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Таблиця 1 

Показники науково-дослідної роботи підрозділів ОРІДУ НАДУ при Президентові України за 2018 рік 

 

    Виконавці НДР  Назва органу державної 

влади, наукової установи, 

де було впроваджено 

результати НДР, номер 

довідки про 

впровадження 

№ 

з/

п 

Підрозділ-

виконавець 

Номер  

державної 

реєстрації 

Назва теми,  

науковий керівник 

Праців-

ники 

ОРІДУ 

НАДУ 

 

Праців-

ники 

інших 

установ 

Док-

тори 

наук 

Канди

дати 

наук 

Без 

сту-

пеня 

Допо-

міжний 

персонал 

Публікації 

(всього) 

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

1. ОРІДУ НАДУ 

при 

Президентові 

України 

0116U005140  Правове 

забезпечення 

реалізації 

економічних реформ 

(організаційно-

правовий аспект) 

(науковий керівник: 

Марущак В.П.) 

30 - 4 8 18 - 42 В науковій діяльності 

викладачів, аспірантів 

та докторантів; у 

роботі Національної 

комісії з цінних 

паперів та фондового 

ринку у Південному 

регіоні  

2. ОРІДУ НАДУ 

при 

Президентові 

України 

0117U004394 Багаторівневе 

управління 

(multilevel 

governance) 

регіональним 

розвитком в 

контексті 

модернізації 

публічної влади в 

Україні 

(науковий керівник: 

Приходченко Л.Л.) 

22 - 2 7 13 - 54 В науковій діяльності 

викладачів, аспірантів 

та докторантів; під час 

апробації наукових 

результатів 

3. ОРІДУ НАДУ 

при 

Президентові 

0117U004395 Механізми 

формування системи 

стратегічних 

19  3 6 10 - 33 1.Виконавчий орган 

Київської міської ради 

Комунальний 
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України комунікацій в 

державному 

упралінні  

(науковий керівник: 

Сивак Т.В.) 

навчальний заклад 

«Київський міський 

центр перепідготовки 

та підвищення 

кваліфікації 

працівників органів 

державної влади, 

органів місцевого 

самоврядування, 

державних 

підприємств, установ і 

організації», довідка 

№ 192 від 24.09.2018 

року; 

2. ГО «Інститут 

стратегічних 

комунікацій 

Глобальної організації 

союзницького 

лідерства», довідка від 

27.09.2018 року.   

4 ОРІДУ НАДУ 

при 

Президентові 

України 

0118U001597 Іншомовна 

комунікація у 

підготовці публічних 

службовців: 

вивчення та 

запровадження 

європейського 

досвіду 

(науковий керівник: 

Колісніченко Н.М.) 

12 - - 3 9 -  В науковій діяльності 

викладачів, аспірантів 

та докторантів 
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5.  ОРІДУ НАДУ 

при 

Президентові 

України 

0118U001598 Система публічного 

управління 

євроінтеграційними 

процесами України в 

умовах глобалізації 

(науковий керівник: 

Кривцова В.М.) 

21 - 1 8 12 -  В науковій діяльності 

викладачів, аспірантів 

та докторантів 

 

 

 
 

 

 

 
Таблиця 2 

Публікації працівників структурних підрозділів ОРІДУ НАДУ при Президентові України в 2018 році 

 

Назва структурного 

підрозділу 

Публікації Моногра

фії 

Підручн

ики 

Навчальні 

посібники 

Методичні 

рекоменда

ції 

Статті Тези доповідей  

Всього  у т. ч. 

іноземні, 

міжнаро

дні 

видання 

Всього у т.ч. статті у 

виданнях, що 

індексуються у 

наукометрични

х базах Scopus, 

Web of Science 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України 

794 60 20 1 16 88 167 7 502 

 

 

 

Таблиця 3 
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Показники участі слухачів у науковій роботі підрозділів ОРІДУ НАДУ при Президентові України в 2018 році 

 

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

з/п  за 

комплексним 

науковим 

проектом 

ОРІДУ НАДУ 

за держав-

ними 

науково-

технічними 

програмами 

 

за 

грантами 

за 

господарчими 

договорами 

доповіді та 

повідомлення на 

наукових 

конференціях, 

симпозіумах 

тощо 

статті доповіді тези 

доповідей 

1 2 3 

 

4 5 6 7 8 9 10 

 ОРІДУ НАДУ  

при Президентові 

України  

2 — — — 48 - - 48 

 

Таблиця 4 

Наукові комунікативні заходи, проведені в Одеському регіональному інституті державного управління  

НАДУ при Президентові України у 2018 р. 

 

№ 

з/п 

Захід Точна назва  

(за вихідними 

документами) 

Місце 

проведення 

(країна, місто, 

установа) 

 

Організатори 

(повні назви установ) 

Дата 

прове- 

дення 

Кількість 

учасників 

Док 

то 

рів 

наук 

Кан 

ди 

датів 

наук 

 2 3 4 5 6 7 8 

1. Німецько-

український 

студентський 

семінар  

 Україна: конфлікти, криза 

та реформи  

Україна, 

м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ 

при Президентові 

України 

ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України 

Берлінською школою економіки і 

права (ФРН) 

23-27 січня 

2018 р. 

  

2. Науково-

філологічний 

семінар  

Імплікація в художньому 

тексті та засоби її 

експлікації 

Україна Одеса, 

ОРІДУ НАДУ при 

Президентові 

ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України,кафедра української та 

іноземних мов 

24 січня 

2018 року 
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України, 

3. «Круглий стіл» Мультикультуралізм – 

основа стабільності та 

миру 

Україна, 

м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові 

України 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові України спільно 

з Офіційним Представництвом 

Бакинського Міжнародного Центру 

Мультикультуралізму по Молдові, 

Україні, Румунії, Угорщині та 

Болгарії 

06 березня 

2018 р. 

  

4. «Круглий стіл» Шляхи локалізації Цілей 

сталого розвитку в 

Одеській області 

Україна, 

м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові 

України 

Кафедра економічної та фінансової 

політики ОРІДУ НАДУ  

при Президентові України 

 

14 березня 

2018 р. 

3 5 

5. Науково-

практичний 

семінар  

Сучасні європейські 

моделі підготовки 

публічних службовців до 

іншомовної комунікації 

Україна, 

м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові 

України 

Кафедра української та іноземних 

мов ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України, 

15 березня 

2018 року. 

  

6. Науковий семінар Сучасний стан системи 

підготовки публічних 

службовців іншомовній 

комунікації в Україні та за 

кордоном 

Україна Одеса, 

ОРІДУ НАДУ при 

Президентові 

України, 

ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України,кафедра української та 

іноземних мов 

5 квітня 

2018 р. 

  

7 XIX Всеукраїнська 

щорічна 

студентська 

науково-практична 

конференція за 

міжнародною 

участю  

Сучасний менеджмент: 

моделі, стратегії, 

технології 

Україна,  

м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові 

України 

Кафедра менеджменту організацій;  

кафедра проектного менеджменту  

ОРІДУ НАДУ 

 при Президентові України 

 

26 квітня 

2018 р. 

5 9 

8. Фестиваль науки Україна,  

м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові 

Кафедра публічного управління та 

регіоналістики 

ОРІДУ НАДУ 

 при Президентові України 

14-26 травня 

2018 р. 

5 8 
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України  

9. Весняна школа 

докторів філософії 

у режимі 

відеоконференція 

Сучасні тренди та 

виклики підготовки 

докторів філософії  

Україна,  

м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові 

України 

Національна академія державного 

управління при Президентові 

України , 

ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України 
 

 

16-17 травня  

2018 року 

  

10. Щорічна науково-

практична 

конференція 

Інформаційне суспільство 

та сталий розвиток 

Україна, 

м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ 

при Президентові 

України 

Кафедра електронного урядування 

та інформаційних систем 

ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України 

 

17 травня  

2018 р. 

  

11.  «Круглий стіл»  Євроінтеграційна 

стратегія України: 

регіональний розвиток та 

міжнародне 

співробітництво 

Україна, 

м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ 

при Президентові 

України 

Кафедра глобалістики, 

євроінтеграції та управління 

національною безпекою ОРІДУ 

НАДУ при Президентові України, 

Одеська міська рада та 

Представництво МЗС України 

18 травня  

2018 р. 

  

12. Науково-

методичний 

семінар 

 Проблеми демократії: 

історія та сучасність  

Україна,  

м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові 

України 

Наукове товариство студентів, 

слухачів, аспірантів, докторантів та 

молодих вчених ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України, кафедри 

політології Одеського 

національного університету ім. І.І. 

Мечникова, д.філос.н., професор, 

академік Попков В.В. 

22 травня 

2018 р. 

5 14 

13. «Круглий стіл» Етико-моральні 

особливості здійснення 

наукових досліджень 

Україна,  

м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові 

України 

Кафедра регіональної політики та 

публічного адміністрування, 

кафедра публічного управління та 

регіоналістики, ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України 

21 травня 

2018 р. 

  

14. Науково-

практичний 

Об’єднання 

територіальних громад: 

Україна,  

м. Одеса, 

Кафедра регіональної політики та 

публічного адміністрування 

22 травня 

2018 р. 
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семінар європейський досвід та 

українська реалізація 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові 

України 

ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України 

 

 

15 «Круглий стіл» Кадрове забезпечення 

органів публічної влади: 

досвід професійного 

навчання публічних 

службовців 

Україна,  

м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові 

України 

Кафедра гуманітарних та соціально-

політичних наук ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України 

 

24 травня 

2018 р. 

4 5 

16 Щорічна науково-

практична 

конференція 

Сталий розвиток регіонів 

України: проблеми 

забезпечення та реалізації 

Україна,  

м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові 

України 

Кафедра економічної та фінансової 

політики 

ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України 

25 травня 

2018 р. 

2 4 

17. ІХ міжнародна 

Інтернет-

конференція для 

аспірантів і 

докторантів з 

державного 

управління 

 Державне управління в 

Україні: історія 

державотворення, виклики 

та перспективи 

Україна,  

м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові 

України 

Кафедра публічного управління та 

регіоналістики ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України 

 

25 травня 

2018 р. 

5 14 

18. Круглий стіл  Біляївський досвід: 

озирнутися для руху 

вперед 

Україна,  

м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові 

України 

 31 травня 

2018 р. 

  

19. «Круглий стіл» Децентралізація: від теорії 

до практики 

Україна,  

м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові 

України 

Кафедра публічного управління та 

регіоналістики ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України 

 

01 червня 

2018 р. 

  

20. Міжнародний 

науково-

практичний 

Просторове планування 

приморських територій: 

досвід Польщі та України 

Україна,  

м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ  

Кафедра проектного менедженту 

ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України 

4-7 червня 

2018 р. 
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семінар 

 

в розвитку курортно-

туристичних дестинацій 

при Президентові 

України 

21. «Круглий стол» Туристичний вектор 

сталого розвитку 

приморських територій 

Україна,  

м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові 

України 

Кафедра проектного менеджменту 

ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України 

4 червня 

2018 р. 

  

22. Літня школа  Місцеве самоврядування 

та регіональний розвиток: 

сучасні виклики для 

Туреччини та України 

Україна,  

м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові 

України 

Кафедра української та іноземних 

мов ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України,  

Інститут Державного Управління 

Туреччини та Близького Сходу 

(TODAIE, м. Анкара). 

11-14 червня 

2018 р. 

  

23. «Круглий стол»  Наукові школи інституту Україна,  

м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові 

України 

ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України 

5 липня  

2018 р. 

  

24. Українсько-

польська осіння 

школа 

Професійна підготовка та 

розвиток державних 

службовців і посадових 

осіб місцевого 

самоврядування: виклики, 

завдання, перспективи 

Україна, м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ при 

Президентові 

України. 

ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України спільно з Університетом  м. 

Бєлосток 

10-14 

вересня  

2018 р. 

1 2 

25. Всеукраїнський 

семінар за участі 

регіональних та 

обласних ЦППК 

 Україна, 

м. Одеса,  

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові 

України 

ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України; 

Національне агентств України з 

питань державної служби, НАДУ 

при Президентові України, Центр 

адаптації державної служби до 

стандартів Європейського Союзу 

20 вересня  

2018 р. 

  

26. Відеоконференція Наступна хвиля інновації: 

як технології змінюють 

наше життя 

Україна, 

м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ 

Кафедра електронного урядування 

та інформаційних систем, 

ОРІДУ НАДУ 

12 жовтня 

2017 року 
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при Президентові 

України 

 

при Президентові України,  

Google Україна 

27. Семінар Якість і забезпечення 

якості у вищій освіті 

Україна,  

м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові 

України 

ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України 

Німецько-Українська школа 

врядування (НУШВ) за фінансової 

підтримки Німецького товариства 

міжнародного співробітництва 

(GIZ). 

22-26 

жовтня 

2018 р. 

3 5 

28. Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція за 

міжнародною 

участю 

Реформування публічного 

управління та 

адміністрування: теорія, 

практика, міжнародний 

досвід 

Україна,  

м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові 

України 

ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України 

26 жовтня 

2018 р. 

21 57 

29. Четвертий 

щорічний науковий 

англомовний 

семінар 

"New insights in public 

administration" (Нове 

розуміння публічного 

управління) 

Україна,  

м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові 

України 

Кафедра української та іноземних 

мов ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України 

08 

листопада 

2018 р. 

3 4 

30. VІІ щорічна 

науково-практична 

конференція 

 
 

Європейська інтеграція в 

контексті світових 

глобалізаційних процесів 

 

Україна,  

м. Одеса, 

ОРІДУ НАДУ  

при Президентові 

України 

Кафедра глобалістики, 

євроінтеграції та управління 

національною безпекою ОРІДУ 

НАДУ при Президентові України; 

Представництво Міністерства 

закордонних справ України в Одесі 

14 грудня 

2018р. 

1 6 
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Таблиця 5 

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

органів державної влади та інших установ у 2018 році 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Науковий 

ступінь, 

вчене звання 

Назва комісії, групи, НТР, характер участі Результати роботи 

1 2 3 4 5 

1 Іжа  

Микола 

Михайлович 

д.політ.н., 

професор 

Член Вченої ради НАДУ при Президентові України. 

Член Ради ректорів вищих навчальних закладів Одеського регіону. 

Член Ради гуманітарного розвитку Одеської області. 

Член Одеської обласної ради по роботі з кадрами. 

Член Президії НАДУ при Президентові України. 

Член обласної науково-технічної ради при Одеській обласній Раді.  

Член спілки журналістів України 

Член робочої групи з підтримки та впровадження заходів з 

добровільного об’єднання територіальних громад Одеської області 

Голова Одеської регіональної робочої групи у рамках міжнародного 

проекту «Електронне врядування задля прозорості влади та участі 

громадян» (EGAP) 

Постійна участь 

 

 

2 Попов  

Сергій 

Афанасійович 

д.держ.упр., 

професор 

Заступник голови Одеської регіональної робочої групи у рамках 

міжнародного проекту «Електронне врядування задля прозорості 

влади та участі громадян» (EGAP)  

Член Координаційної ради з питань розвитку галузі науки «Державне 

управління» НАДУ при Президентові України 

Постійна участь 

 

 

3 Безверхнюк  

Тетяна  

Миколаївна 

 

д.держ.упр., 

професор 

Член Наукової ради з питань туризму та курортів Міністерства 

економічного розвитку та торгівлі України;   

Учасник Регіональної ради підприємців при Голові Одеської обласної 

державної адміністрації;  

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;  

Постійна регулярна участь у 

засіданнях, участь у 

розробленні 

концептуальних і 

програмних документів 

Участь у роботі конкурсної 

комісії  
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Учасник Робочої групи з розроблення Концепції Стратегії розвитку м. 

Білгород-Дністровський на період до 2028 року 

4 Голинська  

Олеся 

Володимирівна 

к.держ.упр., 

доцент 

Консультант з економічних питань Інституту бюджету та соціально-

економічних досліджень; радник з питань місцевих фінансів 

Програми Європейських Донорів U-Lead; 

Тренер-консультант Хаб GIZ U-Lеad; 

Експерт з бюджетних питань Одеської обласної організації ВГО 

"Комітет Виборців України" та Асоціації Сприяння Самоорганізації 

Населення (АССН). 

Постійна участь 

5 Драгомирецька 

Наталія 

Михайлівна 

д.держ.упр., 

професор 

Член робочої групи з розробки паспортів спеціальності для захисту 

дисертацій докторів філософії зі спеціальності 281 «Публічне 

управління та адміністрування» підкомісії «Публічне управління та 

адміністрування» науково-методичної комісії з бізнесу, управління та 

права МОН України 

Член Спеціалізованої вченої ради Д 08.866.01 

Член «Всеукраїнської асамблеї докторів наук з державного 

управління» 

Член Міжнародного товариства розвитку та сталого розвитку (ISDS - 

Японія) 

25 жовтня 2018 р.-прийняла 

участь у Всеукраїнському 

семінарі-нараді з питань 

підготовки фахівців у сфері 

публічного управління та 

адміністрування. 

 

Організаційна робота щодо 

пропагування науки 

державного управління та 

наукових досягнень науково-

педагогічного складу ОРІДУ 

та членів Ассамблеї. 

6 Колісніченко 

Наталя 

Миколаївна 

к.держ.упр., 

доцент 

Керівник підгрупою робочої групи програми USAID "Нове 

правосуддя" з розробки плану дій, спрямованого на покращення 

процесу залучення громадян в якості присяжих при відправленні 

правосуддя 

Експерт у проекті"Підвищення спроможності інституту присяжних на 

регіональному рівні через освітні програми та моніторингові 

інструменти", що реалізується за сприяння посольства США в Україні 

Керівник проекта "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 

Розроблена "Концепція 

просвітницько-навчальних 

заходів з питань інституту 

присяжних" та "Концепція  

інформаційно-

роз’яснювальної кампанії 

щодо можливостей громадян 

україни брати безпосередню 

участь у здійсненні 

правосуддя" 
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демократичних реформ і якості державної влади 
7 Крупник  

Андрій  

Семенович 

к.політ.н., 

доцент 

Заступник голови Всеукраїнської громадської організації «Асоціація 

сприяння самоорганізації населення», 

 Директор громадської організації «Одеський інститут соціальних 

технологій» 

Член Координаційної ради з питань розвитку громадянського 

суспільства 

Постійна участь 

Підготовлено проект Нац. 

Стратегії на 2016-2025 рр. 

 

  

8 Марущак 

Володимир 

Петрович 

д.держ.упр., 

професор 

  

9 Миколайчук 

Миколай  

Миколайович 

д.держ.упр., 

професор 

Член експертної комісії з проведення первинної акредитаційної 

експертизи освітньо-професійної програми зі спеціальності 281 

Публічне управління та адміністрування за другим (магістерським) 

рівнем вищої освіти у Подільському державному аграрно-технічному 

університеті  

Засідання експертної комісії 

14-16 листопада 2018 р. 

 

10 Пахомова 

Тетяна Іванівна 

д.держ.упр., 

професор 

Член бакалаврської програми з публічного управління та 

адміністрування у рамках проекту Німецько-українською школою 

врядування за підтримки програми GIZ/ - LEAD with Europe; 

Член Спеціалізованої вченої ради Д 26.810.01 в НАДУ при 

Президентові України; 

Член Асоціації дослідників державного управління;  

Член Всеукраїнської громадської організації «Інститут аналізу 

політики та стратегій»;  

Сертифікований тренер Баварського менеджмент-тренінг центру. 

Постійна регулярна участь у 

засіданнях 

11 Пігарєв  

Юрій  

Борисович 

к.ф.-м.н., 

доцент 

Член робочої групи з питань розробки регіональної програми 

інформатизації Одеської області на 2017-2019 роки при Одеській 

обласній раді 

Член робочої групи "Електронне урядування" при Одеській обласній 

державній адміністрації 

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) 

Розвиток відкритих даних на 

регіональному та місцевому 

рівнях та підготовка фахівців, 

які будуть проводити тренінги 

з відкриття даних для 

місцевих органів влади 
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 (1 група – розробка навчальної компоненти) 

Член міжвідомчої робочої групи з питань  розвитку електронного 

урядування та реалізації спільного проекту «Електронне урядування 

задля підзвітності влади та участі громади» в Одеській області  

Член тимчасової робочої групи з питань розвитку цифрових навичок 

громадян при Міжгалузевій раді з питань розвитку електронного 

урядування 

 

 

Розробка плану, робочих 

навчальних програм, 

навчально-методичного 

забезпечення для підвищення 

кваліфікації державних 

службовців та посадових осіб 

місцевого самоврядування 

Одеської області 

12 Піроженко 

Наталія 

Володимирівна 

к.держ.упр., 

доцент 

Експерт з державних закупівель Одеського суспільного інституту 

соціальних технологій 

Експерт з питань державних закупівель Світового банку України. 

Член громадської організації «Спілка реформаторів державних 

закупівель». 

Експерт з питань викладання державно-приватного партнерства 

Програми розвитку державно-приватного партнерства USAID 

Член робочої групи-експерт з розроблення «Стратегічного плану 

розвитку міста Білгород-Дністровський до 2028 року» 

«Стратегічний план розвитку 

міста Білгород-Дністровський 

до 2028 року» 

«Стратегія розвитку 

комунальної установи  

«Міська лікарня №5» до 2022 

року» 

Стратегія розвитку КУ «Центр 

первинної медико-санітарної 

допомоги №12» до 2022 року» 

13 Приходченко 

Людмила 

Леонідівна 

 

д.держ.упр., 

професор 

Член Експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних 

робіт в галузі науки "Державне управління" МОН України,  

заступник голови Спеціалізованої вченої ради К 41.863.01 в ОРІДУ 

НАДУ при Президентові України 

почесний член громадської організації "Еліта держави",  

член Асоціації докторів наук з державного управління, 

член Спілки журналістів України. 

 

Експертиза кандидатських та 

докторських дисертаційних 

робіт 

14 Саханєнко  

Сєргєй  

Єгоровіч 

д.держ.упр., 

професор 

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». 

Член Робочої групи з підготовки Стратегії та Статуту Куцурубської 

Проект Закону України «Про 

внесення змін до деяких 

законів України щодо 

демократії участі та статутної 

нормотворчості»  
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об’єднаної територіальної громади (Миколаївська область). 

Робоча група з підготовки Стратегії та Статуту Балтської міської 

об’єднаної територіальної громади (Миколаївська область). 

15.  Сенча Ірина 

Анатоліївна 

к.пед.н., 

доцент 

Член робочої групи з розробки концепції Стратегічного плану 

розвитку  м. Білгород-Дністровський до 2028 р. 

Постійна регулярна участь у 

засіданнях, участь у 

розробленні концептуальних і 

програмних документів 

16 Фальковський 

Андрій  
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Таблиця 6 

Наукові зв’язки з установами України в 2018 році 

 
№ 

з/п 

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

1 2 3 4 

1.  Google Україна Програма цифрового перетворення 

Одеської області, он-лайнове навчання, 

веб картографія, сервіси Google 

Розроблені електронні інформаційні ресурси, 

проведено підвищення кваліфікації 

професорсько-викладацького складу, сервіси 

Google Application for (G Suite) Education та 

Google Application for (G Suite) Goverment 

26 жовтня 2018 р. відеоконференція з 

представниками команди Goоgle Україна 

«Нові цінності та цифрові тренди для 

реформування публічного управління» 

  

2.  Біляївська міська рада науково-методична та практична 

допомога щодо організації 

функціонування органів публічної 

влади на демократичних засадах в 

контексті європейського досвіду 

консультації щодо розвитку 

міжнародного співробітництва; 

Розробка проекту до Операційної програми 

транскордонного співробітництва Румунія-

Україна (спільно з Одеська ОДА (Управління 

спорту та молодіжної політики, Біляївська 

РДА, Університет Нижній Дунай (Галац, 

Румунія)) 

3.  Білгород-Дністровська міська рада 

Виконком Білгород-Дністровської міської 

ради  

Надання консультаційних послуг 

Науково-методична та практична 

допомога щодо організації 

функціонування органів публічної 

влади на демократичних засадах в 

контексті європейського досвіду. 

 

Розроблено Стратегічний план розвитку міста 

Білгород-Дністровський до 2028 року. 

Розробка комплексу стратегічно орієнтованих 

та економічно-обґрунтованих заходів, 

спрямованих на  створення комфортних умов 

проживання, роботи, зайнятості, відпочинку 

та всебічного розвитку  мешканців міста 

Білгород-Дністровський 
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4.  Вінницький державний педагогічний 

університет ім. Михайла Коцюбинського  
 

Створення Регіональної платформи 

(мережі) випускаючих кафедр з 

підготовки службовців органів 

публічної влади 

17 травня 2018 р. – 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 

(завідувач кафедри – Приходченко Л.Л., 

д.держ.упр., професор) і кафедри правових 

наук та філософії Вінницького державного 

педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського (завідувач кафедри – 

Яременко О.І., к.держ.упр., доцент).  

5.  Державна установа «Український НДІ 

медичної реабілітації та курортології МОЗ 

України» 

Спільне написання статей, участь у 

проектах і програм з розвитку 

курортно-туристичної сфери 

Співорганізація у науково-

комунікативних заходах 

Міжнародний науково-практичний семінар 

«Просторове планування приморських 

територій: досвід Польщі та України в 

розвитку курортно-туристичних дестинацій» 

04-07 червня 2018 р. 

6.   ДРІДУ НАДУ при Президентові України Програма «Електронне врядування 

задля прозорості влади та участі 

громадян» (EGAP) (компонента 2: 

розбудова потенціалу (освітній 

компонент та навчання) 

Розробка навчально-методичного 

забезпечення у сфері електронного 

урядування на електронної демократії 

7.  ЛРІДУ НАДУ при Президентові України Спільні комунікативні заходи,  

навчально-методичне співробітництво; 

обмін досвідом щодо організації 

наукових досліджень 

Обмін науковими матеріалами;  

спільна участь у наукових конференціях; 

обмін відгуками та рецензіями 

 

8.  Представництво МЗС України в Одесі Спільні комунікативні заходи,  

навчально-методичне співробітництво  

проходження щорічного стажування слухачів 

спеціалізації кафедри; 

участь Представника МЗС в Україні в Одесі 

К.І. Ржепішевського у роботі ДЕК з захисту 

магістрерських робіт слухачів кафедри; 

участь та проведення круглих столів та 

конференцій (зокрема, VII щорічна науково-

практична конференція «Європейська 
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інтеграція в контексті світових 

глобалізаційних процесів») 

9.  Національне агентство України з питань 

державної служби 

Спільні комунікативні заходи,  

навчально-методичне співробітництво 

Всеукраїнський семінар за участі регіональних 

та обласних ЦППК 20 вересня 2018 р.; 

X Щорічні Рішельєвські академічні читання на 

тему: «Державна служба України: традиції та 

інновації», 21 вересня 2018 р. 

10.  НАДУ при Президентові України Спільні комунікативні заходи,  

навчально-методичне співробітництво; 

обмін досвідом щодо організації 

наукових досліджень 

Обмін науковими матеріалами;  

спільна участь у наукових конференціях; 

обмін відгуками та рецензіями 

 

11.  Одеська обласна державна адміністрація Науково-методична та практична 

допомога щодо організації 

функціонування органів публічної 

влади на демократичних засадах в 

контексті європейського досвіду. 

Консультації щодо розвитку 

міжнародного співробітництва; 

організація та проведення спільних 

комунікативних заходів. 

Конкурсна комісія для розгляду 

конкурсних пропозицій та результатів 

моніторингу стану виконання 

(реалізації) програм (проектів, заходів) 

при Голові Одеської ОДА  

20 червня 2018 р. засідання регіональної групи 

Е-демократія на регіональному та місцевомі 

рівнях. 

30 серпня 2018 р. зустріч з експертами 

України щодо обговорення питання щодо 

розвитку регіональної концепції електронної 

демократії в Одеській області. 

 

 

Участь у роботі конкурсної комісії, участь у 

розробленні Порядку проведення конкурсу з 

визначення проектів, для виконання яких 

надається фінансова підтримка. 

12.  Південноукраїнський національний 

педагогічний університет                                         

ім. К.Д. Ушинського  

 

Створення Регіональної платформи 

(мережі) випускаючих кафедр з 

підготовки службовців органів 

публічної влади 

15 травня 2018 р. - підписання Меморандуму 

щодо створення Регіональної платформи 

(мережі) випускаючих кафедр з підготовки 

службовців органів публічної влади. 

Меморандум урочисто було підписано  

завідувачем кафедри публічного управління та 

регіоналістики д.держ.упр., проф. 

Приходченко Л.Л. та Долженковим О. О, 

д.пол.н., доцентом, завідувачем кафедри 
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освітнього менеджменту та публічного 

управління Державного закладу 

«Південноукраїнський національний 

педагогічний університет                                            

імені К. Д. Ушинського».  

Проведення спільних засідань кафедр (15 

травня 2018 р.). 

Обмін досвідом. 

13.  Українська асоціація управління проектами  Формування стилю корпоративної 

культури підприємств та бізнесу 

України на основі проектного 

управління та проведення тренінгів, 

семінарів, мастер–класів, а також 

розробка форм і методів навчання, 

розвитку інноваційних напрямів 

управління проектами. 

Надання широкого спектру послуг з 

управління проектами - від обґрунтування 

здійсненності проекту, побудови програм 

розвитку організацій і бізнес-планів, 

моніторингу та контролю реалізації проекту, 

до формування технологічно зрілих в області 

управління проектами компаній, дослідження 

"комерційної виживаності" компаній та 

пошуку шляхів підвищення ефективності їх 

бізнесу. 

14.  ХарРІДУ НАДУ при Президентові України Спільні комунікативні заходи,  

навчально-методичне співробітництво; 

обмін досвідом щодо організації 

наукових досліджень 

Програма «Електронне врядування 

задля прозорості влади та участі 

громадян» (EGAP) (компонента 2: 

розбудова потенціалу (освітній 

компонент та навчання) 

Обмін науковими матеріалами;  

спільна участь у наукових конференціях; 

обмін відгуками та рецензіями 

Розробка навчально-методичного 

забезпечення у сфері електронного 

урядування на електронної демократії 

15.  Херсонський обласний центр 

перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, 

керівників державних підприємств, установ 

і організацій (Україна, м. Херсон) 

Підвищення кваліфікації керівного 

складу органів публічної влади 

Херсонської області. 

23 березня 2018 р. - викладачі кафедри 

публічного управління та регіоналістики: 

завідувач кафедри, доктор наук з державного 

управління, професор – Приходченко Л.Л., 

доктор наук з державного управління, 

професор – Саханєнко С.Є., кандидат наук з 

державного управління, доцент – Давтян С.Г., 
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кандидат наук з державного управління – 

Панченко Г.О., взяли участь у проведенні 2-х 

тематичних короткострокових семінарів 

«Ефективні управлінські технології в органах 

публічної влади» та «Децентралізація 

фінансової системи, зміцнення матеріальної та 

фінансової основи органів публічної влади». 

Виконання НДР «Політика децентралізації 

влади в Україні: публічне управління 

гуманітарною, соціальною та політичною 

сферами», проведення виїзної (спільної) 

міжрегіональної науково-практичної 

конференції із сучасних соціально-

гуманітарних проблем публічного управління 

та адміністрування 31 травня 2018 р.,  

публікація матеріалів конференції 

16.  Херсонський національний технічний 

університет  
 

Створення Регіональної платформи 

(мережі) випускаючих кафедр з 

підготовки службовців органів 

публічної влади 

20 вересня 2018 р. – підписання 

Меморандуму щодо створення Регіональної 

платформи (мережі) випускаючих кафедр з 

підготовки службовців органів публічної 

влади. 

Меморандуму урочисто було підписано  

завідувачем кафедри публічного управління та 

регіоналістики д.держ.упр., проф. 

Приходченко Л.Л. та завідувачем кафедри 

державного управління і місцевого 

самоврядування ХНТУ д.держ.упр., проф. 

Лопушинським І.П.  

 

Таблиця 7 

Наукові зв’язки із зарубіжними установами в 2018 році 
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№ 

з/п 

Повна назва установи, 

місце розташування 

Предмет та характер 

співробітництва 

 

Підсумки співробітництва 

1 2 3 4 

1 

Берлінська вища школа 

економіки і права (ФРН) 

Співпраця в рамках 

домовленостей про 

співробітництво 

З 23 по 27 січня в інституті проходив німецько-український 

студентський семінар «Україна: конфлікти, криза та реформи». Захід 

проводився спільно з Берлінською школою економіки і права (ФРН) за 

участі слухачів та студентів українського вишу та німецького навчального 

закладу-партнеру. 

З 12 по 14 березня в ДРІДУ відбувся Дидактичний семінар за 

міжнародною участю в рамках проекту щодо впровадження Бакалаврської 

Програми з публічного управління та адміністрування  

З 28 по 31 травня заступник начальника відділу з координації 

наукової роботи та докторантури Ірина Матвєєнко та доцент кафедри 

державознавства і права Єлизавета Львова відвідали Берлінську вищу 

школу економіки та права. Навчальна поїздка до Берліну відбулася в 

рамках Проекту з впровадження бакалаврської програми з публічного 

адміністрування, що реалізується за фінансової підтримки Німецького 

товариства міжнародного співробітництва (GIZ).  

З 22 по 24 жовтня в інституті пройшов семінар «Якість і 

забезпечення якості у вищій освіті». Головними спікерами семінару були 

представники Берлінської вищої школи економіки та права: Остен Баллер, 

Корнелія Кайзер та Ервін Зейфрід. 

 

2 Офіційне Представництво 

Бакинського Міжнародного 

Центру 

Мультикультуралізму по 

Молдові, Україні, Румунії, 

Угорщині та Болгарії (м. 

Співпраця в рамках  

Угоди про співробітництво  

З 12 по 19 лютого слухач факультету публічного управління та 

адміністрування Максим Імерідзе взяв участь у міжнародній зимовій школі 

мультикультуралізму «Діалог цивілізацій: нові виклики» в м. Баку 

(Азербайджан).  

6 березня в інституті пройшов круглий стіл «Мультикультуралізм – 

основа стабільності та миру». 
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Кишинів) З 29 липня по 9 серпня аспірантка кафедри економічної та 

фінансової політики Наталія Розмаріцина взяла участь у VII міжнародній 

літній школі мультикультуралізму «10-річчя Бакинського процесу, як 

внесок у розвиток міжкультурного діалогу» в м. Баку (Азербайджан).  

3 

Академія публічного 

управління Республіки 

Молдова  

(м. Кишинів) 

Співпраця в рамках  

Угоди про співробітництво  

23 лютого 5 представників інституту відвідали Академію публічного 

управління Республіки Молдова з метою участі у міжнародній конференції 

«Внесок молодих дослідників у розвиток публічного управління 

17-18 травня заступник директора інституту Микола Кісеолар взяв 

участь у пленарному засіданні міжнародної науково-практичної 

конференції «Теорія та практика публічного управління», учасниками якої 

були провідні вчені та управлінці-практики Молдови, а також науковці з 

Румунії, Чехії, Німеччини та України. 

Представники Академії публічного управління Республіки Молдова 

взяли участь в XIX Всеукраїнській щорічній студентській науково-

практичній конференції за міжнародною участю «Сучасний менеджмент: 

моделі, стратегії, технології» та Всеукраїнській науково-практичній 

конференції за міжнародною участю «Реформування публічного управління 

та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід». 

23 листопада 2018 року доцент ЛьвоваЄ.О. та аспірант Розмаріцина 

Н.А. взяли участь у міжнародній науково-практичній конференції 

«Консолідація місцевого публічного управління та Європейські 

перспективи Республіки Молдова» 

4 

Австрійська агенція 

розвитку 

Співпраця в рамках 

домовленостей про 

співробітництво 

14 березня в інституті відбувся 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». Модератором заходу виступив 

Мустафа Саіт Аметов, програмний координатор ПРООН. 

5 Університет Александру 

Іоан Куза 

Співпраця в рамках Договорів 

про науково-освітнє 

Представники Університету Александру Іоан Куза взяли участь у 

Всеукраїнській науково-практичній конференції за міжнародною участю 
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(м. Ясси, Румунія) співробітництво з 

факультетом економіки і 

ділового адміністрування та 

факультетом філософії та 

соціально-політичних наук 

«Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, 

практика, міжнародний досвід». 

6 

Фонд Східна Європа 

 

Співпраця в рамках 

Протоколу про наміри 

між НАДУ при Президентові 

України та Фондом Східна 

Європа щодо співробітництва 

в рамках проекту 

«Електронне врядування 

задля прозорості влади та 

участі громади» (EGAP) 

26 березня в рамках компоненти 2 «Розбудова потенціалу» 

швейцарсько-української програми EGAP «Електронне врядування задля 

підзвітності влади та участі громади» в інституті на базі Одеського центру 

інновацій в електронному урядуванні пройшов п'ятиденний тренінг з 

питань е-урядування та е-демократії для публічних службовців Одеської 

області. 

7 

Університет м. Бєлосток 

(Польща) 

Співпраця в рамках Договору 

про співробітництво 

З 16 по 22 квітня група представників інституту у складі декана 

факультету менеджменту та бізнес-технологій Юлії Євстюніної, завідувача 

кафедри української та іноземних мов Наталі Колісніченко, а також 6 

студентів і слухачів інституту пройшли навчання у польсько-українській 

правовій весняній школі на базі Університету міста Бєлосток. 

З 10 по 14 вересня в інституті проходила спільна українсько-

польська осіння школа, що проводилася в рамках співпраці з Університетом 

м. Бєлосток. 

8 

Національна школа 

державного управління ім. 

Леха Качинського (KSAP, 

м. Варшава, Польща) 

Співпраця в рамках 

Меморандуму про 

взаєморозуміння 

 

З 7 по 11 травня слухачі факультету публічного управління та 

адміністрування разом з першим заступником директора інституту 

Миколою Поповим та деканом факультету Ігорем Куспляком взяли участь 

у семінарі «Державне управління в Польщі: завдання та обов’язки», який 

відбувся у Національній школі публічного адміністрування ім. Леха 

Качинського (KSAP, м. Варшава). 

9 Німецький університет 

адміністративних наук 

Співпраця в рамках  

Угоди про співробітництво 

У травні-червні аспірант кафедри економічної та фінансової 

політики Наталія Розмаріцина взяла участь у міжнародній літній школі «On 
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м. Шпайєр (НУАН, ФРН) the Rhine» на базі німецького університету. Співорганізаторами заходу 

стали Школа державної політики Університету Південної Каліфорнії імені 

Сола Прайса (США) та Школа з державних та екологічних питань 

Університету Індіани (США). 

Представники НУАН взяли участь в XIX Всеукраїнській щорічній 

студентській науково-практичній конференції за міжнародною участю 

«Сучасний менеджмент: моделі, стратегії, технології» та Всеукраїнській 

науково-практичній конференції за міжнародною участю «Реформування 

публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний 

досвід». 

10 

Університет м. Гданськ  

(Польща) 

Співпраця в рамках  

Угоди про співробітництво 

              З 4 по 7 червня на базі інституту відбувся міжнародний науково-

практичний семінар «Просторове планування приморських територій: 

досвід Польщі та України в розвитку курортно-туристичних дестинацій». У 

заході, що проводився за ініціативи кафедри проектного менеджменту, 

взяли участь науковці польського університету. 

11 Інститут Державного 

Управління Туреччини та 

Близького Сходу (TODAIE, 

м. Анкара). 

Співпраця в рамках  

Меморандуму про 

взаєморозуміння 

             З 11 по 14 червня в інституті проходила українсько-турецька літня 

школа «Місцеве самоврядування та регіональний розвиток: сучасні виклики 

для Туреччини та України». 

12 

Університету м. Лафборо 

(Велика Британія) 

Співпраця в рамках  

Меморандуму про 

взаєморозуміння з питань 

академічної співпраці 

З 9 по 13 липня делегація інституту на чолі з директором Миколою 

Іжею відвідала з робочим візитом Школу мистецтв, англійської мови та 

драми Університету м. Лафборо (Велика Британія). Сторони досягли 

попередньої згоди щодо участі у міжнародному проекті «Культурні мости», 

що реалізується за фінансової підтримки Британської ради, активізації 

академічних обмінів, методичної та організаційної підтримки з питання 

викладання англійської мови.  

13 
Генеральне консульство 

Грузії в Одесі 

Співпраця в рамках 

домовленостей про 

співробітництво 

18 липня на базі Одеської національної наукової бібліотеки 

відбулася зустріч «Грузія бібліотечна», організована за сприяння консула 

Грузії в Одесі пана Торніке Берекашвілі. У ході заходу присутні мали змогу 
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обговорити можливі варіанти співпраці, враховуючи особливості платформ 

для розміщення електронних варіантів бібліотечних фондів та бібліотечних 

каталогів для відкритого користування. 

14 

Варненський економічний 

університет (Болгарія) 

Співпраця в рамках 

домовленостей про 

співробітництво 

З 15 вересня по 01 жовтня доцент кафедри публічного управління 

та регіоналістики Степан Давтян пройшов стажування на базі Варненського 

економічного університету за темою «Збалансованість економіко – 

правових процесів в суспільстві і бізнес середовищі в умовах глобалізації».    
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