями та установами наведена в таблицях 6 та 7 

«Наукові зв’язки з установами України в 2018 році», «Наукові зв’язки з зарубіжними установами 

України в 2018 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 

2019 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 2019 році щодо здійснення реформ ініційованих Президентом України            

П.О. Порошенком у рамках «Стратегії реформ - 2020» .  

Перспективними завданнями 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, реформи публічного 

адміністрування, з розроблення стратегічних, планових і прогнозних документів розвитку 

міста; 

✓ здійснення наукових досліджень на замовлення органів публічної влади та іх інформування 

про результати наукових досліджень науковцями інституту; 

✓ 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 

міжнародних наукометричних баз; 

✓ участь у міжнародних наукових і освітніх програмах та активізуація співпраці з 

зарубіжними партнерами; 

✓ підтримка та розвиток провідних наукових шкіл інституту; 

✓ оцінка публікаційної активністі науково-педагогічних працівників інституту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


