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ВСТУП 

 

Наукова діяльність ОРІДУ НАДУ при Президентові України (далі – 

інститут) у 2020 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 2020 році наукова діяльність включала науково-дослідну роботу, 

підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, науково-

комунікативні заходи, наукове видавництво, інформаційно-аналітичне 

забезпечення 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 2020 році наукові дослідження здійснювалися за наступними 

напрямами: 

 механізми регіонального управління в умовах реформ;  

 регіональна політика в умовах суспільних змін в контексті формування 

інвестиційної довіри; 

 публічне управління гуманітарною, соціальною та політичною сферами; 

 регіонально-економічна система: аналіз та шляхи розвитку; 

 європейська інтеграція в контексті світових глобалізацій них процесів; 

 цифрові трансформації в публічному управлінні; 

 проектно-орієнтоване публічне управління: теорія та практика; 

 реформування системи професійного навчання публічних службовців; 



 
 

 право в публічному управлінні; 

 сучасні  інструменти менеджменту в публічному управлінні тощо. 

Ефективність наукової роботи в інституті оцінювалася за такими критеріями 

як: 

 актуальність науково-дослідної роботи; 

 новизна отриманих результатів; 

 практична значущість наукових результатів для органів публічної влади;  

 адаптація узагальненого світового досвіду до потреб державного управління; 

 використання наукових результатів у навчальному процесі з підготовки 

магістрів публічного управління та адміністрування та підвищення кваліфікації 

кадрів. 

Результати наукових досліджень, проведених у 2020 р., відображені у 6 

монографіях, 4 навчальних посібниках, 100 наукових статтях (32 стаття іноземною 

мовою). У 2020 році отримано 21 свідоцтво про реєстрацію авторського права на 

твір від Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства (у 

2018 році – 3; 2019 - 11):  

1.  Іжа М.М., Попов М.П., Матвєєнко І.В. та інш. свідоцтво № 100191 від 

05.10.2020 «Навчальний посібник «Наукова публікація». 

2.  Іжа М.М., Красностанова Н.Е., Паламарчук В.І. та інш. свідоцтво № 

97888 від 05.06.2020 «Монографія «Стратегії інноваційного розвитку в 

менеджменті». 

3.  Карпенко Л.М., Іжа М.М., Дмитренко Г.В. свідоцтво № 98056 від 

12.06.2020 «Науковий твір «Foreign Economic Strategy of Ukraine with the Benelux 

Countries: Current Economic and Diplomatic Issues». 

4.  Аналітичне дослідження «Міжнародні урядові організації у 

багаторівневому механізмі захисту прав внутрішньо переміщених осіб (ВПО) 

свідоцтво № 96887від 25.03.2020. 

5.  Піроженко Н.В., Дуліна О.В., Попов М.П., Приходченко Л.Л. та інш. 

свідоцтво № 98376 від 06.07.2020 «Літературний письмовий твір наукового 

характеру «Звіт «Особливості реалізації політики децентралізації на рівні малих 

міст (на прикладі м. Гола Пристань)». 



 
 

6.  Приходченко Л.Л., Голинський В.В. свідоцтво № 98008 від 11.06.2020 

«Стаття «Державне регулювання морської транспортної інфраструктури України: 

полусуб’єктність системи, принципи та інституційні джерела розвитку». 

7.  Колісніченко Н.М. «Англо-українсько-російський та Україно-

англійський словник на тему «Вибори» свідоцтво № 96536 від 05.03.2020. 

8.  Методична розробка «Social policy in the countries of the European 

community» свідоцтво № 96895 від 26.03.2020.  

9.  Літературний твір «Методична розробка «Business correspondence 

(English language) / Ділове листування (англійська мова)» свідоцтво № 97008 від 

01.04.2020. 

10.  Літературний письмовий твір наукового характеру «Методичні 

рекомендації «Школа майбутнього менеджера» свідоцтво № 97109 від 08.04.2020. 

11. Літературний твір «наукова розробка «Іншомовна комунікація у підготовці 

публічних службовців: міжнародний досвід» свідоцтво № 99636 від 11.09.2020. 

12.  Рибак А.І., Азарова І.Б., Новіков Д.Д. Патент на корисну модель 

«Автоматизована система моніторингу якості міського середовища» свідоцтво 

№143155 від 10.07.2020. 

13.  Карпенко Л.М. Твір наукового характеру «Innovative Dominants in the 

Process Modeling of International Strategies: Business Strength Matrix» свідоцтво 

№98055 від 12.06.2020. 

14.  Карпенко Л.М. Твір наукового характеру «Modern Instruments for 

Forecasting the Incomes of International Investment Activity of Region: Extrapolative 

Statistical Models» свідоцтво № 98057 від 12.06.2020.  

15.  Karpenko Lidiia, Vareshchenko Volodymyr Твір наукового характеру 

«Investment controlling policy and investment projection of territorial development» 

свідоцтво № 98490 від 07.07.2020. 

16.  «Методична розробка «Електронне урядування на регіональному та 

місцевому рівнях» cвідоцтво № 97110 від 08.04.2020.  

17.  «Навчально-методичні матеріали «Інформаційні технології» cвідоцтво 

№ 97108 від 08.04.2020. 

18.  «Навчально-методичні матеріали «Цифрові технології в публічному 

управлінні» cвідоцтво № 97100 від 07.04.2020  



 
 

19.  «Навчально-методичні матеріали «Математичне моделювання в 

економіці та суспільних науках» свідоцтво № 97101 від 07.04.2020  

20.  «Методичні вказівки на рекомендації «Реінжиніринг адміністративно-

управлінських процесів у публічному управлінні» свідоцтво № 98048 від 

12.06.2020. 

21. Літературний письмовий твір «Методична розробка «Ділова українська 

мова/українська як іноземна» свідоцтво №96761 від 19.03.2020. 

Для оцінки ефективності наукової роботи ключовими залишаються 

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

Sсіеnce. Позитивною тенденцією є те, що в інституті щороку збільшується 

кількість публікацій у виданнях, які індексуються БД Scopus, Web of Sсіеnce. У 

2020 році в інституті 21 публікація (у 2018 році – 8; 2019 - 13) у виданнях, що 

входять до наукометричних баз даних Scopus / Web of Science.  

У 2020 році в інституті виконано 2 науково-дослідні роботи на замовлення: 

 Херсонського регіонального центру підвищення кваліфікації; 

 Виконавчого комітету Вінницької міської ради. 

В інституті постійно здійснюється робота щодо покращення іміджу та рівня 

конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг України, сприяння подальшому 

розвитку системи публічного управління відповідно до прогресивної вітчизняної та 

світової практики, пропагування наукових досягнень, формування у слухачів та 

студентів високої патріотичної свідомості. 

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 2020 році організовано та проведено близько 20 

різноманітних за формою науково-комунікативних 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, Фестиваль 

науки, тематичні зустрічі, наукові дискусії, лекції-співбесіди, фахові майстерні, 

тощо. При проведенні зазначених заходів використовувався інноваційний та 



 
 

творчий підхід, що сприяв ефективнішому розкриттю їх тематичного змісту. З 18 

по 29 травня 2020 року в онлайн форматі відбувся Фестиваль науки, під час якого 

провідні фахівці та науковці інституту популяризували наукові здобутки у галузі 

знань «Публічне управління та адміністрування», зокрема у науково-практичній 

конференції «Публічне управління в Україні: історія державотворення, виклики та 

перспективи» та у процесі роботи «круглого столу» «П'ять років децентралізації: 

озирнутися для руху уперед». 

Всеукраїнська підсумкова науково-практична конференція за міжнародною 

участю «Публічне управління: традиції, інновації, глобальні тренди» залишається 

провідною науковою подією в інституті. В цьому році конференція відбулася в 

онлайн форматі та була присвячена 25-річчю заснування інституту. Понад 200 

учасників з різних міст України та представники закладів вищої освіти з Молдови, 

Румунії, Білорусі, Польщі, Словаччини, США прийняли участь у цьогорічній 

конференції.  

Також у режимі відеоконференції інститутом були проведені традиційні 

науково-комунікативні заходи, а саме:  

 23 квітня XXI Всеукраїнська щорічна студентська науково-практична 

конференція за міжнародною участю «Сучасний менеджмент: моделі, стратегії, 

технології»;  

 18 травня науково-практична конференція на тему: «Інформаційне 

суспільство та сталий розвиток»;  

 29 травня науково-практична конференція на тему: «Удосконалення 

економічних механізмів розвитку територій».  

У 2020 році продовжено функціонування майданчика на базі Херсонського 

регіонального центра підвищення кваліфікації. В рамках науково-дослідної роботи 

«Практичні аспекти механізмів реалізації соціально-гуманітарної політики в 

Україні: регіональний вимір» спільно с Херсонською обласною державною 

адміністрацією, Херсонським регіональним центром підвищення кваліфікації та 

інститутом 21 вересня проведено семінар-дискусію на тему: «Публічне управління 

та адміністрування: практико-орієнтовані навчальні продукти здобувачів вищої 

освіти ІІ (магістерського) рівня». 



 
 

Одним із пріоритетних напрямів діяльності науковців інституту продовжує 

бути активна взаємодія з органами публічної влади Півдня України. У 2020 році за 

участю представників органів публічної влади відбулися спільні комунікативні 

заходи, у тому числі:  

 10 січня  семінар на тему: «Теоретичні засади державно-приватного 

партнерства та фактичні приклади реалізації проєктів ДПП в Україні» для фахівців 

Басейнового управління водних ресурсів річок Причорномор’я та нижнього Дунаю 

і керівників підвідомчих управлінь»; 

 03 березня теоретико-методологічний семінар, метою якого було 

обговорення підходів до презентації кращих практик органів публічної влади на 

прикладі м. Вінниці; 

 15 квітня лекції на тему: «Державне регулювання та контроль у сфері 

публічних закупівель», «Організація закупівель», «Тендерний комітет, 

«Уповноважена особа та централізована закупівельна організація» для членів 

тендерних комітетів на замовлення об’єднаних територіальних громад Одещини;  

 28 квітня лекція на тему: «Тайм-менеджмент. Ефективне управління часом» 

для посадових осіб Департаменту надання адміністративних послуг;  

 4 травня тематична зустріч на тему: «Політика децентралізації в Україні: 

зміна української парадигми» для посадових осіб Департаменту надання 

адміністративних послуг Одеської міської ради»;  

 27 травня онлайн-майстер-клас на тему: «Комунікативні аспекти НЛП і 

профайлінгу як основні принципи взаємодії посадовців органів публічної влади» 

для держслужбовців Територіального управління Державної судової адміністрації 

України в Одеській області; 

 14 вересня «круглий стіл» на тему: «Державна регуляторна служба в системі 

державного механізму захисту прав суб'єктів господарювання» за участю 

завідувача сектору Державної регуляторної служби в Одеській області Голоти 

Андрія Ігоровича;  

 25 вересня Рішельє-форум «Державна служба для нової ери (Київ / Одеса / 

Львів / Дніпро)»; 



 
 

 07-09 жовтня навчально-методичний семінар «Розроблення конкурсних 

пропозицій для участі у конкурсах проектів» для представників інститутів 

громадянського суспільства Одеської області. 

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. У 2020 році проводилися заходи з 

популяризації вивчення іноземної мови, зокрема засідання «мовного клубу», та 29 

жовтня - 03 листопада 2020 року був проведений шостий англомовний науковий 

семінар на тему: «New insights in public administration» (Нове розуміння публічного 

управління) за участю аспірантів.   

У 2020 р. продовжено виконання наукових досліджень аспірантами, 

тематика та керівники яких представлені у табл. 1. 

Таблиця 1 – Дисертаційні дослідження у 2020 р. 

Кафедра Аспіранти 

 

Кафедра 

державо-

знавства і права 

  

1-й рік навчання 

Аляєв С.В. (д.держ.упр., професор  Марущак В.П.) 

Бондаренко Р.М. (д.ю.н., доцент Бойчук А.Ю.) 

Крайнюков М.М. (д.ю.н., доцент Бойчук А.Ю.) 

Лаврусь  В.В. (к.держ.упр. Коваль З.В.) 

Лиховідова І.Е. (к.держ.упр., доцент  Ровинська К.І.) 

Печерський Д.О. (д.держ.упр., професор  Марущак В.П.) 

Польшин  К.С. (д.ю.н., доцент Львова Є.О.) 

Яцинюк В.В.(к.держ.упр., доцент  Козуліна С.О.) 

2-й рік навчання 

Куз С.М. «Публічне управління патріотичного виховання 

молоді в Україні»  (к.держ.упр. Коваль З.В.) 

Стець В.В. «Публічне управління та адміністрування 

кібербезпекою України» (к.держ.упр. Коваль З.В.) 

Сідорова А.О. «Публічне управління інтелектуальною 

власностю: організаційно-правовий аспект» ( д.держ.упр., 



 
 

професор Марущак В.П.) 

Ющук М.О. «Публічне управління в сфері інвестиційної 

діяльності» (д.держ.упр., професор Марущак В.П.) 

Чокля О.І. «Організаційно-правові засади публічно-

приватного регулювання розвитку спорту в Україні» (к.ю.н. 

Фальковський А.О.) 

Вербановський В.В. «Протидія корупційним ризикам в 

системі публічної служби» (к.ю.н. Фальковський А.О.) 

Осіік Д.В. «Механізм  запобігання конфлікту інтересів при 

проходженні суддівської служби в Україні» (к.ю.н. Фальковський 

А.О.) 

3-й рік навчання 

Дізанов М.Г., «Публічне управління розвитком експортного 

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

Єрмаков Р.В. «Становлення та розвиток місцевого 

самоврядування в Одесі у ХVІІІ-ХІХ століттях» (д.держ.упр., 

професор 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. «Визначення та забезпечення стандартів 

доброчесності осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави та місцевого самоврядування (к.держ.упр., доцент 

Ровинська К.І.) 

Юхненко М.А. «Державно-правове регулювання ринку 

земель в Україні» (к.держ.упр. Коваль З.В.) 



 
 

4-й рік навчання 

Антонюк О.І. «Публічне регулювання корпоративного 

управління господарської діяльності (організаційно-правовий 

аспект) (д.держ.упр., професор 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. 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. Бачинська К.В.) 

Кафедра 

регіональ-ної 

політики та 

публічного 

адміністру-

вання  

1-й рік навчання 

Березовський  Р.С. (к.держ.упр. Матвєєнко І.В.) 

Демченко Л.Л. (к.держ.упр., доцент Нагорна І.В.)  

Коваленко Л.В. (к.держ.упр. Матвєєнко І.В.) 

Просяник  С.А. ( к.пед.н. Євстюніна Ю.В.) 

Рокунець-Сорочан  О.М. (к.держ.упр. Матвєєнко І.В.) 

Цибульська Т.В. (к.соц.н., доцент Князева О.В.) 

2-й рік навчання 

Біла І.С. «Ціннісно-мотиваційний аспект служби в органах 

виконавчої влади» (д.держ.упр., професор Пахомова Т.І.) 

Кітаєва Т.В. «Управління людськими ресурсами в системі 

державної служби: історико-правовий аспект» (д.держ.упр., 

професор Пахомова Т.І.) 

Рокотянська А.С. «Соціальна довіра до органів публічної 

влади: теоретико-організаційний аспект»  (д.держ.упр., професор 

Пахомова Т.І.) 



 
 

3-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.) 

Райлян (Шиманська) Г.А. «Взаємодія органів публічної 

влади в системі управління земельними ресурсами в умовах 

децентралізації» (к.держ.упр. Чорнолуцький В.П.) 

4-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.) 

Пушкаревський С. В. «Реформування місцевого 

самоврядування в умовах децентралізації влади» (к.держ.упр. 

Матвєєнко І.В.) 

Докторант 

Євстюніна Ю.В. (д.політ.н., професор Іжа М.М.)  

Кафедра 

проектного 

менеджменту 

1-й рік навчання 

Коєва  Х.О. (д.держ.упр., професор Безверхнюк Т.М.) 

Орел  О.П. (д.держ.упр., професор Безверхнюк Т.М.) 

2-й рік навчання 

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

3-й рік навчання 

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. ) 

4-й рік навчання 

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

державний механізм регулювання» (д.держ.упр., професор 

Безверхнюк Т.М.) 

Биков І.Г. «Механізми публічного управління розвитком 

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

Докторант 

Фердман Г.П.(д.держ.упр., професор Безверхнюк Т.М.) 

Кафедра 

гуманітарних та 

соціально-

політичних наук 

2-й рік навчання 

Дружинін С.С. «Державно-громадянське партнерство у сфері 

культури: теоретико-методологічний аспект» (д.держ.упр., 

професор Драгомирецька Н.М.)  

Думинська С.В. «Запровадження зарубіжного досвіду 

публічного управління і адміністрування розвитку бібліотечної 

справи в Україні: теоретико-прикладний аспект» (д.держ.упр., 

професор Драгомирецька Н.М.)  

Зозуля І.Ю. «Модель публічного управління соціальним 

захистом моряків: світовий досвід для України» (д.держ.упр., 

професор Драгомирецька Н.М.)  

Литвинюк І.П. «Розвиток механізмів забезпечення житлом 

учасників бойових дій в Україні» ( д.держ.упр., професор Попов 

С.А.)  

3-й рік навчання 

Іоанно І.О. «Формування системи комунікативної діяльності 

в публічному управлінні: світовий досвід для України»  

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

Сухаренко В.В. «Механізм ресурсного забезпечення 



 
 

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

4-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.)  

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. «Розвиток механізмів формування та реалізації 

державної політики» ( д.держ.упр., професор Попов С.А.) 

Кафедра 

глобалістики, 

євроінтеграції та 

управління 

національною 

безпекою 

1-й рік навчання 

Гладун  С.М. (д.філос.н., професор Овчаренко С.В.)  

Дворський Є.В. (д.філос.н., професор Овчаренко С.В.)  

Медловська Н.В. (к.т.н., доцент Комаровський В.В.) 

Усенко І.О. ( к.і.н., доцент Кривцова В.М.) 

2-й рік навчання 

Базенко Г.А. «Публічне адміністрування у сфері забезпечення 

сталого розвитку рибного господарства та збереження водних 

біоресурсів в України» (к.політ.н., доцент Кадук Н.І.) 

Сімейкін С.М. «Взаємодія органів державної влади та неурядових 

громадських організацій у системі забезпечення  національної 

безпеки України» ( к.і.н., доцент Кривцова В.М.) 

3-й рік навчання 

Василишен С.В. «Координаційна діяльність органів публічної 



 
 

влади щодо забезпечення прав дітей в умовах децентралізації» 

(д.філос.н., професор Овчаренко С.В.)  

Маймескул О.В. «Державне управління виборчим процесом 

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

4-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 І.Я. «Інноваційні механізми управління цивільним 

захистом» (к.військ.н., ст.наук.співроб. Остапенко О.А.) 

Кафедра 

менеджменту 

організацій 

1-й рік навчання 

Литвиненко В.В. (д.е.н., професор Яцкевич І.В.) 

         3-й рік навчання 

Стоян Р.Г. «Механізм державного регулювання розвитком 

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

доцент  Красностанова Н.Е.) 

Кафедра 

публічного 

управління та 

регіоналістики 

1-й рік навчання 

Байдюк С.В. (к.держ.упр.Тодорова О.Л.) 

Гасаненко Т.В. (д.держ.упр., професор Приходченко Л.Л.) 

Кернова  М.П. (к.держ.упр., доцент Піроженко Н.В.) 

Павловський Р.В. (к.держ.упр.Тодорова О.Л.) 

Свічинський В.С. (к.політ.н., доцента Крупник А.С.) 

Томчук Л.О. (д.держ.упр., професор Приходченко Л.Л.) 

2-й рік навчання 

Нагуляк А.О. «Геопросторове планування як фактор 

забезпечення сталого розвитку територіальних громад в умовах 

децентралізації»  (к.держ.упр. Лесик О.В.)  

Омельченко В.С. «Громадський контроль в системі 

публічного управління: інформаційно-комунікаційний аспект»  

(к.держ.упр., доцент Піроженко Н.В.)  

Томащук Ю.М. «Механізми реалізації представництва 



 
 

інтересів у публічному управлінні в процесі децентралізації влади 

в Україні»  (д.держ.упр., професор Приходченко Л.Л.) 

Калінін М.В.  Розвиток інструментів  аутсорсингу в місцевих 

органах публічної влади» ( д.держ.упр., професор Саханєнко С.Є.) 

Невеселий В.В. «Механізми забезпечення спроможності 

територіальних громад в умовах реформи місцевого 

самоврядування»  (к.держ.упр. Лесик О.В.) 

Погосян В.В. «Механізми підвищення 

конкурентоспроможності регіонального розвитку України в 

умовах європейської інтеграції»  (д.держ.упр., професор 

Приходченко Л.Л.)  

Чайка А.В. «Механізми представництва та реалізації 

інтересів периферійних територій в об’єднаних територіальних 

громадах»  (к.політ.н., доцент Крупник А.С.) 

3-й рік навчання 

Варламов М.В. «Удосконалення механізмів зміцнення 

матеріальної та фінансової основи місцевого самоврядування»  

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

Голинський В.В. «Державне регулювання системи морського 

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

Комаровський І. В. «Комплексний механізм залучення 

зовнішніх ресурсів для місцевого розвитку»  (к.держ.упр., доцент 

Попов М.П.) 

Лагунін М.С. «Удосконалення механізмів взаємодії органів 

місцевого самоврядування України з міжнародними фінансовими 

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

Новак Г.Д. (01.10.2017-30.09.2022) «Транскордонне 

співробітництво в системі державної регіональної політики: 

теоретико-методологічні засади» (к.держ.упр. Панченко Г.О.) 

Пасенко Н.К. «Забезпечення соціальної ефективності 

управлінських рішень у системі органів публічної влади» 



 
 

(к.політ.н., доцент Крупник А.С.)  

Ющенко М.В. «Оптимізація діяльності органів реєстрації 

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

професор Саханєнко С.Є.)  

4-й рік навчання 

Зейтуллаєва Е.З. «Багаторівневе управління процесами 

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

доцент Попов М.П.) 

Єльчієва О.Р. «Механізм удосконалення надання соціальних 

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

Ковтун Ю.Є. «Оптимізація взаємовідносин органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування в процесі 

децентралізації»  (к.філос.н., доцент Оганісян М.С.)  

Мустафаєва Е.Т. «Реформування територіальних основ 

публічної влади в умовах поліетнічності» (к.держ.упр., доцент 

Попов М.П.) 

Орлова А.І. «Механізми реалізації державної політики 

сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні»  

(к.політ.н., доцент Крупник А.С.) 

Кафедра 

економічної та 

фінансової 

політики 

1-й рік навчання 

Жук  П.Ф. (к.держ.упр.Осадчук С.В.) 

Макарова  О.О. (к.держ.упр.Осадчук С.В.) 

Руденя К.А. (д.е.н., професор Карпенко Л.М.) 

2-й рік навчання 

Бурдига Д.М. «Публічне управління енергоефективністю в 

системі житлово-комунального господарства на рівні 

територіальних громад» (д.держ.упр., професор Миколайчук 

М.М.) 

Лантратов М.С. «Публічне управління сталим розвитком 

територій України, що постраждали внаслідок збройних 

конфліктів» (д.держ.упр., професор Миколайчук М.М.) 



 
 

 

РОЗДІЛ 2 Науково-дослідницька діяльність 

Протягом звітного періоду в інституті було продовжено виконання 3 

науково-дослідних робіт та започатковане виконання 2 науково-дослідних робіт. 

При виконанні НДР були отриані наступні результати: 

«Реінжиніринг управлінських процесів та управлінські інновації в органах 

публічної влади на регіональному рівні в умовах децентралізації» (науковий 

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

Односталко Д.В. «Система публічного управління у сфері 

економічної безпеки  Україні» (к.держ.упр., доцент Голинська 

О.В.) 

Пустова Н.В. «Організація та здійснення державного 

фінансового контролю в Україні» (к.держ.упр., доцент Голинська 

О.В.) 

3-й рік навчання 

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 

2-й рік навчання 

Волошенюк А.М. «Механізми бренд-орієнтованого 

управління конкурентоспроможністю вищої освіти України» 

(д.держ.упр., доцент Колісніченко Н.М.) 

3-й рік навчання 

Яруліна Н.О. «Інформаційно-комунікативне середовище 

органу публічної влади: механізми формування» (д.держ.упр., 

доцент Колісніченко Н.М.) 

4-й рік навчання 

Смачний В.В. «Підвищення ефективності співробітництва 

територіальних громад в Україні» (д.держ.упр., доцент 

Колісніченко Н.М.) 



 
 

 узагальнено методи та моделі реінжинірингу та їх адаптація до задач 

реінжинірингу адміністративних процесів в органах публічної влади; 

 досліджено сутність інноваційної парадигми публічного управління; 

 узагальнено теоретичні підходи та концепції публічного управління щодо 

механізмів впровадження інновацій в діяльність органів публічної влади; 

 визначено основні підходи до використання інноваційних технологій у 

діяльності органів публічної влади на регіональному рівні; 

 проведено огляд сучасного стану функціонування сфери інноваційної 

діяльності органів публічної влади на регіональному рівні. 

 проведено управлінський експеримент «Інноваційна громада». 

«Стратегічне проектування екологічної безпеки на регіональному рівні: механізми 

координації діяльності та узгодження еколого-економічних інтересів» (науковий 

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

 адаптовано метод стратегічного проектування для вирішення завдань 

розвитку системи екологічної безпеки на регіональному рівні; 

 розроблено координаційний механізм розвитку системи екологічної безпеки 

на регіональному рівні; 

 розроблено практичні рекомендації щодо формування комплексного 

державного механізму узгодження еколого-економічних інтересів як домінанти 

розвитку системи екологічної безпеки на регіональному рівні; 

 розроблено координаційний механізм міжсекторальної і міжпрограмної 

взаємодії та залучення зацікавлених сторін з метою узгодження еколого-

економічних інтересів, як безумовної вимоги розвитку системи екологічної безпеки 

на регіональному рівні;  

 підготовлено науково-методичну розробку «Запровадження проектно-

орієнтованого підходу в державний механізм забезпечення  екологічної безпеки на 

регіональному рівні»; 

 підготовлено монографію «Розвиток інвестиційного потенціалу 

рекреаційних зон Одеської області: проектний підхід». 

«Система публічного управління євроінтеграційними процесами України в умовах 

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



 
 

 визначено роль та функції суб’єктів державного управління системи 

публічного управління  євроінтеграційними процесами України в умовах 

глобалізації; 

 розроблено методологію оцінки ефективності системи публічного 

управління євроінтеграційними процесами України в умовах глобалізації; 

 розроблено практичні рекомендації щодо узгодження та координації дій 

суб’єктів системи публічного управління євроінтеграційними процесами 

відповідно до національних інтересів України; 

 підготовлено монографію «Система публічного управління 

євроінтеграційними процесами України в умовах глобалізації». 

«Іншомовна комунікація у підготовці публічних службовців: вивчення  та 

запровадження європейського досвіду» (науковий керівник – Колісніченко Н.М., 

д.держ.упр., доцент): 

 визначено шляхи модернізації системи підготовки публічних службовців в 

Україні; 

 вироблено структурно-компонентну модель підготовки публічних 

службовців до іншомовної комунікації в умовах реалізації ії євроінтеграційного 

курсу; 

 вироблено рекомендації щодо шляхів вдосконалення системи підготовки 

публічних службовців до комунікації в іншомовному середовищі; 

  підготовлено монографію «Іншомовна комунікація у підготовці публічних 

службовців: європейський досвід та українські реалії»; 

 підготовлено «конспект тематичних занять «Публічне управління та 

адміністрування: європейський досвід» в межах варіативної складової 

магістерської та докторської програм освітньої галузі «публічне управління та 

адміністрування»; 

 підготовлено «Конспект спеціалізованого тренінгового семінару в системі 

підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування «Іншомовна комунікація у підготовці публічних службовців: 

європейський досвід»; 

 підготовлено наукову розробку «Іншомовна комунікація у підготовці 

публічних службовців: міжнародний досвід». 



 
 

«Довіра між владою та суспільством як основа сталого розвитку: регіональний та 

місцевий вимір» (науковий керівник – Пахомова Т.І., д.держ.упр., професор): 

 доведено доцільність застосування соціологічного підходу до вивчення 

довіри в контексті політики сталого розвитку; 

 сформовано базу емпіричних показників для математико-статистичного 

дослідження; 

 виділено актуальні фактори формування довіри громадян до політичних і 

публічних інститутів в Україні та Європі. 

У 2020 році в інституті завершено виконання  ініціативної теми «Стратегії 

інноваційного розвитку в менеджменті» (державний реєстраційний номер 

0119U102798). Результатом виконання є монографії «Стратегії інноваційного 

розвитку в менеджменті» та «Інноваційні засади стратегічного управління в умовах 

сучасної економіки».  

Результати наукових досліджень 2020 року використано для методичного 

забезпечення навчального процесу, у процесі підготовки дисертаційних досліджень 

та представлені інтелектуального потенціалу наукових шкіл інституту в 

експертному середовищі під час виступів на науково-комунікативних заходах 

міжнародного, державного та регіонального рівнів, в монографічних виданнях. 

 

2.1. Дослідження, що проводились на підставі договорів 

 

У 2020 році в інституті було виконано 2 госпдоговірні науково-дослідні 

роботи. На замовлення: 

Херсонського регіонального центру підвищення кваліфікації виконано науково-

дослідну роботу на тему «Практичні аспекти механізмів реалізації соціально-

гуманітарної політики в Україні: регіональний вимір» (науковий керівник – Попов 

С.А., д.держ.упр., професор). Результатом виконання НДР є: 

 проаналізовано прикладні проблеми реалізації соціально-гуманітарної 

політики в Україні. зокрема в сферах охорони здоров’я, культури і соціальній сфері 

на регіональному рівні; 

 науково обґрунтовано і запропоновано рекомендації щодо практичної 

реалізації організаційного, правового, ресурсного, інноваційного, інформаційно-



 
 

комунікативного, інших механізмів в соціально-гуманітарній сфері в Україні на 

регіональному рівні, зокрема в Херсонській області; 

 проведено міжрегіональну конференцію за участю публічних службовців 

Херсонської області.   

На замовлення: 

Виконавчого комітету Вінницької міської ради на тему:  

«Забезпечення сталого розвитку територіальних громад: кращі практики 

Вінницької міської ради» (науковий керівник – Приходченко Л.Л., д.держ.упр., 

професор) : 

 проведено комплексний аналіз сучасного стану реалізації управлінських 

рішень органами місцевого самоврядування в контексті децентралізації в Україні; 

 підготовлено аналітичні матеріали з дослідження особливостей, проблем та 

пріоритетних напрямків реалізації управлінських рішень в м. Вінниця; 

 розроблено інформаційний буклет «Вінниця-місто ідей»; 

 розроблено навчальний посібник з описом кращих практик та висновками-

рекомендаціями для практичного використання в діяльності органів публічної 

влади. 

 

 

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 2020 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: 

 Стратегії розвитку Одеської області на 2021-2027 роки; 



 
 

 проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

демократії участі та статутної нормотворчості»; 

 проекту Закону України ««Про токенізовані активи та криптоактиви»; 

 плану дій програми USAID «Нове правосуддя», 

 Стратегічного плану Мережі публічного права та адміністрації,  

 Стратегічного плану розвитку м. Білгород-Дністровський до 2028 р.; 

 аналітичного звіту про оцінку прозорості місцевих бюджетів міст обласного 

значення Вінницької області; 

 аналітичного звіту за підсумками дослідження соціальної ефективності 

бюджетних видатків Доброславської ОТГ Лиманського району Одеської області; 

 методичних рекомендацій «Організаційна ефективність діяльності органів 

публічної влади»; 

 аналітичного звіту за підсумками дослідження місцевих бюджетів щодо 

участі в іх параметрах гендерного компоненту; 

 аналітичного звіту про результати діагностики соціально-економічного 

розвитку Біляївської об’єднаної територіальної громади Одеської області; 

 методичних рекомендацій щодо проведення моніторингу фінансових 

показників у місцевих бюджетах; 

 методичних рекомендацій з питань самооподаткування громад; 

 аналітичного дайджесту щодо порядку розробки регіональних цільових та 

комплексних програм, моніторингу та звітності про їх виконання; 

 аналітичного звіту «Стан та шляхи належної реалізації Національної 

стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 

регіональному рівні»; 

 практичних рекомендації щодо організації в Україні Обсерваторії сталого 

розвитку курортних дестинацій та визначенні критеріїв та індикаторів екологічної 

рівноваги курортних дестинацій; 

 рекомендацій щодо системи критеріїв та індикаторів сталого екологічно-

безпечного розвитку курортних дестинацій при розробленні проекту концепції 

Державної цільової програми збереження унікального лікувально-оздоровчого 

потенціалу природних територій Куяльницького лиману та розвитку курорту 

державного значення Куяльник на 2021-2025 роки.  



 
 

 

РОЗДІЛ 3. 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 інституту  та ознайомлення з кращими 

публічно-управлінськими практиками. Високий професіоналізм та досвід 

професорсько-викладацького складу обумовлює щорічне зростання кількості 

запрошень до участі у роботі експертних груп за різними напрямами наукової 

діяльності. Науковці інституту приймають участь і у реалізації Проектів 

міжнародної технічної допомоги: 

National Demokratik Inststitute International (NDI Ukraine);  

Програма U-LEAD/«Ukraine – Local Empowerment, Accountability and Development 

Programme» 

«Local Government Development Center» (LGDC), 

«Decentralization Offering Better Results and Efficiency» (DOBRE); 

Фонд Східна Європа, проект «Проведення комплексноі оцінки бюджетних процесів 

через застосування Методологіі оцінки рівня прозорості місцевих бюджетів»;  

Фонд Східна Європа, проект Public Partnership «Transparent Local Budgets», 

PLEDDG Partnership for Cities / Eastern Europe Foundation's та інш. 

В інституті діє Одеський центр інновацій в електронному урядуванні (ЦІЕУ) 

«Електронне урядування задля прозорості влади та участі громади» в Україні. У 

2020 році на базі цього центру проводились тренінги з питань е-урядування та е-

демократії для публічних службовців Одеської області.  

Протягом 2020 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:  

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, 

науковий консультант Проекту з питань гендерно орієнтованого бюджетування; 

штатний радник з питань муніципальних фінансів та управління  Одеського 

регіонального офісу програми “U-LEAD with Europe”; експерт з надання дорадчих 

послуг та коучингу в сфері місцевих бюджетів; експерт програм та проектів 

технічного супроводу «U-lead with Europe»; експерт з управління ризиками 

організації «Ініціативний центр сприяння активності та розвитку громадського 

почину «Єднання» (ІСАР Єднання); консультант з економічних питань та розвитку 

Інститут бюджету та соціально-економічних досліджень; експерт з прозорості 

бюджетів проекту «Підвищення прозорості місцевих бюджетів, упровадження 

тендерних підходів у бюджетний процес та підзвітна громаді робота новообраних 

депутатів у об’єднаних територіальних громадах Донецькоі області та Харківськоі 

області»; тренер проекту «Правова допомога внутрішньо переміщеним особам та 

розширення прав і можливостеи громад на півдні Украіни», що здійснюється в 

рамках угоди уряду України та  Управлінням Верховного комісара ООН у справах 

біженців; ), науковий консультант з питань гендерно - орієнтованого 

бюджетування; член робочої групи при Міністерстві розвитку громад та територій 

України «Система повноважень місцевого самоврядування та їх розподіл з 

урахуванням засад нового адміністративно-територіального устрою України».   

Провела більше 30 науково-комунікативних заходів (м. Київ, м. Миколаїв, м. 

Херсон, м. Рівне, м. Одеса, м. Запоріжжя, м. Вінниця, м. Краматорськ, м. 

Сєвєродонецьк, м. Львів, м. Чернівці, м. Луцьк, м. Хмельницький, м Харьків) 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, 

д.держ.упр., професор: 

1. Експерт Громадської мережі публічного права та адміністрації UPLAN з питань 

децентралізації, місцевого самоврядування та розвитку громадянського 

суспільства; освіта, просвітництво, робота з молоддю; соціальні послуги 

29 січня 2020 р. – участь у двадцятому щорічному зібранні Одеського Інституту 

соціальних технологій. На черговому щорічному зібранні учасники згадували 

етапи створення організації та обговорили її науково-педагогічну діяльність; 

експертну роботу членів організації; співпрацю з іншими громадськими 

організаціями та утвореннями. 

03 лютого 2020 р. – участь у Публічному форумі «Конституційний процес в 

Україні: відкритий діалог з громадянами». В ході форуму учасники долучилися до 

панельної дискусії з представниками політичних партій, народними депутатами, 

експертами «Конституція України: стан реалізації, необхідність змін», обговорення 

експертної доповіді «Конституційні зміни щодо адміністративно-територіального 

устрою та зміцнення місцевого самоврядування», обговорення у форматі світового 

кафе з громадянами, представниками політичних партій та депутатами «Які 

конституційні зміни потрібні суспільству?».  

28 лютого 2020 р. – участь у публічному обговоренні змін до Конституції України, 

що пропонуються у зв'язку із децентралізацією            (м. Херсон). 

2. Президент ГО «Асоціація присяжних України»:  

12 лютого 2020 р. – участь у спільних комітетських слуханнях на тему: 

«Перспективи розвитку, проблематика формування та функціонування інституту 

присяжних в Україні». Під час слухань відбулася презентація та експертне 

обговорення проектів законів «Про внесення змін до Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» щодо удосконалення порядку формування списку 

присяжних» №2709 та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо забезпечення участі присяжних у здійсненні правосуддя» №2710, а також 

альтернативних до них законопроектів за №2709-1 та №2710-1.  

14 лютого 2020 р. – участь у експертній нараді щодо впровадження інституту 

присяжних в Україні. Захід було організовано ГО «Одеський інститут соціальних 

технологій», ВГО «Асоціація присяжних України» та Громадська мережа 



 
 

публічного права та адміністрації UPLAN в межах Програми сприяння громадській 

активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного 

розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні.  

25 червня 2020 року –  участь у експертній нараді «Новий виборчий кодекс: як 

зробити відповідальний вибір», що стосувалася новацій Виборчого кодексу, його 

практичного застосування.  

3. Голова ГО «Асоціація дослідників з державного управління». 

Інформатизація та електронне урядування: 

Пігарєв Ю.Б., завідувач кафедри електронного урядування та інформаційних 

систем –  член міжвідомчої групи з питань розвитку електронного урядування та 

реалізації спільного проекту «Електронне урядування задля підзвітності влади та 

участі громади» в Одеській області (науково-освітня складова). 

Самоорганізація населення. Ефективне управління об’єднаними 

територіальними громадами через самоорганізацію населення: 

Крупник А.С., доцент кафедри публічного управління та регіоналістики - експерт 

Громадської мережі публічного права та адміністрації UPLAN з питань 

децентралізації, місцевого самоврядування та розвитку громадянського 

суспільства; освіта, просвітництво, робота з молоддю; соціальні послуги. 

15 січня 2020 р. – надав коментарі до проєкту Закону України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів щодо створення правових підстав для утворення 

агломерації як однієї з форм співробітництва територіальних громад».  

03 лютого 2020 р. – участь у Публічному форумі «Конституційний процес в 

Україні: відкритий діалог з громадянами».  

14 лютого 2020 р. – участь у експертній нараді щодо впровадження інституту 

присяжних в Україні. Захід було організовано ГО «Одеський інститут соціальних 

технологій», ВГО «Асоціація присяжних України» та Громадська мережа 

публічного права та адміністрації UPLAN в межах Програми сприяння громадській 

активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного 

розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. 

25 червня 2020 року – участь у експертній нараді «Новий виборчий кодекс: як 

зробити відповідальний вибір», що стосувалася новацій Виборчого кодексу, його 

практичного застосування.  



 
 

Управління проектами в туризмі, стратегічні комунікації:  

Безверхнюк Т.М., завідувачка кафедри проектного менеджменту, д.держ.упр., 

професор, радник Голови Одеської ОДА з питань розвитку туризму і залучення 

інвестицій;  надавала експертно-консультаційні послуги з питань розвитку туризму 

і залучення інвестицій та здійснювала експертно-аналітичну діяльність за 

напрямами: 

 як 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; 

 як член конкурсної комісії Управління комунікацій та інформаційної 

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

на конкурс від інститутів громадянського суспільства; 

 як член конкурсної комісії при Голові Одеської ОДА забезпечувала 

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

Азарова І.Б., доцент кафедри проектного менеджменту протягом звітного періоду 

здійснювала наукове консультування Приватного підприємства «Капітель-М» з 

питань управління проектами спорудження багатоквартирних житлових будинків у 

м. Одеса. 

Удосконалення інституту присяжних України: 

Колісніченко Н.М., завідувачка кафедри української та іноземних мов, д.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; виконавчий директор ГО «Асоціація 

дослідників державного управління»; виконавчий директор ГО «Асоціація 

присяжних України».  

Державні закупівлі 

Піроженко Н.В. – доцент кафедри публічного управління та регіоналістики, 

експерт з державних закупівель Одеського суспільного інституту соціальних 

технологій; експерт з питань державних закупівель Світового банку України. 



 
 

Львова Є. О., д.ю. н., доцент; Миколайчук М.М., д.держ.упр., професор; 

Колісніченко Н.М., д.держ.упр., доцент прийняли участь у розробці проекту Закону 

України «Про токенізовані активи та криптоактиви». 

Приходченко Л.Л., завідувачка кафедри публічного управління та 

регіоналістики, д.держ.упр.. професор:  

1. Член експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт в 

галузі науки «Державне управління» Міністерства науки і освіти України.  

04 лютого 2020 р. – участь у засіданні експертної ради з питань проведення 

експертизи дисертаційних робіт у галузі науки «Державне управління» 

Міністерства освіти і науки України. Експертами було здійснено експертизу 

кандидатських та докторських дисертацій, розглянуто клопотання щодо утворення 

спеціалізованих вчених рад з правом прийняття до розгляду та проведення захистів 

дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів та включення до Переліку 

фахових видань категорії «В» періодичних видань, вирішено низку організаційних 

питань.  

02 червня 2020 р. – участь у засіданні експертної ради з питань проведення 

експертизи дисертаційних робіт у галузі науки «Державне управління» 

Міністерства освіти і науки України. Експертами було здійснено експертизу 

кандидатських та докторських дисертацій, розглянуто клопотання щодо утворення 

спеціалізованих вчених рад з правом прийняття до розгляду та проведення захистів 

дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів та включення до Переліку 

фахових видань категорії «В» періодичних видань, вирішено низку організаційних 

питань. 

15 вересня 2020 р. – участь у засіданні експертної ради з питань проведення 

експертизи дисертаційних робіт у галузі науки «Державне управління» 

Міністерства освіти і науки України. Експертами було здійснено експертизу 

кандидатських та докторських дисертацій, розглянуто клопотання щодо утворення 

спеціалізованих вчених рад з правом прийняття до розгляду та проведення захистів 

дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів та включення до Переліку 

фахових видань категорії «В» періодичних видань, вирішено низку організаційних 

питань. 



 
 

17 листопада 2020 р. завідувач кафедри, проф., д. держ. упр. Приходченко 

Л.Л. взяла участь у засіданні експертної ради з питань проведення експертизи 

дисертаційних робіт у галузі науки «Державне управління» Міністерства освіти і 

науки України. Засідання відбувалося за участі першого заступника міністра МОН 

України М.О. Кизима. Експертами було здійснено експертизу кандидатських та 

докторських дисертацій, розглянуто клопотання щодо утворення спеціалізованих 

вчених рад та разових рад з правом прийняття до розгляду і проведення захистів 

дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів; включення до Переліку 

фахових видань категорії «В» періодичних видань, вирішено низку організаційних 

питань. 

 

2. Член Галузевої експертної ради 28 «Публічне управління та 

адміністрування» Національного агентство із забезпечення якості вищої 

освіти.  

29 січня 2020 р. – участь у семінарі для експертів та членів Галузевих 

експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. 

Протягом дня присутні обговорювали питання, пов’язані із правами та обов’язками 

учасників акредитаційного процесу, особливостями оцінювання критеріїв 

Освітньої програми, дискутували щодо представлення відомостей само 

оцінювання, а саме – кореляції оцінок у звітах експертних груп та у висновках ГЕР. 

Також було розглянуто проблемні питання щодо акредитації РНД програм 

(оцінювання 10-го критерію), результати анкетування та отримано відповіді на 

питання, які найчастіше виникають в учасників акредитаційного процесу.  

Січень – лютий 2020 р . – участь у засіданнях галузевої експертної ради з 

галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування щодо підготовки та 

затвердження експертних висновків із можливості акредитації освітніх програм 

«Публічне управління та адміністрування» зі спеціальності 281 Публічне 

управління та адміністрування галузі знань 28 Публічне управління та 

адміністрування. 

3. Експерт конкурсних робіт молодих науковців Української школи 

архетипіки/ 

24-31.01.2020 р. – участь у ХІ Міжнародному теоретико-методологічному 

семінарі і VІIІ Міжнародному конкурсі молодих науковців «Архетипіка і 

публічне управління: традиція, її суб’єкти та джерела в постмодерному 

суспільстві». 



 
 

Драгомирецька Н.М., професор кафедри гуманітарних та соціально-політичних 

наук - розробник стандартів вищої освіти другого (магістерського) рівня 

спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»; експерт з акредитації 

освітніх програм Національного агентства з якості вищої освіти (Затверджено 

Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти 23 грудня 2019 р.); 

член підкомісії 281 «Публічне управління та адміністрування» Науково-методичної 

комісії сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки 

України (наказ Міністерства освіти і науки України № 1451 від 21.11.2019 р.) 

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. – професор кафедри економічної та фінансової політики, член 

Міжнародного проекту Австрійської Агенції розвитку та Програми розвитку 

організації об’єднаних націй (ААР/ПРООН), «Сталий розвиток сільських територій 

Чернівецької та Одеської областей»; ностріфікований статус професора Словацької 

Республіки, міжнародна легалізація професорської діяльності по країнам ЕС, 

листопад 2020. 

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.  

Протягом звітного періоду співробітники інституту виступали з коментарями, 

науковим консультуванням, давали інтерв’ю та брали участь у радіо- та 

телепередачах, а саме:  

 20 січня 2020 року Крупник А.С., доцент кафедри публічного управління та 

регіоналістики у авторській колонці газети Українська правда представив статтю 

«Нова стратегія розвитку громадянського суспільства: як уникнути помилок», в 

якій розкрив ключові проблеми щодо становлення громадянського суспільства в 

Україні та окреслив шляхи їх вирішення. 

 9 жовтня 2020 року Крупник А.С., доцент кафедри публічного управління та 

регіоналістики, дав експертне інтерв’ю у програмі «Реальне життя» на каналі 

KozyrDigital на тему «Проблеми розвитку громадянського суспільства у Одесі та 

області».  



 
 

23 жовтня 2020 року Безверхнюк Т.М., завідувачка кафедри проектного 

менеджменту ОРІДУ НАДУ при Президентові України та  Фальковський А.О., 

доцент Одеського регіонального інституту державного управління при 

Президентові України інтерв’ю, 7 канал м. Одеса «Національна академія 

державного управління: бути чи не бути?». 

29 жовтня 2020 року Крупник А.С., доцент кафедри публічного управління 

та регіоналістики у складі представників громадської ініціативи регіональної 

Виборчої Ради Одеси дав експертне інтерв’ю на тему «Як пройшли вибори у 

Одесі».  

Інформаційне забезпечення наукової діяльності 

Сукупні бібліотечні фонди інституту нараховують 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 58 068 одиниць зберігання, в т.ч. 4 980 

іноземними мовами. В звітному періоді бібліотечний фонд поповнився на 244 

примірників книг та брошур, з них монографій 46, навчальних посібників 42, 26 

примірників - іноземних видавництв іноземними мовами. Було здійснено 

передплату і отримано 30 періодичних видань України. Постійно надходять 

видання «Міжнародні доповіді Фонду Конрада Аденауера». 

Фонд Центру інноваційних знань Світового банку включає 287 примірників з 

глобальних проблем розвитку, економічної та соціальної політики, боротьби з 

бідністю, дослідження по окремим країнам; 13 CD-rom, а також он-лайнові ресурси 

Світового банку. В звітному періоді  надходжень не було. 

Наповнення баз даних: електронний каталог книг (13 376 записів), електронна 

систематична картотека статей (138 820 записів), електронний каталог дисертацій 

(130 записів), електронний каталог авторефератів дисертацій (1 357 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 інструкції користувачів науковометричних баз. В читальній залі 

відкрито доступ до наукометричних баз даних Web of Science та Scopus та порталу  

Springer Link. 

В ІІІ та ІV кварталі співробітники бібліотеки підвищили свій професійний 

рівень, долучившись до вебінарів (разом 23 вебінара) з наукометричних баз даних 

Web of Science та Scopus та оцінки ефективності бібліотечних послуг. 

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, тематичні виставки до 

знаменних та пам’ятних дат України, міжнародних подій – разом 46 книжкових 

виставок і розміщено 201 публікацію в соціальних мережах.  

За звітний період бібліотека надала послуги традиційними формами 

обслуговування 1 938 читачам, мала 1 608 відвідувань, книговидача склала 1 348 

примірника. Проводилось індексування наукових статей, збірників наукових праць, 

монографій, підручників, навчальних посібників тощо ( 517 одиниць), електронне 

інформування - здійснено 60 розсилок і охоплює 1196 абонентів. 

 

РОЗДІЛ 4 Науково-видавнича діяльність 

 

Підрозділ 4.1 

Видавництвом ОРІДУ НАДУ при Президентові України у звітний період 

відповідно до Плану видання навчальної та наукової літератури, затвердженого 

вченою радою Інституту у продовж 2020 року підготовлено до друку і видано:– 

навчально-методичної й наукової літератури, назв – 122, обл.-вид. аркушів – 250,1. 

Для забезпечення навчального процесу навчальною, навчально-методичною та 

довідковою літературою, відділом у звітний період підготовлено та надруковано 

110 навчальних виданя: з яких 4 навчальних посібників, 8 – конспектів лекцій, 98 – 

методичних рекомендацій та вказівок. Загальним обсягом – 250,1 о.в.а. 

Видано 6 монографій, загальним обсягом – 89,1 о.в.а. 



 
 

За підсумками науково-практичних конференцій, що проходили в Інституті у 

звітний період, підготовлено й випущено 6 збірників тез. Загальним обсягом 114,9 

о.в.а. та загальним накладом 257 прим., а саме: 

1. Сучасний менеджмент : моделі, стратегії, технології : матеріали XXI Всеукр. 

щоріч. студент. наук.-практ. конф. за міжнарод. участю. 23 квіт. 2020 р. — Одеса : 

ОРІДУ НАДУ, 2020. — 642 с. – 38,2 о.в.а. 

2. Удосконалення економічних механізмів розвитку територій: матеріали 

щорічної наук.-практ. конф. 29 травня 2020 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2020 – 

90 с. – 6,1 о.в.а. 

3. Інформаційне суспільство та сталий розвиток [Електронний ресурс]: 

матеріали наук.-практ. конф. 18 трав. 2020 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2020. – 116 с.  

– 7,1 о.в.а. 

4. Публічне управління в Україні: історія державотворення, виклики та 

перспективи [Електронний ресурс]: матеріали XІ наук. Інтернет-конф. за міжнар. 

участю для аспірантів та докторантів. 29 трав. 2020 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 

2020. – 286 с. – 13,2 о.в.а. 

5. Публічне управління: традиції, інновації, глобальні тренди : матеріали 

Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. (до 25-річчя заснування 

інституту). 9 жов. 2019 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2020. – 376 с. – 48,1 о.в.а. 

6. New Insights in Public Administration [Electronic source] : Proceedings of 

Scientific Seminar of PhD Students. - Odessa, October 29 and November 3, 2020 / Edited 

by N.Kolisnichenko. – O.: ORIPA NAPA, 2020. – 50 p. 2,2 о.в.а. 

 

Підрозділ 4.2 

Монографії: 

1. Багаторівневе управління (multi-level governance) в умовах модернізації   

публічної влади і становлення демократичного врядування в Україні: колективна 

монографія / Іжа М.М., Надолішній П.І., Приходченко Л.Л., Саханенко С.Є. та ін. ; 

за заг. ред. Л. Л. Приходченко. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2020. – 480 с. - 27,3 о.в.а. 

2. Експертна аналітика державного управління: аспекти інноватики, 

самоорганізації : монографія / Бакуменко В.Д., Іжа М.М., Попов М.П., Попов С.А., 



 
 

Красноруцький О.О., Білорусов С.Г., Червякова О.В., ; за. заг. ред. В.Д. Бакуменка, 

М.М. Іжі, С.А. Попова. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2020. – 220 с. - 10,2 о.в.а. 

3. Колісніченко Н. М. Іншомовна комунікація у підготовці публічних 

службовців: європейський досвід та українські реалії: монографія / Н. М. 

Колісніченко. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2020. – 216 с. - 12,6 о.в.а. 

4. Розвиток інвестиційного потенціалу рекреаційних зон Одеської області: 

проектний підхід [колективна монографія] / За заг.ред. Безверхнюк Т.М., Іжі М.М., 

Сенчі І.А. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2020. – 275 с. 

5. Система публічного управління євроінтеграційними процесами України в 

умовах глобалізації: монографія / За заг. ред. В.М. Кривцової – Одеса: ОРІДУ 

НАДУ, 2020. 

6. Стратегії інноваційного розвитку в менеджменті: колективна монографія / за 

заг.ред. М. М. Іжі, Н.Е. Красностанової, С.А. Яроміч. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2020. 

– 257 с. 

7. Формування інвестиційного механізму розвитку територій: індикатори та 

стратегічні імперативи: монографія / А.Г. Ахламов, Л.М. Карпенко, С.М. 

Козинський, І.В. Швець; за заг. ред.: А.Г. Ахламов, Л.М. Карпенко. – Одеса : 

ОРІДУ НАДУ, 2020. – 236 с. - 13,4 о.в.а 

 

Навчальні посібники: 

1. Наукова публікація: навч. посіб. / М.М. Іжа, М.П., Попов, Л.Л. Приходченко, 

І.В. Матвєєнко та ін. Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2020. 90 с. (Серія «Методологія 

дослідження: методи та техніка» : у 4 част., Ч. 1). 

2. Правове регулювання фінансових відносин:  навч. посібник / В.П. Марущак, 

К.В. Бачинська, О.І. Марущак, Є.О.Львова. –   Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2020. – 276 с. 

3. Регіональне управління : навч. посібник / М.М. Іжа, Л.Л. Приходченко, С.Є. 

Саханєнко та ін. Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2020. 652 с. 

4. Яроміч С. А., Красностанова Н. Е., Привалова Н. В.Комунікативний 

менеджмент: навч. посіб. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2020. – 152 с.  

Статті: 



 
 

1. Bezverkhniuk T.M., Azarova I.B., Rybak A.I., (2020). Information and 

Communication technologies in Spatial Development of Ukraine // Modern engineering 

and innovative technologies, 13(2): 65-70.     

2.  Chukurna O. Methodical approach to accounting intangible assets and brand 

values in marketing price policy // Маркетинг і цифрові технології. – Т.4, №3, – 2020. 

– С. 63-73.  

3.  Demianchuk Ihor Ukraine's Civil Protection Policies At The Local Level  

Scientific Annals of “Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi (New Series) Political 

Science (м. Ясси, Румунія).  

4.  Dragomyretska N. M., Durharian M. M. 2020. Practice of public management of 

blood donation in foreign states: experience for Ukraine. Public management. 3 (23) 

(June 2020): 106-121.  

5.  Dragomyretska N. M., Durharian M. M. 2020. Public-public partnership in the 

field of blood donation of foreign states: experience for Ukraine // Public management : 
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6. Karpenko L. Investment controlling policy and investment projection of territorial 

development / L.Karpenko, V. Vareshchenko / Актуальні проблеми державного 
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ОРІДУ НАДУ, 2020. – c. 164,  с. C.32-37 

7. Karpenko L. Modern Instruments for Forecasting the Incomes of International 

Investment Activity: Extrapolative Statistical Models // L.Karpenko // International 

Relations 2019: Current issues of world economy and politics [Volume of Scientific 

works]. – University of Economics in Bratislava, 2020. − 1127 р.; Р. 509-524 / ISBN 
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8.  Karpenko L. Statement of budgetary management of companies in the 

international markets under compliance control / Y.  Litinska, Y.Kot, L.Karpenko / 

International Student Conference: „International Economic Relations“. -  University of 

Economics in Bratislava, 2020. − 198 р., Р.62-69, ISBN 978-80-225-4685-0 

9.  Karpenko L. Features of foreign economic operations of Slovakia with Ukraine 

for 2016-2019 / D. Іliiesh, L. Karpenko / International Student Conference: „International 
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РОЗДІЛ 5 Наукова співпраця 

 

Підрозділ 5.1 Наукова співпраця з установами України 

 

Українська асоціація управління проектами 

Предмет і характер співробітництва: 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. Підсумки співробітництва: 

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. 

ДУ «Український НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України».   

Предмет і характер співробітництва: спільне написання монографій та статей, 

участь у проектах і програмах з розвитку курортно-туристичної сфери; 

Управління туризму, курортів та рекреації Одеської обласної державної 

адміністрації 

Предмет і характер співробітництва: участь у реалізації заходів Програми розвитку 

туризму в Одеській області. Підсумки співробітництва:  участь у засіданнях 

робочих груп, підготовка аналітичних матеріалів та надання експертно-

консультаційних послуг, виконання НДР на замовлення.  

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, що стосуються інформаційно-технологічної діяльності департаменту.  

Департамент надання адміністративних послуг Одеської міської ради   

Предмет і характер співробітництва: соціологічне дослідження з оцінки ступеня 

задоволеності суб’єктів звернень в ДНАП якістю надання адміністративних послуг 

за принципом «Єдиного вікна». 

Херсонський регіональний центр підвищення кваліфікації 

Предмет і характер співробітництва: виконання наукового дослідження на тему: 

«Практичні аспети механізмів реалізації соціально-гуманітарної політики в 

Україні: регіональний вимір»за організаційно-консультативної підтримки 

Херсонського регіонального центру підвищення кваліфікації. 

Виконавчий комітет Вінницької міської ради.  



 
 

Предмет і характер співробітництва: виконання наукового дослідження на тему: 

«Забезпечення сталого розвитку територіальних громад: кращі практики 

Вінницької міської ради».  

Представництво МЗС в Україні в Одесі, м.Одеса; Департамент міжнародних 

зв`язків Одеської міської ради, м. Одеса; Місія ЄС з прикордонної допомоги 

Молдові та Україні, м. Одеса; Дипломатична академія України імені Геннадія 

Удовенка при МЗС 

Характер співробітництва: організація та проведення спільних науково-

комунікативних заходів, допомога щодо організації функціонування органів 

публічної влади на демократичних засадах в контексті європейського досвіду, 

консультації щодо розвитку міжнародного співробітництва. 

  

Підрозділ 5.2 Міжнародна наукова співпраця 

 

На виконання Стратегії розвитку НАДУ при Президентові України на 2017-

2021, Стратегії розвитку НАДУ при Президентові України на 2019-2021 роки та 

Плану роботи інституту на 2020 рік міжнародне співробітництво інституту 

здійснювалось за такими основними напрямками: 

1)Співпраця з зарубіжними закладами вищої освіти, дипломатичними установами 

та міжнародними організаціями. 

У 2020 році інститут продовжив розвивати професійне співробітництво з 

закладами вищої освіти, фондами та організаціями зарубіжних країн. Враховуючи 

обставини, спричинені пандемією COVID-19, міжнародне співробітництвом за 

виключенням першого кварталу 2020 року проводилося в режимі онлайн. 

Найбільш активно розвиваються міжнародні зв’язки інституту з профільними 

закладами Польщі, Німеччини, Румунії, Білорусі, Китаю, Молдови, США, 

Словаччини та інших країн. 

У звітному році представники інституту брали участь у заходах організованими 

(профінансованими) наступними міжнародними організаціями: Міністерство 

закордонних справ Литовської Республіки, Генеральне консульство Турецької 

Республіки в Одесі, Об’єднаний Конгрес Азербайджанців України, Альянс 



 
 

Франсез, ПРООН, Європейский Союз, Федеральний уряд Німеччини, Міністерство 

закордонних справ Канади, GIZ.  

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. 

Варто зазначити, що починаючи з другого кварталу ряд заходів не було реалізовано 

через обставини, що були спричинені  пандемією COVID-19. Таким чином, 

починаючи з березня 2020 року, було скасовано вже заплановані візити 

представників інституту в: 

 - Національну школу державного управління ім. Леха Качинського 

(KSAP)(квітень); 

- Університет м. Бєлосток (травень); 

- Берлінську школа економіки і права (червень); 

- Університет Александру Іоан Куза (травень); 

- Пекінський Адміністративний Інститут (квітень). 

З організаторами обмінних візитів було узгоджено перенесення освітніх заходів на 

невизначений термін.  

Однак, у першому кварталі представники інституту взяли участь у міжнародній 

конференції «Внесок молодих дослідників у розвиток публічного управління» на 

базі Академії публічного управління Республіки Молдова (28 лютого аспірантки 

інституту О. Єльчієва, Е. Зейтуллаєва, Е. Мустафаєва, І. Негуляєва, А. Чайка та Н. 

Яруліна, а тези виступів у рамках цієї конференції опублікували А. Маєв, К. 

Тетерін, І. Лисюк та О. Биковська).  

3 вересня 2020 року між інститутом та Тбіліським державним університетом 

імені Іване Джавахішвілі (Грузія) було укладено договір про співпрацю в режимі 

онлайн, що передбачає співпрацю у галузі науково-дослідної і викладацької 



 
 

діяльності та розвиток академічних відносин між студентами, слухачами, 

викладачами та дослідниками обох установ. 

Також, в рамках співробітництва з іноземними закладами-партнерами 

представники інституту опублікували статті у профільних міжнародних наукових 

виданнях: журнал «Публічне управління» Академії публічного управління 

Республіки Молдова (м. Кишинів) та журнал «Дослідження мережі прикордонних 

університетів» Університету м. Бєлосток (Польща). 

3) Залучення провідних професорів іноземних ЗВО, управлінців-практиків, а також 

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

навчального процесу в інституті. 

Враховуючи обставини, що були спричинені пандемією COVID-19 – 

іноземних лекторів було залучено в режимі онлайн. Так студенти, слухачі, 

аспіранти на науково-педагогічні працівники брали участь у: 

- міжнародному онлайн форумі «Фундаментальні права та свободи в умовах 

пандемії COVID-19» (Тбіліський державний університет імені Іване Джавахішвілі 

(Грузія) та Німецький університет адміністративних наук м. Шпайєр (Німеччина). 

- міжнародній конференції «Європейський Союз та його сусіди: посилення ролі ЄС 

на східних кордонах» за участі представників Румунії, США, Великої Британії, 

Польщі, Болгарії, України та інших країн (Університет Александру Іоан Куза 

(Румунія). 

- міжнародній науково-практичної конференції «Теорія та практика публічного 

управління», що пройшла на базі Академії   публічного управління Республіки 

Молдова. 

Також представники Молдови, Білорусі, Польщі, Румунії, Китаю, Грузії та Великої 

Британії, США, Словаччини взяли участь у Всеукраїнських науково-практичних 

конференціях «Сучасний менеджмент: моделі, стратегії, технології» та «Публічне 

управління: традиції, інновації, глобальні тренди», що були організовані 

представниками інституту. 

 

РОЗДІЛ 7 Науково-комунікативні заходи 

 



 
 

№ 

з

з/п 

Захід Точна назва  

(за вихідними 

документами) 

Організатори 

(повні назви 

установ) 

Дата 

прове- 

дення 

 2 3 5 6 

4

1 

XXI 

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 

 

23 квітня  

2020 р. 

5

2. 

Фестиваль науки Кафедра 

публічного 

управління та 

регіоналістики 

ОРІДУ НАДУ 

при 

Президентові 

України 

18-29 

травня 2020 р. 

7

3. 

Щорічна 

науково-практична 

конференція 

Інформаційне 

суспільство та сталий 

розвиток 

Кафедра 

електронного 

урядування та 

інформаційних 

18 травня  

2020 р. 



 
 

систем 

ОРІДУ НАДУ 

при 

Президентові 

України та Одеська 

Національна 

академія зв’язку ім. 

О.С. Попова 

9

4. 

«Круглий 

стіл» 

П'ять років 

децентралізації: 

озирнутися для руху 

уперед 

Кафедра 

публічного 

управління та 

регіоналістики 

ОРІДУ НАДУ  

при 

Президентові 

України 

26 травня  

2020 р.  

1

5. 

Щорічна 

науково-практична 

конференція  

Удосконалення 

економічних механізмів 

розвитку територій 

Кафедра 

економічної та 

фінансової політики 

 

29 

травня 

2020 р. 

1

6. 

«Круглий 

стіл» 

Новації в 

нормативно-правових 

документах з кадрових 

питань 

ОРІДУ НАДУ  

при 

Президентові 

України та 

управління з питань 

персоналу апарату 

Одеської обласної 

державної 

адміністрації 

23 липня 

2020 року 



 
 

1

7. 

«Круглий 

стіл» 

Державна 

регуляторна служба в 

системі державного 

механізму захисту прав 

суб'єктів 

господарювання 

Кафедра 

державознавства і 

права ОРІДУ НАДУ  

при 

Президентові 

України 

14 вересня  

2020 р. 

1

8. 

Одинадцятий 

щорічний захід 

«Рішельє-форум» 

«Рішельє-форум: 

державна служба для 

нової ери» 

ОРІДУ НАДУ 

при Президентові 

України, 

НАДС, 

регіональні та 

обласні ЦППК 

25 вересня  

2020 р. 

1

9. 

Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція за 

міжнародною 

участю до 25-річчя 

заснування 

інституту. 

 Публічне 

управління: традиції, 

інновації, глобальні 

тренди 

ОРІДУ НАДУ 

при 

Президентові 

України 

09 жовтня 

2020 р. 

2

10. 

Шостий 

науковий 

англомовний 

семінар  

"New insights in 

public administration" 

(Нове розуміння 

публічного управління)  

Кафедра 

української та 

іноземних мов 

ОРІДУ НАДУ при 

Президентові 

України 

29 жовтня 

та 03 листопада 

2020 р. 

2

11. 

ІХІ щорічна 

науково-практична 

конференція 

 

Європейська 

інтеграція в контексті 

світових 

глобалізаційних 

процесів 

Кафедра 

глобалістики, 

євроінтеграції та 

управління 

національною 

18 грудня 

2020 р. 



 
 

  безпекою  

2

12. 

ХІ наукова 

Інтернет - 

конференція 

Публічне 

управління в Україні: 

виклики та перспективи 

Кафедра 

публічного 

управління та 

регіоналістики 

29 травня 

2020 р. 

 

 Цьогоріч майже всі комунікативні заходи, що відбулися в інституті, були в 

режимі онлайн. 

 

РОЗДІЛ 8 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 

основними напрямами діяльності якої є: 

- методологія вдосконалення сучасних 

інструментів проектного менеджменту; 

- використання новітніх інформаційних 

технологій в управлінні проектами; 

- розроблення брендингових моделей 

розвитку організацій; 

- ініціація і розроблення реально діючих 

інвестиційних проектів у сфері 



 
 

міжсекторної взаємодії «влада-бізнес-

громадськість»; 

- використання інструментів 

стратегічних комунікацій в 

інформаційно-комунікаційному 

середовищі; 

- розробка проектно-орієнтованих 

технологій планування і контролю 

виконання проектів і програм 

регіонального розвитку; 

- розробка методології управління 

проектами і програмами в публічній 

сфері та адаптація технології проектного 

менеджменту для реалізації соціальних 

проектів. 
 

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. Серед 

основних напрямів діяльності наукової 

школи слід виділити: 

-створення умов для більш повного 

розкриття творчих здібностей 

представників наукової школи шляхом 

сприяння в організації наукової роботи, 

розповсюдження сучасних 

методологічних підходів, нових 

інформаційних освітніх технологій та ін. 

-підвищення ефективності взаємодії 

представників наукової школи, 

результативності їх участі у сфері 

науково-дослідної роботи; 

організаційний супровід діяльності по 

впровадженню результатів НДР в 

освітню діяльність ОРІДУ НАДУ, в 

діяльність органів публічної влади; 

-організація та проведення наукових 

заходів по напрямкам Наукової школи; 

-виховання та підготовка науково-

педагогічних кадрів для потреб 

інституту та всієї галузі. 
 

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 9. Наукова діяльність молодих вчених 

 

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.  

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

О.Л. приймали участь у  виконанні науково-дослідної роботи «Реінжиніринг 

управлінських процесів та управлінські інновації в органах публічної влади на 

регіональному рівні в умовах децентралізації». Брали участь у роботі ІІІ 

Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та 

молодих вчених за міжнародною участю «Теорія та практика публічного 

управління та адміністрування у ХХІ сторіччі» - 25 листопада 2020 р.  

 

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 завдань 

наукової діяльності в інституті у 2021 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 територій; 

 здійснення наукових досліджень на замовлення органів публічної влади та іх 

інформування про результати наукових досліджень інституту; 



 
 

 забезпечення тісного взаємозв’язку між навчальною та науковою роботою; 

 активне залучення до виконання НДР здобувачів вищої освіти, спираючись 

на їх ініціативи та професійний досвід; 

 проведення виїзних науково-комунікативних заходів із залученням 

здобувачів вищої освіти на базі регіональних Центрів підвищення кваліфікації;  

 обов’язкові публікації докторів наук та кандидатів наук у виданнях, що 

включені до міжнародних науковометричних баз Scopus/ Web of Sсіеnce;  

 активізацію участі у міжнародних наукових і освітніх програмах, 

продовження роботи щодо співпраці з зарубіжними партнерами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


