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ВСТУП 

 

Наукова діяльність ОРІДУ НАДУ при Президентові України (далі – 

інститут) у 2019 році здійснювалася згідно Законів України «Про освіту», 

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

інноваційну діяльність», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і 

техніки»; Указів Президента України та Постанов Кабінету Міністрів 

України; інших нормативно-правових документів, що стосувалися 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. 

 

РОЗДІЛ 1 

У 2019 році наукова діяльність включала науково-дослідну роботу, 

підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, 

науково-комунікативні заходи, наукове видавництво, інформаційно-

аналітичне забезпечення тощо, та була спрямована на виконання Стратегії 

розвитку Національної академії державного управління при Президентові 

України на 2017-2021 роки, Плану роботи Національної академії державного 

управління при Президентові України та інституту. 

В інституті у 2019 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; 

- теорія практика впровадження децентралізації на сучасному етапі;  

публічне управління в умовах глобалізації і становлення цифрового 

суспільства; 

- проектно-орієнтоване публічне управління: теорія та практика; 

- створення сучасної системи професійного навчання державних 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування 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; 
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- 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. 

 

Результати наукових досліджень, проведених у 2019 р., відображено у 9 

монографіях, 11 навчальних посібниках, 136 наукових статтях (31 стаття 

іноземною мовою). У 2019 році отримано 11 свідоцтв про реєстрацію 

авторського права на твір (у 2018 році – 3):  

− Колісніченко Н.М. та інш. № 84212 «Літературний твір «Конспект 

тематичних занять «Публічне управління та адміністрування: 

Європейський досвід». 

− Овчаренко С.В., Куспляк Г.І. № 90475: Літературний письмовий твір 

науково-прикладного характеру «Методичні матеріали для тренінгу 

«Політика, економіка та публічне управління в сфері культури». 

− Драгомирецька Н.М, Дружинін С.С., Думинська С.В., Жилавська Р.П., 

Ковальова Ю.В. № 87884 Монографія «Сучасний сталий розвиток в сфері 

культури: зарубіжний досвід для України». 

− Овчаренко С.В. № 86077 «Методология предоставления услуг в сфере 

культури «Арт-курорт». 

− А.с. №90998 (про реєстрацію авторського права на твір) Україна, 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. Твір наукового 

характеру «КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ   МОДЕЛЮВАННЯ 

МЕХАНІЗМУ БЮДЖЕТНОГО УПРАВЛІННЯ В КООРДИНАТАХ 

СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ»  / Л.М. Карпенко (Україна). – 

Дата реєстрації 29.07.2019 

− 15. А.с. №90999 (про реєстрацію авторського права на твір) Україна, 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. Твір наукового 

характеру «CONCEPTUAL BASES OF INVESTMENT CONTROLLING 

AND IMPACT INVESTING: PROCESS MODELING OF 

INTERNATIONAL STRATEGIES»  / Л.М. Карпенко (Україна). – Дата 

реєстрації 29.07.2019 

− Яроміч С.А. та інш. № 90674 «Інноваційні аспекти маркетингу вражень у 

сфері туристичних послуг». 
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− Яроміч С.А., Петриченко П.А. № 90675 «Розвиток споживчих мереж в 

індустрії туризму». 

−  Яроміч С.А., Величко Т.Г. № 90676 «Сутність поняття маркетингового 

менеджменту в науковому дискурсі». 

− Яроміч С.А., Бекетова О.А., Петриченко П.А. № 90782 «Інтернет-

маркетинг у сфері послуг». 

− Яроміч С.А., Бекетова О.А., Комарова Т.С. № 90680 «Роль стратагем під 

час формування стратегічного мислення менеджера». 

Для оцінки ефективності наукової роботи ключовими залишаються 

показники кількості публікацій у виданнях, що індексуються в Scopus, Web 

on Sсіеnce. У 2019 р. порівняно з 2018 р. зросла кількість публікацій у 

виданнях, які індексуються БД Scopus, Web on Sсіеnce. У 2019 році в 

інституті 13 публікацій (у 2018 році – 8) у виданнях, що входять до 

наукометричних баз даних Scopus / Web of Science (зокрема 7 – у виданнях, 

що індексуються Scopus). У 2019 році до друку прийнято ще 2 статті. 

Важливим здобутком у 2019 році є отримання інститутом безкоштовного 

доступу до міжнародної наукометричної бази SCOPUS. 

У 2019 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; 

- Благодійної організації Фонду громади міста Гола Пристань «Свята 

Ольга»; 

- Управління туризму, рекреації та курортів Одеської обласної державної 

адміністрації.  

З метою покращення позиціонування та просування інституту на ринку 

освітніх послуг України, активного сприяння подальшому розвитку системи 

публічного управління, пропагування наукових досягнень, формування у 

слухачів та студентів високої патріотичної свідомості д.політ.н., професор 

Іжа М. М. брав участь у низці комунікативних заходів, серед яких можна 

виділити такі: 

- зустріч з делегацією Дипломатичної академії України імені Геннадія 

Удовенка при Міністерстві закордонних справ на чолі з директором 

С.В. Корсунським (8 січня 2019 року). За підсумками зустрічі була 

підписана довгострокова Угода про співробітництво між інститутом та 

ДАУ;  
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- участь в урочистому засіданні, присвяченому Дню Соборності України 

та 100-річчю проголошення Акту Злуки УНР та ЗУНР, яке відбулося в 

Одеському національному академічному театрі опери та балету (22 

січня 2019 року); 

- участь у засіданні Ради регіонального розвитку Одещини (02 березня 

2019 року); 

- підписання Меморандуму про співпрацю інституту з представником 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в південних 

областях О.А. Остапенко (22 квітня 2019 року); 

- участь у  «круглому столі» «Ключові принципи зовнішньої політики 

Туреччини в контексті глобальних та регіональних викликів»  (23 квітня 

2019 року); 

- участь у ІІ Міжнародному науково-практичному семінарі «Просторове 

планування приморських територій: досвід Польщі та України в 

розвитку курортно-туристичних дестинацій» (13 травня 2019 року); 

- робоча зустріч з представниками освіти Латвійської Республіки (24 

травня 2019 року);  

- робоча зустріч з науковцями Університету «Нижній Дунай» (м. Галац, 

Румунія) (28 травня 2019 року);  

- робоча зустріч з Генеральним консулом Греції в Одесі паном 

Алексіосом-Маріосом Ліберопулосом (10 червня 2019 року); 

- робоча зустріч  з делегацією Пекінського Адміністративного 

Інституту (16 червня 2019 року); 

- участь у засіданні «круглого столу» на тему «Досвід підготовки 

державних службовців в Україні та Китаї» (19 червня 2019 року); 

- урочисте підписання Меморандуму про співпрацю між Консульством 

Грузії в м. Одеса, Грузинським культурно-освітнім центром «Іверія» та 

інститутом (25 червня 2019 року); 

- урочисте підписання Меморандуму про співпрацю між Всеукраїнським 

центром болгарської культури у м. Одеса та інститутом (24 липня 2019 

року); 

- участь у Всеукраїнському семінарі в рамках конференції 

«Одеса.Рішельє.Форум» (25 вересня 2019 року); 

- участь у конференції з HR у публічному управлінні «Одеса. Рішельє. 

Форум»( 26-27 вересня 2019 року); 

- урочисте відкриття Міжнародної фотовиставки, присвяченої 70-річчю 

заснування Китайської Народної Республіки (6 жовтня 2019 року); 
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- участь у засіданні  «круглого столу» у форматі телемосту між 

інститутом та Академією управління при Президентові Республіки 

Білорусь (09 жовтня 2019 року); 

- зустріч з Катериною Цьось, Оленою Колісніченко та Катериною Шум, 

які втратили своїх дітей в АТО – з нагоди Дня захисника України (17 

жовтня 2019 року); 

- зустріч з першим Президентом України Кравчуком Л.М., який  відвідав 

інститут як голова Української Ради Миру (18 жовтня 2019 року);  

- робоча зустріч з головою Одеської обласної ради С.В. Паращенком ( 11 

листопада 2019 року); 

- робоча зустріч з Одеським міським головою Г.Л. Трухановим (15 

листопада 2019 року); 

- робоча зустріч з головою Одеської обласної державної адміністрації     

М.В. Куцим з питання подальшого розвитку співпраці (21 листопада 

2019 року); 

- урочисте підписання Меморандуму про співпрацю між Федерацією 

профспілок Одеської області та інститутом (02 грудня 2019 року),  інш. 

З метою наукового інформаційного обміну, формування потенційних 

тематик спільних наукових досліджень, а також для залучення до наукових 

досліджень представників органів публічної влади Півдня України, 

Вінницької області, громадських організацій та бізнесу щороку в інституті 

відбуваються науково-комунікативні заходи. У 2019 році організовано та 

проведено понад 20 різноманітних за формою науково-комунікативні 

заходів: 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, наукові дискусії, лекції-співбесіди, фахові майстерні, 

тощо. Інноваційний підхід до організації та проведення зазначених заходів 

забезпечив більш ефективне розкриття їх тематичного змісту. З 20 по 31 

травня 2019 року відбувався Фестиваль науки, який поєднав заходи, які 

популяризували галузь знань «Публічне управління та адміністрування». 

Серед них:  

- науково-методологічний семінар на тему: «Self-менеджмент як 

складова успішності сучасного науковця»;  

- науково-методологічний семінар на тему: «Науково-дослідна робота 

аспірантів як ефективний метод підготовки якісно нових фахівців у 

вищій школі; 
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- дебати на тему: «Спроможні громади: об'єднання чи/та 

співробітництво»  

- семінар з презентацією програми академічної мобільності 

Європейського союзу Erasmus+ «Як публікуватися в іноземних рецензованих 

виданнях»;  

- семінар-тренінг на тему: «Формування громадянських компетенцій 

публічного управління»;  

- «круглий стіл» на тему: «Етико-моральні особливості здійснення 

наукових досліджень»;  

- Х наукова Інтернет-конференція аспірантів та докторантів на тему: 

«Державне управління: історія державотворення, виклики та 

перспективи» за міжнародною участю.  

Всеукраїнська підсумкова науково-практична конференція за 

міжнародною участю «Публічне управління: традиції, інновації, глобальні 

тренди» є провідною науковою подією в інституті, в якій беруть 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. Мета 

проведення  конференції 2019 року  полягала в виробленні пропозицій щодо 

поєднання зусиль науковців, наукових установ, органів публічної влади, 

бізнес-структур та громадськості для пошуку ефективних підходів до 

вирішення актуальних питань з проблем та перспектив розвитку держави та її 

регіонів – в умовах сучасних управлінських та соціально-економічних 

процесів.  Конференція була відкрита вступним словом директора інституту 

Миколи Іжі, в якому він зазначив, що конференція є можливістю наукового 

диспуту для вчених та практиків, під час проведення якого доцільно 

обговорити сучасний стан публічного управління, обмінятися досвідом і 

знайти шляхи для розробки загальних напрямків розвитку держави в умовах 

необхідності посилення інтеграційних процесів.  Організаторів та учасників 

заходу привітали:  Петроє О.М. – директор Інституту експертно-аналітичних 

та наукових досліджень Національної академії державного управління при 

Президентові України, доктор наук з державного управління; Богдан 

Штефанакі – заступник декана факультету філософії та соціально-політичних 

наук Університету Алесандру Іоан Куза (м. Ясси, Румунія); Тетяна Тофан – 

завідувачка кафедри економіки та публічного менеджменту Академії 

публічного управління Республіки Молдова (м. Кишинів).  За дорученням 

голови Миколаївської обласної ради Москаленко В.В. голова Миколаївської 

райдержадміністрації Миколаївської області, слухачка заочної форми 
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навчання Воробйова А.В., вручила директору інституту Іжі М.М. відзнаку 

Миколаївської обласної ради «За заслуги перед Миколаївщиною» ІІ ступеня 

за вагомий особистий внесок у підготовку управлінських кадрів для органів 

виконавчі влади та місцевого самоврядування Миколаївської області, 

високий професіоналізм, активну життєву позицію.  На пленарному засіданні 

виступили:  

– завідувач кафедри державознавства і права, д.держ.упр., професор 

Марущак В.П.;  

– професор кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук 

Овчаренко С.В.;  

– доцент кафедри публічного управління та регіоналістики, директор 

громадської організації «Одеський інститут соціальних технологій», 

заступник голови Всеукраїнської асоціації сприяння самоорганізації 

населення Крупник А.С.;  

– відомий політичний діяч України, народний депутат України ІІІ, VI та 

VII cкликань, Почесний громадянин м. Одеса та Одеської області 

Гриневецький С. Р.  

Після пленарного засідання роботу було продовжено у 9 

секціях. Результати роботи науково-практичної конференції висвітлено у 

збірнику матеріалів, а електронну версію – розміщено на webсайті інституту. 

 У 2019 році в інституті проходили  науково-комунікативні заходи, які 

стали традиційними і проводяться щорічно, а саме:  

- 18 квітня 2019 року відбулася XХ Всеукраїнська щорічна студентська 

науково-практична конференція за участю міжнародних спеціалістів: 

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

менеджменту організацій, кафедра проектного менеджменту інституту); 

- -17 травня 2019 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;  

- 31 травня 2019 року науково-практична конференція на тему: 

«Соціально-економічний розвиток регіонів в умовах децентралізації 

влади: цілі, механізми, інструменти. 

З метою систематичного впровадження результатів науково-дослідних 

робіт та дисертаційних досліджень у 2019 році продовжено функціонування 

експериментальної площадки на базі Херсонського ЦППК. В рамках 

науково-дослідної роботи «Стратегічні засади реалізації соціально-

гуманітарної політики в умовах децентралізації влади в Україні» спільно с 

Херсонською обласною державною адміністрацією, Херсонським ЦППК та 
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інститутом 6-7 червня 2019 року проведено міжрегіональну науково-

практичну конференцію «Соціально-гуманітарний та економічний розвиток в 

умовах децентралізації влади в Україні».  

Одним із пріоритетних напрямів діяльності науковців інституту є активна 

взаємодія з органами публічної влади Півдня України. У 2019 році за участю 

представників органів публічної влади відбулися спільні комунікативні 

заходи, зокрема:  

- 15 березня «круглий стіл» «Партнерство «Відкритий уряд» та 

використання інструментів відкритого урядування»;  

- 24 квітня «круглий стіл» «Професійне навчання управлінських кадрів в 

умовах реформування системи охорони здоров’я»;  

- 25 квітня «круглий стіл» «Професійне навчання управлінських кадрів в 

умовах реформування соціально-гуманітарної та культурної сфер»; 

- 24 травня «круглий стіл на тему: «Конвергенція інструментів 

публічного управління та бізнес-адміністрування на рівні міст 

обласного значення».  (на базі Вінницької міської ради)  

– 6-7 червня 2019 року міжрегіональна науково-практична конференція 

«Соціально-гуманітарний та економічний розвиток в умовах 

децентралізації влади  в Україні».  

- 19 червня XV Український муніципальний форум  (м. Одеса); 

- 25 вересня Всеукраїнський семінар в рамках конференції 

«Одеса.Рішельє.Форум»; 

- 5-6 жовтня науково-практичний семінар за підсумками науково-

дослідної роботи «Особливості реалізації політики децентралізації на 

рівні малих міст (на прикладі м. Гола Пристань)»; 

- 10 жовтня «крглий стіл» на тему: «Місце України на шляху до 

європейського законодавства для громадянського суспільства»; 

- 21 жовтня тренінг-презентація «Як підвищити ефективність 

регуляторної політики завдяки відкритим даним»; 

▪ 22 жовтня «круглий стіл» з обговорення пропозицій щодо 

удосконалення адміністративно-територіального устрою 

субрегіонального рівня в Одеській області, в рамках проекту 

«Підготовка та громадське обговорення обґрунтованої пропозиції 

нового районного (повітового) поділу всіх областей в рамках реформи  

▪ місцевого самоврядування України»;  

- 23 жовтня семінар на тему «Правове забезпечення функцій фінансового 

контролю, що покладені на органи Державної казначейської служби 

України в бюджетному процесі»; 
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23 жовтня семінар «Синергія громадських та урядових інституцій щодо 

інформування суспільства з питань євроатлантичної інтеграції», інш.  

Одним із ключових стратегічних напрямів розвитку інституту є  

забезпечення вивчення іноземних мов  на  професійному  рівні.  Володіння  

іноземними  мовами  є  обов'язковою вимогою для сучасного фахівця. В 

інституту у 2019 році проводилися заходи з популяризації вивчення 

іноземної мови, серед яких:  

- засідання  «Мовного клубу»; 

- 15.05.2019 року щорічна олімпіада серед студентів та слухачів 

факультету публічного управління та адміністрування та факультету 

менеджменту та бізнес-технологій;  

- 10 червня 2019 року країнознавча вікторина "Що? Де? Коли?";  

- 08.11.2019 року п’ятий ювілейний 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. 

Кафедра Аспіранти 

 

Кафедра 

державознавс

тва і права 

  

1-й рік навчання 

Куз С.М., к.держ.упр., доцент кафедри Коваль З.В. 

Стець В.В., к.держ.упр., доцент кафедри Коваль З.В. 

Сідорова А.О., д.держ.упр., професор Марущак В.П. 

Ющук М.О., д.держ.упр., професор Марущак В.П. 

Чокля О.І., Фальковський А.О. 

Вербановський В.В., Фальковський А.О. 

Осіік Д.В., Фальковський А.О. 

2-й рік навчання 

Дізанов М.Г., «Публічне управління розвитком експортного потенціалу 

України» (д.держ.упр., проф. Марущак В.П.) 

Єрмаков Р.В., «Становлення та розвиток місцевого самоврядування в 

Одесі у ХVІІІ-ХІХ століттях», (д.держ.упр., проф. Марущак В.П.) 

Махненко Д.А. «Правове регулювання забезпечення державної 

таємниці в публічному управлінні», ( к.ю.н. Фальковський А.О.) 

Мінаков О.А., «Судове адміністрування як складова публічного 

механізму забезпечення судової гілки влади», (к держ.упр., доцент 

Ровинська К.І.) 

Клименко О.С., «Публічне управління сферою судово-медичних 

експертиз», (к.держ.упр., доцент Козуліна С.О.) 

Самофалов Р.О., 2р.навч. Тема дис. «Визначення та забезпечення 

стандартів доброчесності осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави та місцевого самоврядування», ПУА; н.к.  к.держ.упр., доцент 

Ровинська К.І. 

Юхненко М.А., 2р.навч. Тема дис. «Державно-правове регулювання 
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ринку земель в Україні», ПУА; н.к.  к.держ.упр., доцент кафедри 

Коваль З.В. 

3-й рік навчання 

Антонюк О.І. «Публічне регулювання корпоративного управління 

господарської діяльності (організаційно-правовий аспект) (д.держ.упр., 

проф. Марущак В.П.) 

Гладунова О.П. «Державна служба в системі органів судової влади: 

інституційний підхід» (к держ.упр., доцент Ровинська К.І.) 

Марущак О.І.  «Державне регулювання організаційно-правового 

механізму оподаткування економічної діяльності» (к.держ.упр., доцент 

Козуліна С.О.) 

Токузан С.Ж.  «Контроль за діяльністю органів місцевого 

самоврядування» (д.держ.упр., професор кафедри Ровинський Ю.О.) 

Грішин О.В. «Організаційно-правові засади діяльності Президента» 

(к.держ.упр., доцент Козуліна С.О.) 

Маланчук О.Г. «Протидія корупційній діяльності в Україні: проблеми 

та пріоритетні напрямки» ( к.держ.упр., доцент кафедри Бачинська 

К.В.) 

 

 

Янюк С.В., рекомендована розш.засіданням кафедри до захисту у 

спецраді. Тема дис.  «Механізми державного регулювання 

територіальної оборони України» за спеціальністю 25.00.02 – механізми 

державного управління; н.к. д.держ.упр., проф. Марущак В.П. 

Базенко В.А., захист 2019р. Тема дис. «Управління органами місцевого 

самоврядування ефективним розвитком фізичної культури та спорту» 

за спеціальністю 25.00.04 – місцеве самоврядування; н.к. д.держ.упр., 

проф. Марущак В.П.  
Кафедра 

регіональної 

політики та 

публічного 

адмініструван

ня  

1-й рік навчання 

Біла І.С (д.держ.упр., професор Пахомова Т.І.) 

Кітаєва Тетяна Василівна (д.держ.упр., професор Пахомова Т.І.) 

Рокотянська Анастасія Сергіївна (д.держ.упр., професор Пахомова Т.І.) 

2-й рік навчання 

Мельник В.І. «Управління державною службою в Україні: теоретико-

правовий аспект»( д.політ.н., професор Іжа М.М.)  

Негуляєва І.М. «Забезпечення органами публічної влади інтеграції 

внутрішньо переміщених осіб в Україні» ( к.держ.упр., доцент Нагорна 

І.В.) 

Талалаєва О.П. «Механізми публічного управління з формування 

здорового способу життя» (к.держ.упр., доцент Нагорна І.В.) 

Шиманська Г.А. «Взаємодія органів публічної влади в системі 

управління земельними ресурсами в умовах децентралізації» 

(к.держ.упр. Чорнолуцький В.П..) 

3-й рік навчання 

Степаненко О.М. «Соціальний потенціал об’єднаних громад» 

(д.філос.н., професор Балабаєва З.В..) 

Рогульський О.І. «Підготовка публічних службовців в Україні: 

організаційно-правовий аспект» (д.держ.упр., професор Пахомова Т.І.) 

4-й рік навчання 

Кулешов В.В. «Громадський контроль представницьких органів влади в 

умовах децентралізації» (к.держ.упр. Матвєєнко І.В.) 

Пушкаревський С. В. «Реформування місцевого самоврядування в 
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умовах децентралізації влади» (к.держ.упр. Матвєєнко І.В.) 

Тетерін К.Ю. «Взаємодія влади та суспільства в Україні: організаційно-

правовий аспект»  (д.держ.упр., професор Пахомова Т.І.) 

Пономарьов В.В. «Світові практики децентралізації влади: 

порівняльний аналіз» (д.філос.н., професор Балабаєва З.В.) 

 

Мурзіна Тетяна Анатоліївна, Реформи місцевого самоврядування в 

Україні:зарубіжний досвід; 4-й рік навчання (науковий керівник 

д.держ.упр. Пахомова Т.І.) 

Ясиневич Станіслав Людвигович.  Механізм державного регулювання 

діяльності суспільного мовлення в контексті розвитку громадянського 

суспільства. 25.00.02 – механізми державного управління. Науковий 

керівник Чебан Олександр Іванович, кандидат наук з державного 

управління, доцент. (дисертацію захищено). 

Докторант 

Яковлєва Лілія Іванівна Інституційні, організаційно-правові та 

комунікаційні засади легітимності публічної влади (консультант 

д.політ.н., професор Іжа М.М.)   
Кафедра 

проектного 

менеджменту 

2-й рік навчання 

Псарьова О.А. «Розвиток медичного туризму в Україні: державний 

механізм регулювання» (д.держ.упр., професор Безверхнюк Т.М.) 

Шека О.О. «Державний механізм забезпечення сталого розвитку 

курортів в Україні» (д.держ.упр., професор Безверхнюк Т.М.) 

Хомко Л.П. «Механізми формування та розвитку взаємовідносин 

органів публічної влади та волонтерських організацій в Україні» 

(д.мед.н., ст.н.с. Бабова І.К. ) 

3-й рік навчання 

Іванько (Кубрак) О.О. «Теоретичні засади формування державно-

управлінської моделі комплексного використання туристично-

рекреаційного потенціалу Причорноморських територій» (д.держ.упр., 

професор Безверхнюк Т.М.) 

Сенча С.А. «Державний механізм стимулювання розвитку 

громадянського суспільства в Україні (на пракладі Одеської області)» 

(д.держ.упр., професор Безверхнюк Т.М.) 

4-й рік навчання 

Биков І.Г. «Механізми публічного управління розвитком медичного 

туризму в Україні» (д.мед.н., ст.н.с.Бабова І.К.) 

Лупашко А.П. «Формування маркетингового механізму публічного 

управління конкурентоспроможності регіонального туристичного 

продукту» (науковий керівник к.т.н., доцент Вишневська В.М.) 

Лозовська К.С. «Механізми формування комунікаційної 

інфраструктури місцевого самоврядування в умовах децентралізації» 

(науковий керівник к.держ.упр.Сивак Т.В.)  

Докторант 

Сенча І.А. «Теоретико-методологічні засади антикризового проектного 

управління соціально-економічними процесами (науковий керівник 

д.держ.упр., професор Безверхнюк Т.М.)  
Кафедра 

гуманітарних 

та соціально-

політичних 

наук 

1-й рік навчання 

Думинська С.В.   (д.держ.упр., професор Драгомирецька Н.М.)  

Зозуля І.Ю. (д.держ.упр., професор Драгомирецька Н.М.)  

Литвинюк І.П. ( д.держ.упр., професор Попов С.А.)  

Дружинін С.С. ( д.держ.упр., професор Драгомирецька Н.М.)  



13 

 

Мирненко Валерія Вікторівна ( к.мед.н., доцент  Корвецький О.Д.)  

2-й рік навчання 

Сухаренко В.В. «Механізм ресурсного забезпечення санаторно-

курортної галузі»   (к.е.н., доцент Курносенко Л.В.)  

Іоанно І.О. «Формування системи комунікативної діяльності в 

публічному управлінні: світовий досвід для України»  (д.держ.упр., 

професор Драгомирецька Н.М.)  

Скурчак Т.М. «Розвиток публічної служби в галузі охорони здоров'я: 

ціннісний аспект»  (к.мед.н., доцент Корвецький О.Д.)  

Василишен С.В. «Координаційна діяльність органів публічної влади 

щодо забезпечення прав дітей в умовах децентралізації» ( д.філос.н., 

професор Овчаренко С.В.)  

3-й рік навчання 

Биковська О.Н. «Імплементація моделі 5Р в публічному управлінні 

задля змін у громаді: теоретико-методологічний аспект» (д.держ.упр., 

професор Драгомирецька Н.М.)  

Буткевич А.П. «Розвиток адміністративного аудиту в системі 

державного контролю»  (д.держ.упр., професор Попов С.А.) 

Лисюк І.Є. «Запровадження результативного партнерства 4Р в Україні: 

теоретико-методологічний аспект» (д.держ.упр., професор 

Драгомирецька Н.М.)  

4-й рік навчання 

Присяжнюк І.М. «Забезпечення взаємодії органів публічної влади щодо 

запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій в Україні» 

(д.держ.упр., професор Попов С.А.) 

Докторант 

Самофалов Д. О. «Формування моделі комунікативної діяльності в 

публічному адмініструванні охороною здоров'я в Україні: теоретико-

методологічний аспект»  (д.держ.упр., професор Драгомирецька Н.М.) 

Яценко В.А. ( д.держ.упр., професор Попов С.А.) 

 

Кафедра 

глобалістики, 

євроінтеграції 

та управління 

національною 

безпекою 

1-й рік навчання 

Базенко Г.А. (к.політ.н., доцент Кадук Н.І.) 

Семейкин С.М. ( к:і.н., доцент Кривцова В.М.) 

2-й рік навчання 

Маймескул О.В. «Державне управління виборчим процесом місцевих 

виборів в Україні» (к.політ.н., доцент Кадук Н.І.) 

3-й рік навчання 

Семенюк Ю.Є. «Система управління закладами загальної середньої 

освіти в умовах децентралізації та європейської інтеграції» (к.держ.упр. 

Кривцова О.М.) 

Дем’янчук Ігор Яковлевич, «Інноваційні механізми управління 

цивільним захистом», 3-й рік навчання (Науковий керівник: Остапенко 

О.А.) 

4-й рік навчання 

Єрко О.В.«Організаційно-правові засади реформування пенсійної 

системи України в контексті європейського вибору» (к.політ.н., доцент  

Кривоцюк П.С.) 

Романенко М.С.«Взаємовідносини держави та суспільства під час 

впровадження партисипативного бюджету» (к.і.н., доцент Кривцова 

В.М.) 

Дзядзіна Н. М. «Механізм формування пріоритетів регіонального 
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розвитку» спеціальність 25.00.02 – механізми державного управління 

(Науковий керівник: Усатюк І.Ф.) – подано на розгляд спеціалізованої 

вченої ради. 

Гололобов Сергій Миколайович «Механізми взаємодії громадських 

організацій у сфері культури з органами публічної влади»,  

спеціальність 25.00.02 – механізми державного управління (Науковий 

керівник: Горячук В.Ф.) – подано на розгляд спеціалізованої вченої 

ради. 

Докторант 

Колісніченко Н.М.«Формування та розвиток системи підготовки осіб, 

що обіймають політичні (виборні) посади, до здійснення політико-

управлінської діяльності», спеціальність 25.00.02 – механізми 

державного управління.  (Науковий консультант: Саханєнко С.Є.) – 

подано на розгляд спеціалізованої вченої ради. 

Кафедра 

менеджменту 

організацій 

2-й рік навчання 

Стоян Рустам Георгійович «Механізм державного регулювання 

розвитком людського капіталу в умовах децентралізації» (к.держ.упр., 

доцент Красностанова Н.Е.) 

Кафедра 

публічного 

управління та 

регіоналістик

и 

1-й рік навчання 

Нагуляк Анастасія Олегівна Лесик О.В., к.держ.упр. 

Омельченко Владислав Станіславович Піроженко Н.В., к.держ.упр., 

доцент 

Томащук Юлія Миколаївна Приходченко Л.Л., д.держ.упр., професор 

Калінін Максим Віталійович Саханєнко С.Є., д.держ.упр., професор 

Невеселий Владислав Валеріойвич Лесик О.В., к.держ.упр. 

Погосян Віталій Валерійович Приходченко Л.Л., д.держ.упр., професор 

Чайка Анжеліка Валеріївна Крупник А.С., к.політ.н., доцент 

2-й рік навчання 

Голинський В.В. «Державне регулювання системи морського 

транспорту України» (д.держ.упр., професор Приходченко Л.Л.) 

Варламов М.В. «Удосконалення механізмів зміцнення матеріальної та 

фінансової основи місцевого самоврядування»  (д.держ.упр., професор 

Приходченко Л.Л.) 

Ющенко М.В. «Оптимізація діяльності органів реєстрації актів 

цивільного стану в умовах децентралізації» ( д.держ.упр., професор 

Саханєнко С.Є.)  

Щербатюк Л.Є. «Організаційно-правові засади забезпечення 

громадського порядку в населених пунктах» (к.ю.н.Дуліна О.В.)  

Пасенко Н.К. «Забезпечення соціальної ефективності управлінських 

рішень у системі органів публічної влади» (к.політ.н., доцент Крупник 

А.С.)  

Лагунін М.С. «Удосконалення механізмів взаємодії органів місцевого 

самоврядування України з міжнародними фінансовими інститутами» 

(к.держ.упр., доцент Давтян С.Г.)  

3-й рік навчання 

Зейтуллаєва Е.З. «Багаторівневе управління процесами адаптації 

внутрішньо переміщених осіб в Україні»  (к.держ.упр., доцент Попов 

М.П.) 

Мустафаєва Е.Т. «Реформування територіальних основ публічної влади 

в умовах поліетнічності» (к.держ.упр., доцент Попов М.П.) 

Ковтун Ю.Є. «Оптимізація взаємовідносин органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування в процесі децентралізації»  
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РОЗДІЛ 3  

Науково-дослідницька діяльність 

 

(к.філос.н., доцент Оганісян М.С.)  

Орлова А.І.  «Механізми реалізації державної політики сприяння 

розвитку громадянського суспільства в Україні»  (к.політ.н., доцент 

Крупник А.С.) 

Єльчієва О.Р.  «Механізм удосконалення надання соціальних послуг в 

громадах»  (к.держ.упр., доцент Давтян С.Г.,) 

4-й рік навчання 

Бабич О.В. «Механізми розвитку депресивних територій в Україні» 

(д.держ.упр., професор Саханєнко С.Є.) 

Мусійовський А.Й. «Стратегічне планування збалансованого розвитку 

лісового господарства України (к.держ.упр., доцент Піроженко Н.В.) 

Робочий В.В. «Гарантоване забезпечення населення товарами першої 

необхідності: державно-управлінський  аспект (Саханєнко С.Є., 

д.держ.упр., професор) 

 

Фольгіна Т.О. «Концептуальні засади державного регулювання 

забезпечення енергоефективності ЖКГ»  (к.держ.упр., доцент 

Піроженко Н.В.) 

Докторант 

Дуліна О.В. «Становлення та розвиток системи внутрішнього контролю 

в органах публічної влади» (  д.держ.упр., професор Приходченко Л.Л.)  
Кафедра 

економічної 

та фінансової 

політики 

1-й рік навчання 

Односталко Д.В.(к.держ.упр., доцент Голинська О.В.) 

Пустова Н.В.(к.держ.упр., доцент Голинська О.В.) 

Бурдига Д.М. (д.держ.упр., професор Миколайчук М.М.) 

Лантратов М.С. (д.держ.упр., професор Миколайчук М.М.) 

2-й рік навчання 

Розмаріцина Н.А. «Інституціональні та функціональні особливості 

реформування механізму надання адміністративних послуг в Україні» 

(к.держ.упр., доцент Голинська О.В.) 

Варещенко В.І. «Механізм формування та реалізації державної 

інноваційно-інвестиційної політики в координатах глобалізаційних 

змін» ( д.е.н., професор Карпенко Л.М.) 

Кафедра 

української та 

іноземних 

мов 

1-й рік навчання 

Волошенюк А.М. (к.держ.упр Колісніченко Н.М.) 

2-й рік навчання 

Яруліна Н.О. «Інформаційно-комунікативне середовище органу 

публічної влади: механізми формування» (к.держ.упр., доцент 

Колісніченко Н.М.) 

3-й рік навчання 

Смачний В.В. «Підвищення ефективності співробітництва 

територіальних громад в Україні» (к.держ.упр., доцент Колісніченко 

Н.М.) 
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Протягом звітного періоду в інституті було продовжено виконання 3 

науково-дослідних робіт та започатковане виконання 1 науково-дослідної 

роботи. Основні наукові результати за звітний період: 

«Багаторівневе управління (multilevel governance) регіональним розвитком в 

контексті модернізації публічної влади в Україні» (науковий керівник – 

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

− визначено шляхи модернізації публічної влади з урахуванням 

особливостей функціонування рівнів multilevel governance; 

− вироблено моделі багаторівневого управління регіональним розвитком в 

контексті модернізації публічної влади в Україні; 

− вироблено рекомендації щодо шляхів впровадження багаторівневого 

управління регіональним розвитком в умовах проведення системних 

реформ в Україні; 

− підготовлено монографію «Багаторівневе управління (multilevel 

governance) в умовах модернізації публічної влади і становлення 

демократичного врядування в Україні». 

«Стратегічне проектування екологічної безпеки на регіональному рівні: 

механізми координації діяльності та узгодження еколого-економічних 

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

− обґрунтовано ефективний механізм публічних консультацій органів 

влади з громадськістю у процесі реалізації стратегічних пріоритетів 

екологічної політики за інтегрованим підходом у формі програм чи 

проектів; 

− адаптовано метод стратегічного проектування для вирішення завдань 

державної екологічної політики на регіональному рівні з конкретизацією 

процедури й інструментів його застосування та обґрунтуванням 

організаційно-функціональної структури управління; 

− підготовлено аналітичну довідку «Законодавчі та нормативні методи 

екологічної оцінки в Україні». 

«Система публічного управління євроінтеграційними процесами України в 

умовах глобалізації» (науковий керівник – Кривцова В.М., к.і.н., доцент): 

− виявлено актуальні проблеми функціонування системи публічного 

управління євроінтеграційними процесами України в умовах 

глобалізації; 

− визначено сутність, структура і специфіка механізмів управління 

євроінтеграційними процесами України. 
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«Іншомовна комунікація у підготовці публічних службовців: вивчення  та 

запровадження європейського досвіду» (науковий керівник – Колісніченко 

Н.М., к.держ.упр., доцент): 

− проведено комплексний аналіз європейського досвіду використання 

іншомовної комунікації у підготовці публічних службовців із метою 

подальшої імплементації в українських освітніх реаліях; 

− визначено основні складові структурно-компонентної моделі підготовки 

публічних службовців до іншомовної комунікації-філосовський, 

мотиваційний, креативний, рефлексивний, технологічний тощо.  

У 2019 році в інституті виконувалася ініціативна тема «Стратегії 

інноваційного розвитку в менеджменті» (державний реєстраційний номер 

0119U102798). Результатом першого року виконання є монографія 

«Стратегії інноваційного розвитку в менеджменті». 

Для підбиття підсумків про результати виконання науково-дослідних 

робіт в інституті було організовано рецензування звітів (проміжних та 

заключних). Утворено експертну групу, до складу якої увійшли професори                    

Н.М. Драгомирецька, М.М. Миколайчук, А.Г. Ахламов, С.А. Попов,           

Т.І. Пахомова, В.П. Марущак. 

 

2.2. Дослідження, що проводились на підставі договорів  

 

У 2019 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 «Cтратегічні засади реалізації соціально-

гуманітарної політики в умовах децентралізації влади в Україні» (науковий 

керівник – Воронов О.І., д.держ.упр.,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.  

- Благодійної організації Фонду громади міста Гола Пристань «Свята 

Ольга» (науковий керівник –Піроженко Н.В., к.держ.упр., доцент): 

– проведено комплексний аналіз науково-теоретичних та 

організаційно-правових основ політики децентралізації на рівні малих міст; 

– обґрунтовано концептуальні засади реалізації політики 

децентралізації на рівні малих міст в Україні; 
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– вироблено моделі реалізації політики децентралізації на рівні 

малих міст в контексті модернізації публічної влади в Україні; 

– розроблено програму та проведено науково-практичний семінар за 

підсумками науково-дослідної роботи «Особливості реалізації політики 

децентралізації на рівні малих міст (на прикладі м. Гола Пристань)». 

- Управління туризму, рекреації та курортів Одеської обласної державної 

адміністрації (науковий керівник –Безверхнюк Т.М., д.держ.упр., професор): 

- актуалізовані та систематизовані вихідні інформаційні дані за усіма 

показниками, що формують рекреаційний та інвестиційний потенціали в 

розрізі адміністративних районів області, що представлений в електронному 

форматі; 

- наукове обґрунтовано типізація рекреаційних зон Одеської області; 

оцінений їх потенціал;  

- обґрунтовано модель комплексного розвитку кожної рекреаційної зони 

за пріоритетними стратегіями, видами та об’єктами інвестування; 

- розроблено картосхеми просторового розташування рекреаційних 

ресурсів Одеської області, інвестиційного потенціалу рекреаційних зон 

Одеської області;  

- розроблено дорожню карту реалізації ключових інвестиційних проектів 

для кожної рекреаційної зони. 

 

Впровадження результатів науково-дослідних робіт 

 

Відповідно до виконання президентських ініціатив, розпоряджень Кабінету 

Міністрів України, 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 2019 рік, а також з метою вдосконалення науково-

методичного забезпечення навчального процесу підготовки та підвищення 

кваліфікації державних службовців, підготовки науково-педагогічних та 

наукових кадрів вищої кваліфікації, підвищення ефективності діяльності 

місцевих держадміністрацій та органів місцевого самоврядування науковці, 

докторанти, аспіранти та здобувачі інституту взяли участь у розробці: 

- пропозицій щодо удосконалення адміністративно-територіального 

устрою субрегіонального рівня в Одеській області під час розробки 

проекту «Підготовка та громадське обговорення обґрунтованої 

пропозиції нового районного (повітового) поділу всіх областей в рамках 

реформи місцевого самоврядування України»; 
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- проекту Положення про громадську раду при Одеській обласній 

державній адміністрації;  

- проекту Концепції розвитку електронної демократії в Одеській області 

та плану заходів з її реалізації; 

- пропозицій до проекту Стратегії розвитку Одеської області на 2021-

2027 роки; 

- Дорожньої карти розвитку інвестиційного потенціалу рекреаційних зон 

Одеської області; 

- монографії «Багаторівневе управління в умовах модернізації публічної 

влади і становлення демократичного врядування в Україні»;  

- монографії «Стратегії інноваційного розвитку в менеджменті»; 

- аналітичної довідки «Законодавчі та нормативні методи екологічної 

оцінки в Україні»; 

- аналітичної записки щодо питань розвитку культурних індустрій в 

місцевих громадах для Департаменту культури, національностей, 

релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одеської 

облдержадміністрації; 

- аналітичної записки «З чого починається ЦНАП? З поваги до людини»;  

- аналітичної записки «Ресурсне забезпечення органів самоорганізації  

населення».  

 

 

РОЗДІЛ 4 

Експертно-аналітична діяльність 

 

Одним із індикаторів успішності реалізації завдань Стратегії розвитку 

Національної академії державного управління при Президентові України  на 

2017-2021 роки є науково-експертна діяльність. 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. У 2019 році професор кафедри 

публічного управління та регіоналістики С.Є. Саханенко і професор кафедри 
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економічної та фінансової політики Л.М. Карпенко включені до складу 

міжвідомчої регіональної робочої групи з підготовки пропозицій щодо 

адміністративно-територіального устрою базового та районного рівнів 

Одеської області та робочої групи для підготовки пропозицій до проекту 

Стратегії розвитку Одеської області на 2021-2027 роки. 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 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. Науковці інституту приймають участь і у 

реалізації Проектів міжнародної технічної допомоги: 

Subnational Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA), Ukraine 

2019;  

Increasing Budget Transparency in Five Cities/ATCs in Donetsk and Luhansk 

Oblasts; 

Ukraine, Public Finance; Assessment of the Municipal Financial Management 

system of Amalgamated Hromadas in Ukraine; 

Integrated Urban Development in Ukraine; 

 «Ukraine – Local Empowerment, Accountability and Development Programme»;  

«Децентралізація приносить кращі результати і ефективність» (DOBRE); 

«Підвищення прозорості місцевих бюджетів, упровадження гендерних 

підходів у бюджетний процес у об’єднаних територіальних громадах 

Донецької області та Харківської області»; 

«Публічні бюджети від А до Я: Інформування, активізація та залучення 

громадянського суспільства».  

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

Participation) та підтримки Одеської обласної державної адміністрації діє 

Одеський центр інновацій в електронному урядуванні (ЦІЕУ) «Електронне 

урядування задля прозорості влади та участі громади» в Україні. У 2019 році 

на базі цього центру проводились тренінги з питань е-урядування та е-

демократії для публічних службовців Одеської області.  

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 
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розвитку міжсекторного та міжінституційного партнерства в інституті за 

ініціативи кафедри публічного управління та регіоналістики підписано 

Меморандум про створення Регіональної платформи (мережи) випускаючих 

кафедр з підготовки службовців органів публічної влади. За звітний період до 

мережі приєдналися 4 кафедри інших закладів вищої освіти України.  

Протягом 2019 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 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 тимчасової робочої групи з питань розвитку цифрових 

навичок громадян при Міжгалузевій раді з питань розвитку електронного 

урядування; член Національної мережі тренерів з відкритих даних. 

Результатом діяльності є: 

− участь у розробці проекту регіональної програми інформатизації на 

2018-2020 роки; 

− розроблені проекти Концепції та Програми навчання публічних 

службовців та населення технологіям електронного урядування та 

електронної демократії; 

− проведення навчання фахівців, які будуть проводити тренінги з 

відкриття даних для місцевих органів влади.  

Куспляк І.С., доцент кафедри електронного урядування та інформаційних 

систем - член робочої групи "Електронне урядування" при Одеській обласній 

державній адміністрації.  

Разом з Одеською обласною радою, Одеською обласною державною 

адміністрацією та Фондом Ганса Зайделя інститут є одним із учасників 
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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 

проводилися тренінги з питань е-урядування та е-демократії для публічних 

службовців Одеської області.  

Податково-бюджетна децентралізація. Запровадження програмно-

цільового методу формування та виконання бюджетів на рівні 

об'єднаних громад. Програмування соціально-економічного розвитку: 

Голинська О.В., доцент 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), експерт 

з гендерно орієтованого бюджетування. Провела більше 25 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».  

Член міжвідомчої регіональної робочої групи з підготовки пропозицій щодо 

адміністративно-територіального устрою базового та районного рівнів 

Одеської області та робочої групи для підготовки пропозицій до проекту 

Стратегії розвитку Одеської області на 2021-2027 роки. 

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 
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самоорганізації населення, член Координаційної ради з питань розвитку 

громадянського суспільства.  

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: радник 

Голови Одеської ОДА з питань розвитку туризму і залучення інвестицій;  

член Наукової ради з питань туризму та курортів Міністерства економічного 

розвитку та торгівлі України; член конкурсної комісії Управління 

комунікацій та інформаційної політики Одеської ОДА; член конкурсної 

комісії при Голові Одеської ОДА. Брала участь в розробленні аналітичних, 

програмних і стратегічних документів розвитку туристичної галузі на 

національному та регіональному рівні; 

Член Наукової ради з питань туризму та курортів Міністерства економічного 

розвитку та торгівлі України брала участь в розробленні аналітичних, 

програмних і стратегічних документів розвитку туристичної галузі на 

національному та регіональному рівні; 
Член конкурсної комісії Управління комунікацій та інформаційної політики 

Одеської ОДА брала участь в експертизі проектів, що були підготовлені на 

конкурс від інститутів громадянського суспільства; 
Член конкурсної комісії при Голові Одеської ОДА забезпечувала 

експертизу та моніторинг стану виконання (реалізації) програм (проектів, 

заходів).  

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 



24 

 

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. 

Львова Є.О. - член Європейського Товариства Міжнародного права,. 

Ровинська К.І. – науковий консультант Державної судової 

адміністрації, Одеської міської ради. 

Приходченко Л.Л. завідувач кафедри публічного управління та 

регіоналістики професор є членом галузевої експертної ради з галузі знань 

«Публічне управління та адміністрування» Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти. 

 Драгомирецька Н.М.  професор кафедри гуманітарних та соціально-

політичних наук член науково-методичної ради Міністерства освіти України 

з галузі знань 281 «Публічне управління та адміністрування».  

Мамонтова Е.В.. професор кафедри регіональної політики та 

публічного адміністрування увійшла до складу до складу науково-

методичної ради Міністерства освіти України з галузі знань «Політологія».  

Карпенко Л.М. 

1. Член редколегії наукового  збірника «Економіка і фінанси» , м. 

Дніпр, за напрямком «Економічні конференції» 

2. Member of International Scientific Committee University of Economics in 

Bratislava (на постійній основі з 2016 року; підтверджується відповідним 

стажуванням у ЄС; міжнародними науковими конференціями, науковими 

форумами, конгрксами) 

3. Член редколегії фахового наукового журналу категорії Б  

«Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування» (Національний 

Університет Державної фіскальної служби України, м. Ірпинь) 

4. Член редколегії фахового науковго  зірника наукових праць ОРІДУ 

НАДУ при Президенте України, м.Одеса 

5. Член редколегії фахового науковго  зірника наукових праць 

Національної академії державного управління при Президентові України», 

м.Київ 
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6. Член робочої групи з розробки Стратегії розвитку Одеської області 

на період 2021-2027 рр., Одеська обласна Державна Адміністрація, Наказ № 

796/А-2019 від 01.07.2019 

7. Член Міжнародного проекту Австрійської Агенції розвитку та 

Програми розвитку організації об’єднаних націй (ААР/ПРООН), «Сталий 

розвиток сільських територій Чернівецької та Одеської областей» 

У 2019 році професор Овчаренко С.В. здійснила керівництво підготовкою 

спільної міжнародною проектної заявки для участі у програмі: 

 «ENI BSB CBC 2014 – 2020» спільно з Трабзонським технічним 

університетом (дедлайн 31.01.2019);  

«ENI BSB CBC 2014 – 2020» спільно з Трабзонським муніципалітетом 

(дедлайн 31.01.2019);  

Cultural Bridges (British Consul ) спільно з Університетом Лафборо, Школа 

мистецтв, драми та англійської мови (дедлайн 10.04.2019).  

 

 

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. 

 

Протягом звітного періоду співробітники інституту виступали з 

коментарями, науковим консультуванням, давали інтерв’ю та брали участь у 

радіо- та телепередачах, а саме:  

 Крупник А.С., доцент кафедри публічного управління та 

регіоналістики, директор Одеського інституту соціальних технологій, взяв 

участь у прес-конференції в Укрінформі (м. Київ) на тему: «Соціальне 

замовлення як інструмент сталого розвитку громади та індикатор 

доброчесності місцевих чиновників» (31 травня 2019 року). 

 Пігарєв Ю.Б. 25 жовтня 2019 року, ФОРУМ SMART CITY Одещина, м. 

Одеса, Impact Hub Одеса, публічний виступ на панелі “Стратегія цифрової 

трансформації Одещини” 
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Куспляк І.С. 16 серпня 2019 року, канал “1 городской” м. Одеса, ток-шоу 

“Хлеба и зрелищ”, тема: “Держава в смартфоні”  

Куспляк І.С. 02 жовтня 2019, канал “Академія” м. Одеса, тема: Між двох 

вогнів “Держава в смартфоні”  

Куспляк І.С. 28 серпня 2019 року, 7 Телеканал м. Одеса, “Держава в 

смартфоні”: можливості та ризики втілення проекту 

 

РОЗДІЛ 5 

Інформаційне забезпечення наукової діяльності 

 

Сукупні бібліотечні фонди Інституту нараховують майже 58 тисячі 

примірників, які складаються з наступних фондів: книжкового, періодичних 

видань (вітчизняних та зарубіжних 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. 

Книжковий фонд становить 57 824 одиниць зберігання, в т.ч. 4 964 

іноземними мовами. В звітному періоді бібліотечний фонд поповнився на 

393 примірників книг та брошур, з них 57 примірників іноземними мовами. 

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. 

Наповнення баз даних: електронний каталог книг (13 196 записів), 

електронна систематична картотека статей (134 162 записів), електронний 

каталог дисертацій (128 записів), електронний каталог авторефератів 

дисертацій (1 333 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. В читальній залі 

відкрито доступ до наук метричних баз даних Web of Science та Scopus та 

платформи Research4Life 



27 

 

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 (46) до 

знаменних та пам’ятних дат України, ЮНЕСКО, міжнародних.  

До науково-комунікативних заходів Інституту було підготовлено 3 

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»); 

до Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю - 

«Реформування публічного управління: теорія, практика, міжнародний 

досвід». Також у читальній залі розміщено постійно діячу виставку нових 

надходжень навчальної та наукової літератури, яка оновлюється по мірі 

надходження видань, а також виставку монографій і навчальних посібників, 

яки були підготовлені викладачами інституту.  

За звітний період бібліотека надала послуги традиційними формами 

обслуговування 1 938 читачам, мала 4 138 відвідувань, книговидача склала 3 

771 примірника. Проводилось індексування наукових статей, збірників 

наукових праць, монографій, підручників, навчальних посібників тощо ( 919 

одиниць). 

 

 

 2 3 

     VІ. Інформаційне, методичне, технічне  

забезпечення 

 

 Бібліотечний фонд, примірників, тис. 57,82 

      у тому числі іноземними мовами 4,96 

 Отримано видань за 2019 р., примірників, тис. 0,39 

      у тому числі іноземними мовами 0,06 

 

 

 

РОЗДІЛ 6 

Науково-видавнича діяльність 

Підрозділ 6.1 

Видавництвом ОРІДУ НАДУ при Президентові України у звітний період 

відповідно до Плану видання навчальної та наукової літератури, 

затвердженого вченою радою Інституту у продовж 2019 року підготовлено до 
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друку і видано:– навчально-методичної й наукової літератури,  назв – 

159, обл.-вид. аркушів – 743,45 примірників, тис. – 3,22. 

Для забезпечення навчального процесу навчальною, навчально-

методичною та довідковою літературою, відділом у звітний період 

підготовлено та надруковано 142 навчальних виданя: з яких 12 навчальних 

посібників, 7 – конспектів лекцій, 123 – методичних рекомендацій та 

вказівок. Загальним обсягом – 501,15 о.в.а. 

Видано 4 монографії: 

1. Karol Janas. BARO MARIBEN (The Attitude of the Slovak Authorities 

towards the Roma Community in Slovakia between 1939 and 1945): Monografia. 

– ODESSA: ORIPA NAPA, 2019.  

2. Сучасний сталий розвиток в сфері культури: зарубіжний досвід для 

України: монографія / Драгомирецька Н.М., Дружинін С.С., Думинська С.В., 

Жилавська Р.П., Ковальова Ю.В. / за заг.ред. д.держ.упр., професора Н. М. 

Драгомирецької. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2019. 

3. Децентралізація влади в Україні: гуманітарний та соціально- 

політичний аспекти : монографія / кол. авт.: Іжа М.М., Бакуменко В.Д., 

Попов С.А. та ін.; за ред. Іжі М.М., Бакуменка В.Д., Попова С.А. – Одеса: 

ОРІДУ НАДУ, 2019. 

4. Куспляк Г. І.Комплексний механізм державного управління 

бюджетними програмами капітального будівництва в Україні : монографія / 

Г.І. Куспляк. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2019, загальним обсягом – 72,0 о.в.а. 

Результати наукових досліджень викладачів і науковців Інституту, 

здобувачів, аспірантів і докторантів публікуються на сторінках збірників 

наукових праць Інституту. 

У звітний період підготовлено і опубліковано 4 випуски паперового 

фахового видання «Актуальні проблеми державного управління» 

(індексується – Index Copernicus (Оцінка – 50.68. Цитувань – 4.), Compendex, 

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

«Теоретичні та прикладні питання державотворення» (індексується – Google 

Scholar), змісти яких розміщено на сайтах Інституту та Національній 

бібліотеки ім. Вернадського, загальним обсягом 74,1 о.в.а. 

Загалом у 6 випусках цих збірників у звітний період опубліковано 51 

наукову статтью у галузі публічного адміністрування та адміністрування.  

Випуски №1(77)-2019, №2(78)-2019, №3(79)-2019 збірника наукових праць 

«Актуальні проблеми державного управління» та № Е-24-2019, № Е-25-2019 

«Теоретичні та прикладні питання державотворення» мають власні сторінки 

на платформі видавничої служби «УРАН». Вищевказаним збірникам та всім 

статтям присвоєно індекс DOI. 

За підсумками науково-практичних конференцій, що проходили в 

Інституті у звітний період, підготовлено й випущено 7 збірників тез. 

Загальним обсягом 87,2 о.в.а. та загальним накладом 370 прим. 

Підрозділ 6.2 

Монографії: 

http://scholar.google.com.ua/citations?user=vkgu790AAAAJ&hl=uk
http://scholar.google.com.ua/citations?user=vkgu790AAAAJ&hl=uk
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1. Децентралізація влади в Україні: гуманітарний та соціально-

політичний аспекти : монографія / кол. авт.: Іжа М.М., Бакуменко В.Д., 

Попов С.А. та ін.; за ред. Іжі М.М., Бакуменка В.Д., Попова С.А. – Одеса: 

ОРІДУ НАДУ, 2019 – 372 с. / Оформлено свідоцтво про авторське право на 

цей науковий твір. 

2. Сучасний сталий розвиток в сфері культури: зарубіжний досвід для 

України: Монографія / Драгомирецька Н.М, Дружинін С.С., Думинська С.В., 

Жилавська Р.П., Ковальова Ю.В. / за заг. ред. д.держ.упр., професора 

Н.М.Драгомирецької. – Одеса, ОРІДУ НАДУ, 2019. – 238 с.  
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РОЗДІЛ 7 

Наукова співпраця 

Підрозділ 7.1 

 

1. Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської 

міської ради. Науково-експертне консультування з питань  імплементації 

норм Законів України «Про інформацію», «Про захист інформації в 

інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про державну таємницю», 

«Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», 

«Про публічні закупівлі», «Про відкритість використання публічних коштів», 

«Про запобіганню корупції», «Про основні засади забезпечення кібербезпеки 

України», «Про електронні довірчі послуги» та інших, та впровадження в 

діяльність Постанов та Розпоряджень Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, 

телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про 

затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, 

використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв 

інформації, що містять службову інформацію», «Про затвердження 

Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненні у формі 

відкритих даних», «Деякі питання оприлюднення публічної інформації у 

формі відкритих даних»,  «Про затвердження плану дій з реалізації 

принципів Міжнародної хартії відкритих даних», «Про схвалення Концепції 

розвитку електронного урядування в Україні», «Про схвалення Концепції 

розвитку електронної демократії в Україні та плану заходів щодо її 

реалізації», «Деякі питання цифрового розвитку», «Про схвалення Концепції 

розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та 

затвердження плану заходів щодо її реалізації»  та інших, що стосуються 

інформаційно-технологічної діяльності департаменту. Проведення 

виїзних занять для слухачів заочної форми навчання факультету публічного 

управління та адміністрування 

2. Головним управлінням Державної казначейської служби 

України в Одеській області   Семінар для слухачів ПУА з.ф.3 к. 

на тему: «Правове забезпечення функцій фінансового контролю, що 

покладені на органи Державної казначейської служби України в бюджетному 

процесі», 23 жовтня 2019 р, організація та модерація семінару.   

3. Державна установа «Український НДІ медичної реабілітації та 

курортології МОЗ України» спільне написання монографій та статей 

(1 монографія, 5 матеріалів конференцій; 2 статті); участь у проектах і 
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програмах з розвитку курортно-туристичної сфери; співорганізація у 

проведенні міжнародного науково-практичного семінару «Просторове 

планування приморських територій: досвід Польщі та України в розитку 

курортно-туристичних дестинацій»; спільна участь у виконанні НДР 

«Дослідження лікувально-оздоровчого, курортного потенціалу природних 

лікувальних ресурсів Одеської області» за договором №  18 від 02.08.2019 р. 

(що підтверджується відповідними довідками про участь співробітників 

кафедри в НДР). 

4.Представництво МЗС України в Одесі 

Дипломатична академія України імені Геннадія Удовенка при МЗС. Спільні 

комунікативні заходи, навчально-методичне співробітництво.  Спільно 

«круглий стіл»: «Регіональний вимір реалізації євроінтеграційної стратегії 

України» (16 травня 2019 р.); «круглий стіл» на тему «Регіональний вимір 

глобальних трансформацій» (18 червня 2019 р.).; навчальний модуль 

«Зовнішня політика України та особливості співпраці з міжнародними 

партнерами» (4-5 листопада 2019 р.).  

5.Управління туризму, курортів та рекреації Одеської обласної 

державної адміністрації.   участь у реалізації заходів Програми 

розвитку туризму в Одеській області.  Участь у засіданнях робочих груп, 

підготовка аналітичних матеріалів та надання експертно-консультаційних 

послуг, виконання НДР на замовлення. 

6. Південноукраїнським національним педагогічним університетом 

ім. Ушинського. Участь науковців  Південноукраїнського національного 

педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського у НДР кафедри публічного 

управління та регіоналістики «Багаторівневе управління (multilevel governance) 

регіональним розвитком в контексті модернізації публічної влади в Україні». 

Проведення (28.05.2019 р.) на базі Південноукраїнського національного 

педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського спільного науково-

комунікативного заходу у межах Фестивалю науки на тему: «Якою має бути 

громадська акредитація закладу освіти?».  

7. Одеська обласна універсальна наукова бібліотека ім. 

Грушевського. Науково-методологічний семінар на тему: «Науково-дослідна 

робота аспірантів як ефективний метод підготовки якісно нових фахівців у 

вищій школі». 21.05.19 р. – проведення семінару на  базі Одеської 

національної наукової бібліотеки. 

8. Херсонський обласний центр перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, керівників державних підприємств, установ і 

організацій. На замовлення Херсонського ЦППК укладено договір та 
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виконано НДР за темою «Стратегічні засади реалізації соціально-

гуманітарної політики в умовах децентралізації влади в Україні». У межах 

виконання НДР на базі Херсонського ЦППК 6-7 червня 2019 р. проведено 

спільну виїзну науково-практичну конференцію «Публічне управління 

соціально-гуманітарним та економічним розвитком в умовах децентралізації 

влади в Україні». 

 

Підрозділ 7.2 

На виконання Стратегії розвитку НАДУ при Президентові України на 

2017-2021 та Плану роботи академії і інституту на 2019 рік міжнародне 

співробітництво інституту здійснювалось за такими основними напрямками: 

1) Співпраця з зарубіжними закладами вищої освіти, дипломатичними 

установами та міжнародними організаціями. Протягом 2019 року інститут 

активно розвивав наукові контакти з партнерами з Німеччини, Польщі, 

Молдови, Румунії, Туреччини, Китаю, Грузії та інших країн. Окрім ЗВО, що 

здійснюють підготовку управлінців та менеджерів, інститут підтримував та 

поглиблював співробітництво з дипломатичними представництвами та 

такими міжнародними організаціями як Volkswagen Foundation (ФРН), Фонд 

Східна Європа, Німецька служба академічних обмінів (DAAD),  Агентство 

США по міжнародному розвитку (USAID), Молодіжний регіональний центр 

«LEPL» Міністерства освіти, культури та спорту Аджарської Автономної 

Республіки, Астанінський хаб в сфері державної служби, Рада Європи, 

«Альянс Франсез» в Одесі, Міністерство іноземних справ в Німеччині, 

Програма академічних обмінів ЄС Erasmus+, Представництво ЄС в Україні та 

інші. Станом на грудень 2019 року між інститутом та зарубіжними закладами 

існує 20 договорів про співробітництво. У 2019 році було укладено Угоду 

про співробітництво з Академією Економіки Д. А. Ценова (м. Свіштов, 

Болгарія). Також заключено договір на реалізацію академічної мобільності за 

програмою «Еразмус+» з Німецьким університетом адміністративних наук м. 

Шпайєр (ФРН) та Університетом м. Гданськ (Польща). 

2) 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. 
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Представники інституту 64 рази брали участь у стажуваннях, навчальних 

візитах, міжнародних конференціях та інших науково-комунікативних 

заходах за кордоном. У тому числі: слухачі та студенти – 29; аспіранти – 10; 

викладачі та співробітники – 25 разів. Зокрема, представники інституту взяли 

учать в наступних програмах: 

- міжнародний молодіжний форум «Dialogue 2019» (Грузія) (15-19 

листопада 2019 року); 

- міжнародна конференція «Внесок молодих дослідників у розвиток 

публічного управління» на базі Академії публічного управління Республіки 

Молдова (м. Кишинів) (01 березня 2019 року). 

- міжнародна науково-практична конференція «Соціальна інженерія: як 

соціологія змінює світ» (м. Мінськ) (20-22 березня); 

-міжнародна літня школа «On the Rhine» (OTR) на базі Німецького 

університету адміністративних наук м. Шпайєр (ФРН) (13 травня-14 червня 

2019 року); 

- німецько-українсько-казахська школа «Криза та реформи. 

Верховенство права та демократія»  на базі Школи економіки та права (м. 

Берлін, ФРН) (17-25 червня 2019 року); 

- програма обміну для молодих синологів в Шанхайській академії 

суспільних наук (м. Шанхай, Китайська Народна Республіка) (16 червня-06 

липня 2019 року); 

- міжнародна  літня школа «Публічне управління в багаторівневій 

системі» на базі Німецького університету адміністративних наук м. Шпайєр 

(ФРН) (5-16 серпня 2019 року); 

- І Міжнародний форум молодих управлінців на базі Академії 

управління при Президентові Республіки Білорусь (м. Мінськ) (29-30 березня 

2019 року); 

- XI Міжнародна наукова конференція «Охорона прав людини в епоху 

кризи ліберальної демократії» (м. Варшава) (15-16 квітня 2019 року). 

- міжнародна науково-практичній конференція «Суверенітет: концепція 

в потоці» у м. Атени (Греція) (12-14 вересня); 

-  семінар «Державне управління в Польщі: завдання та обов’язки», на 

базі Національної школи публічного адміністрування ім. Леха Качинського 

(KSAP, м. Варшава) (13-17 травня 2019); 

- міжнародна науково-практична конференція «Державна служба: 

сучасний стан та перспективи розвитку», у м. Мінськ (Білорусь) (22-23 

жовтня 2019 року). 
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3) Залучення провідних професорів іноземних ЗВО, управлінців-практиків, а 

також представників міжнародних організацій, що розташовані в Україні 

та Одесі, до навчального процесу в інституті. Інститутом постійно 

реалізовувалися наукові міжнародні заходи, найбільш значущими з яких 

були: Всеукраїнська науково-практична конференція «Публічне управління: 

традиції, інновації, глобальні тренди», Всеукраїнська щорічна студентська 

науково-практична конференція за міжнародною участю: «Сучасний 

менеджмент: моделі, стратегії, технології»; конференція з HR у публічному 

управлінні «Одеса. Рішельє. Форум» участь у яких взяли численні іноземні 

експерти. Також у рамках залучення до навчального процесу представників 

іноземних закладів вищої освіти, дипломатичних установ, інших зарубіжних 

організацій (залучено 33 особи) були проведені, зокрема, такі заходи: 

- круглий стіл «Досвід підготовки державних службовців в Україні та 

Китаї» представниками Пекінського адміністративного інституту на чолі з 

віце-президентом паном Ву Бінгом (КНР) (19 червня 2019 року); 

- круглий стіл «Ключові принципи зовнішньої політики Туреччини в 

контексті глобальних та регіональних викликів» в рамках співпраці з 

Генеральним консульством Турецької республіки в Одесі (23 квітня 2019 

року); 

- ІІ міжнародний науково-практичний семінар «Просторове планування 

приморських територій: досвід Польщі та України в розвитку курортно-

туристичних дестинацій» спільно з науковцями Університету м. Гданськ 

(Польща) (13 травня 2019 року); 

- навчальний модуль «Зовнішня політика України та особливості 

співпраці з міжнародними партнерами», організованого спільно з 

Дипломатичною академією України імені Геннадія Удовенка при МЗС (4 

листопада 2019 року).  

-  конференція-симпозіум «Міжнародно-правові аспекти захисту 

цивільного населення в умовах збройних конфліктів» спільно з Об’єднаним 

конгресом азербайджанців України (26 лютого 2019 року); 

- II спільна українсько-польська осіння школа, що проводилася в рамках 

співпраці з Університетом м. Бєлосток (09-13 вересня 2019 року);  

- «круглий стіл» у форматі телемосту між інститутом та Академією 

управління при Президентові Республіки Білорусь (09 жовтня 2019 року); 

- презентація монографії «Public Administration and Practice of Local 

Development of Eastern Partnership Counries» науковців Університету «Нижній 

Дунай» (Румунія) (28 травня 2019 року); 

У 2019 році продовжено практику залучення стажерів з європейських країн, 

які беруть участь у проведенні занять з іноземної мови для слухачів, 
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студентів та аспірантів, допомагають у підготовці міжнародних проектів і 

програм, організують комунікативні заходи, беруть участь в мовних клубах. 

У липні-серпні стажування пройшла стажерка з Німеччини – Карлотта Олівія 

Йост. 

Серед пріоритетних напрямків подальшого розвитку міжнародного 

наукового співробітництва слід виділити такі:  

– продовження співпраці та реалізація спільних заходів з 

Національною школою державного управління (KSAP м. 

Варшава, Польща), ПАІ (КНР) Академією публічного управління 

Республіки Молдова, (м. Кишинів), Університетом Александру 

Іоан Куза (м. Ясси, Румунія), Університетом міста Бєлосток, 

(Польща); 

– реалізація освітніх проектів та програм спільно з вищими 

навчальними закладами, організаціями та фондами ФРН; 

– реалізація академічної мобільності за програмою Erasmus + 

– пошук та участь в нових грантових проектах і програма.  

 

РОЗДІЛ 8. 

Рада молодих учених Національної академії державного управління 

при Президентові України є колегіальним виборним дорадчим органом, що 

утворюється для забезпечення прав та інтересів молодих учених 

Національної академії державного управління та її регіональних інститутів. 

Відповідно до наказу т.в.о. директора Національної академії державного 

управління при Президентові від 18 вересня 2019 року України № 214 

введено в дію рішення Вченої ради Національної академії України від 20 

червня 2019 року № 270/05-6 та затверджено персональний склад Ради 

молодих учених Національної академії державного управління при 

Президентові України. До персонального складу новоствореного органу 

увійшов представник Одеського регіонального інституту – аспірант кафедри 

регіональної політики та публічного адміністрування Рогульський Олег.  

Цьогоріч молоді вчені інституту к.держ.упр. Лесик О.В. і к.держ.упр. 

Тодорова О.Л. приймали участь у  виконанні науково-дослідної роботи 

«Багаторівневе управління (multilevel governance) регіональним розвитком в 

контексті модернізації публічної влади в Україні». 

Доцент кафедри української та іноземних мов к.філол.н.,      

Ковалевська А.В. увійшла до складу виконавців НДР «Іншомовна 

комунікація у підготовці публічних службовців: вивчення  та запровадження 
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європейського досвіду».  1 листопада 2019 р. в рамках інтерактивних заходів 

щорічної науково-практичної конференції за міжнародною участю 

«Навчання публічних службовців: новітні тенденції та технології», що 

відбулася в Національній академії державного управління при Президентові 

України (м. Київ) провела майстер-клас «Використання технік впливу НЛП 

та профайлінгу в управлінській діяльності».  26 грудня 2019 р.       

Ковалевська А.В. провела науковий семінар на тему «Технології 

профайлінгу: типи і маркери неправди, її соціокультурні особливості та 

способи верифікації».  

 

 

РОЗДІЛ 9 

Науково-комунікативні заходи 

№ 

з/п 

Захід Точна назва  

(за вихідними документами) 

Організатори 

(повні назви установ) 

Дата 

прове- 

дення 

 2 3 5 6 

1. Конференція-

симпозіум  
Міжнародно-правові аспекти 

захисту цивільного населення 

в умовах збройних конфліктів 

ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України 

спільно з  Об’єднаним 

конгресом 

азербайджанців 

України 

26 лютого  
2019 р. 

2. «Круглий стіл» Ключові принципи зовнішньої 

політики Туреччини в 

контексті глобальних та 

регіональних викликів 

ОРІДУ НАДУ  
при Президентові 

України організований 

спільно з Генеральним 

консульством 

Турецької Республіки 

в Одесі 

23 квітня  
2019 р.  

3. «Круглий стіл»  Професійне навчання 

управлінських кадрів в умовах 

реформування системи 

охорони здоров’я 

Кафедра гуманітарних 

та соціально-

політичних наук 

ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України 

25 квітня  
2019 р. 

4. XX Всеукраїнська 

щорічна 

студентська 

науково-

практична 

конференція за 

міжнародною 

участю  

 Сучасний менеджмент: 

моделі, стратегії, технології 
Кафедра менеджменту 

організацій;  
кафедра проектного 

менеджменту  
ОРІДУ НАДУ 

 при Президентові 

України 

 

18 квітня  
2019 р.  

5. Фестиваль науки Кафедра публічного 

управління та 

регіоналістики 

20-31 травня 

2019 р. 
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ОРІДУ НАДУ 

 при Президентові 

України 

6. ІІ Міжнародний 

науково-

практичний 

семінар  

Просторове планування 

приморських територій: досвід 

Польщі та України в розвитку 

курортно-туристичних 

дестинацій  

Національна академія 

державного 

управління при 

Президентові України, 
ОРІДУ НАДУ 

при Президентові 

України 

13-16 травня  

2019 р. 

7. Щорічна 

науково-

практична 

конференція 

Інформаційне суспільство та 

сталий розвиток 
Кафедра електронного 

урядування та 

інформаційних систем 
ОРІДУ НАДУ 

при Президентові 

України та Одеська 

Національна академія 

зв’язку ім. О.С. 

Попова 

17 травня  

2019 р. 

8. Семінар-тренінг Формування громадянських 

компетенцій публічного 

управлінця 

Кафедра публічного 

управління та 

регіоналістики 
ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України 

22 травня 
2019 р. 

 

9. «Круглий стіл»  Оптимізація функцій і 

повноважень органів публічної 

влади в контексті 

реформування державного 

управління 

Відділ підвищення 

кваліфікації кадрів  
22 травня  

2019 р. 

10. «Круглий стіл» Етико-моральні особливості 

здійснення наукових 

досліджень 

 

Кафедра публічного 

управління та 

регіоналістики  

23 травня  

2019 р. 

11. 
 Щорічна 

науково-

практична 

конференція  

Сталий розвиток регіонів 

України: проблеми 

забезпечення  та реалізації, 

Кафедра економічної 

та фінансової політики 

 

31 травня 

2019 р. 

12. 
Міжнародний 

семінар 
Питання кібербезпеки у 

публічній сфері 
Кафедра електронного 

урядування та 

інформаційних систем 

ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України, 

експерти у сфері 

кібербезпеки з Чеської 

республіки Томаш 

Флідр (Tomas Flidr) та 

Барбора Неколова 

(Barbora Nekolova) 

28 травня  

2019 р. 

13. Х наукова 

Інтернет- 
конференція 

аспірантів та 

Державне управління: історія 
державотворення, виклики та 

перспективи 
  

Кафедра публічного 

управління та 

регіоналістики  

31 травня  
2019 р. 
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докторантів 

за міжнародною 

участю 

14.  «Круглий стіл»  Досвід підготовки державних 

службовців в Україні та Китаї 
ОРІДУ НАДУ  

при Президентові 

України, Генеральне 

консульство КНР в 

Одесі, Пекінський 

Адміністративний 

Інститут 

19 червня 

2019 року  

15. Літня школа  Місцеве самоврядування та 

регіональний розвиток: сучасні 

виклики для Туреччини та 

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. 

16. II Українсько-

польська осіння 

школа 

 ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України 

спільно з 

Університетом  м. 

Бєлосток 

09-13 вересня  

2019 р. 

17.  «Круглий стіл» 

у форматі 

телемосту з 

Академією 

управління при 

Президентові 

Республіки 

Білорусь. 

Публічне управління й 

адміністрування 
ОРІДУ НАДУ 

при Президентові 

України; 
Академія управління 

при Президентові 

Республіки Білорусь 

09 жовтня 

2019 року 

18. Всеукраїнський 

семінар в рамках 

конференції 

«Одеса. Рішельє. 

Форум» 

Публічне управління та 

адміністрування 
ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України, 
НАДС, регіональні та 

обласні ЦППК 

25 вересня 

2019 р. 

19. Всеукраїнська 

науково-

практична 

конференція за 

міжнародною 

участю 

 Публічне управління: традиції, 

інновації, глобальні тренди 
ОРІДУ НАДУ 

при Президентові 

України 

11 жовтня 
2019 р. 

20. П’ятий 

ювілейний 

науковий 

англомовний 

семінар  

"New insights in public 

administration" (Нове розуміння 

публічного управління)  

Кафедра української та 

іноземних мов ОРІДУ 

НАДУ при 

Президентові України 

08 листопада 

2019 р. 

21. Науково-

методичний 

семінар  

Інституційна довіра: 

методологічний та методичний 

аспект 

Кафедра регіональної 

політики та публічного 

адміністрування  

21 листопада 

2019 р. 

22. VIІІ щорічна 

науково-

практична 

конференція 

 

Європейська інтеграція в 

контексті світових 
глобалізаційних процесів 

 

Кафедра глобалістики, 

євроінтеграції та 

управління 

національною 

безпекою  

19 грудня 

2019 р. 



54 

 
 

23. Науковий 

семінар  
Технології профайлінгу: типи і 

маркери неправди, її 

соціокультурні особливості та 

способи верифікації 

Кафедра української та 

іноземних мов 
26 грудня 

2019 р. 

 

 Вартий уваги той факт, що майже всі комунікативні заходи, що 

відбулися упродовж звітного періоду в інституті, мали своє відображення у 

ЗМІ Одеського регіону. На webсайті інституту розміщено детальну 

інформацію щодо всіх заходів, проведених протягом 2019 року. 

РОЗДІЛ 10 

Наукові школи ОРІДУ НАДУ 

В інституті активно функціонують 7 наукових шкіл, які очолюють  

провідні професори, доктори наук:  

Керівник Напрями наукової школи 

Надолішний П.І. – д.держ.упр., професор 

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

Науково-освітня школа з демократичного 

врядування 

Саханєнко С.Є. . – д.держ.упр., професор Науково-дослідна школа з місцевого 

самоврядування 

Безверхнюк Т.М.  – д.держ.упр., професор Управління проектами в публічній сфері 

Ахламов А.Г.  – д.е.н., професор Ефективне та результативне управління 

бюджетами 

Марущак В.П. . – д.держ.упр., професор Державно-правове регулювання соціально-

економічних процесів 

Іжа М.М.  – д.політ.н., професор 

Пахомова Т.І. . – д.держ.упр., професор 

Системологія регіонального управління 

Драгомирецька Н.В. – д.держ.упр., 

професор 

Комунікативна діяльність та соціальне 

проектування 

Наукові школи відіграють провідну роль у розвитку наукової діяльності 

інституту, підготовці  кадрів  вищої  кваліфікації.  

 

РОЗДІЛ 12 

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. Одним із основним 
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завдань наукової діяльності в інституті у 2020 році має бути зростання 

досліджень на замовлення органів публічної влади Півдня України. 

Перспективними завданнями подальшого розвитку наукової діяльності 

інституту слід вважати: 

- розвиток конкурентних переваг інституту в науковій сфері через 

всебічну підтримку наукових шкіл; 

- участь у консультаційно-дорадчих та експертних органах щодо 

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; 

- забезпечення тісного взаємозв’язку між науковою та навчальною 

роботою; 

- активне залучення до виконання НДР здобувачів вищої освіти, 

спираючись на їх ініціативи та професійний досвід; 

- систематичну популяризацію наукових здобутків в органах публічної 

влади Півдня України шляхом проведення виїзних науково-комунікативних 

заходів із залученням здобувачів вищої освіти на базі регіональних Центрів 

ПКК;  

- обов’язкові публікації докторів наук у виданнях, що включені до 

міжнародних науковометричних баз Scopus/ Web on Sсіеnce;  

- участь у міжнародних наукових і освітніх програмах, продовження 

роботи щодо співпраці з зарубіжними партнерами;  

-  підтримку в актуальному стані рубрик «Наукова діяльність», 

«Експертна діяльність», «Науково-комунікативні заходи» на сторінці 

кафедр сайту інституту 

 


