
Кваліфікаційна карта наукової школи  

(станом на дату атестації / подачі заявки про реєстрацію) 

 

1. Назва наукової школи 

«Науково-освітня та дослідницька школа наукових засад публічного 

управління в умовах суспільних трансформацій». 

2. Галузь знань за державним переліком науково-технічної інформації 

281 – Публічне управління та адміністрування. 

3. Загальні відомості про школу: 

3.1. Керівники: 

Приходченко Людмила Леонідівна, д.держ.упр, професор, завідувач 

кафедри публічного управління та регіоналістики. 

Надолішній Петро Іванович, д.держ.упр., професор. 

3.2. Кількісний склад наукової школи (осіб): 97. 

3.3.Кваліфікаційний склад наукової школи (осіб): 

– академіків, членів-кореспондентів Академії наук (державного статусу) – 

1 Заслужений працівник освіти України; 

– докторів наук – 7; 

– кандидатів наук – 25. 

3.4. Кількість докторантів, аспірантів, магістрів, слухачів: 

– докторантів – 1; 

– аспірантів – 26; 

– магістрів – 11. 

– слухачів – 28. 

До складу наукової школи входять не тільки представники інституту 

(кафедри публічного управління та регіоналістики, проєктного менеджменту, 

економічної та фінансової політики, української та іноземних мов), але й інших 

закладів вищої освіти Південного регіону, працівники органів публічної влади, 

слухачі та магістри. 

3.5. Характеристика наявної науково-дослідної бази (кафедра, 

лабораторія, центр, дорадчі органи, ГО тощо). 



Кафедра. Кафедра публічного управління та регіоналістики була 

утворена у листопаді 2001 року як структурний підрозділ факультету 

державного управління Одеського регіонального інституту державного 

управління Національної академії державного управління при Президентові 

України. Кафедра забезпечує проведення комплексу робіт по організації 

навчального процесу підготовки слухачів на здобуття ступеня магістра за 

спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» за денною, 

заочною формами навчання, і є провідною в підготовці слухачів за 

спеціалізацією «Регіональне управління». 

Основні напрямки діяльності кафедри: підготовка магістрів публічного 

управління та адміністрування, організація і здійснення навчальної та науково-

методичної роботи; проведення наукових досліджень; надання фахових 

консультацій регіональним органам державної влади й місцевого 

самоврядування з питань, які відповідають профілю кафедри; проведення 

занять за типовою програмою і тематичних семінарів з підвищення кваліфікації 

державних службовців у Центрі підвищення кваліфікації кадрів Інституту. 

Місія кафедри полягає у формуванні школи інноваційних технологій 

публічного управління та адміністрування, орієнтованої на світовий рівень 

освіти і досліджень, сприяння становленню сучасної школи регіонального 

управління для підготовки національної еліти управлінських кадрів, здатної 

вирішувати завдання підвищення конкурентоспроможності України. Реалізація 

даної місії забезпечується високим науково-практичним, дослідницьким, 

виховним і інтелектуальним потенціалом професорсько-викладацького складу 

Кафедри, а також докторантів, аспірантів, магістрантів та студентів кафедри. 

Завдання кафедри: 

• задовольняти потреби держави у підготовці високоінтелектуальних 

фахівців в галузі публічного управління та адміністрування, через підвищення 

соціальних, управлінських, особистісних властивостей слухачів, аспірантів та 

докторантів кафедри; 

• сприяти формуванню нової вітчизняної моделі управління в системі 

публічного управління; 



• формувати умови, що забезпечують повне розкриття здібностей 

кожного співробітника кафедри, стимулювати індивідуальне та колективне 

творче мислення. 

Науково-освітня та дослідницька школа наукових засад публічного 

управління в умовах суспільних трансформацій була заснована проф., 

д.держ.упр., заслуженим працівником освіти України П.І. Надолішним у 2001 

році.  

Основним завданням науково-освітньої та дослідницької школи є 

вирішення конкретної доктринальної проблеми, пов’язаної із виробленням 

теоретичних засад та практичних рекомендацій, пов’язаних із розвитком різних 

елементів багаторівневої системи врядування в Україні та зв’язків поміж ними. 

Основні напрямки діяльності наукової школи 

І напрям – дослідження теоретичних засад та ефективності публічного 

управління (координатор напряму: проф., д. держ. упр. Л.Л. Приходченко).  

У межах цього напряму відбуваються дослідження: 

– етнокультурної політики під консультуванням д.держ.упр., проф. П.І. 

Надолішнього; 

– розвитку системи регіонального управління, публічно-приватного 

партнерства та організації публічних закупівель (координатор: доц., к.держ.упр. 

Н.В. Піроженко); 

– етичних засад публічного управління під консультуванням доц., к.філос.н. 

Оганісян М.С. 

ІІ напрям – дослідження розвитку місцевого самоврядування та політики 

децентралізації, яка з 2005 року формується під керівництвом проф., д. держ. упр., 

С.Є. Саханєнка.  

У межах цього напряму відбуваються дослідження: 

– питань місцевого розвитку в умовах децентралізації (координатор доц., 

к.держ.упр. М.П. Попов); 

– розвитку міжурядових та громадсько-урядових зв’язків у системі 

публічного управління (координатор доц., к.політ.н. А.С. Крупник). 



ІІІ напрям – «Управління проєктами в публічній сфері» започатковано 

професором, д. держ. упр. Безверхнюк Т. М. у 2010 році з метою накопичення та 

реалізації інтелектуального потенціалу у сфері професійного застосування 

інструментів, методів та технологій управління публічними проєктами, активізації 

наукової комунікації з державними інституціям та органами публічної влади з 

питань підвищення ефективності проєктної діяльності. 

З 2010 року науковий напрям «Управління проєктами в публічній сфері»  (і 

наукова школа в цілому) є корпоративним членом Національного відділення 

Міжнародної асоціації управління проектами (UPMA). 

З лютого 2020 року діє студентський науковий гурток "Cоmparative 

Studies" (Компаративні студії/Порівняльні дослідження) на базі кафедри 

української та іноземних мов для здобувачів 1-го освітнього рівня 

спеціальностей «Публічне управління та адміністрування» та «Менеджмент» 

(протокол № 9 від 13.02.2020 р.).    

4. Наукові досягнення школи 

4.1. Найбільш вагомі результати 

За роки існування в її межах склалася унікальна система підготовки 

державних службовців та майбутніх дослідників, розвитку наукових 

особистостей, котрі наполегливо працюють в атмосфері наукового спілкування 

та справжньої творчості. 

Захищено 10 докторських, 44 кандидатських дисертацій. 

За час існування виконано 27 бюджетних та договірних науково-

дослідних робіт. 

Кількість публікацій підготовлених в межах Школи за час її існування 

перевищує 3 000. 

Представники наукової школи беруть участь в багатьох міжнародних 

проектах і програмах, діловим партнером яких виступає інститут. Серед 

найбільш значущих проектів, що були реалізовані за останні роки за участю 

викладачів, співробітників, докторантів, аспірантів та слухачів наукової школи: 

• Румунський транскордонний інститут міжнародних наук та 

кримінальної юстиції Університету Галацу. У співпраці з Румунським 



транскордонним інститутом міжнародних наук та кримінальної юстиції 

Університету Галацу (Румунія) у 2018 р. було видано монографію «Public 

Administration and Practice of Local Development of Eastern Partnership 

Countries».  

25-27 листопада 2019 р. – Приходченко Л.Л., Попов М.П., Лесик О.В., 

Комаровський І.В. відвідали Румунський транскордонний інститут 

міжнародних наук та кримінальної юстиції Університету Галацу. 27.11.2019 р. - 

проведено науковий колоквіум «Розвиток та співробітництво між країнами 

Східного партнерства, Румунія-Україна») 

28 травня 2019 р. відбулася зустріч науково-педагогічних працівників 

кафедр публічного управління та регіоналістики і економічної та фінансової 

політики із делегацією Університету Нижній Дунай у складі: Флоріна Тудора, 

декана факультету соціальних, політичних та юридичних наук Унівеситету, та 

Валентиною Корнеа, співробітника Університету. Основною метою зустрічі 

стала презентація наукової монографії «Public Administration and Practice of 

Local Development of Eastern Partnership Counries», яку створив творчий 

колектив науковців кафедр ОРІДУ НАДУ при Президентові України та 

конструктивне обговорення пропозицій подальшого співробітництва у межах 

спільних наукових проектів. 

• Пекінський Адміністративний Інститут  

19.06.2019 – завідувач кафедри публічного управління та регіоналістики, 

д.держ.упр., професор Приходченко Л.Л. та аспіранти кафедри взяли участь у 

«круглому столі» на тему «Досвід підготовки державних службовців в Україні 

та Китаї», що було проведено в рамках візиту до ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України делегації Пекінського Адміністративного Інституту; 

03-08 грудня 2018 р. – завідувач кафедри публічного управління та 

регіоналістики, д.держ.упр., професор Приходченко Л.Л., доцент кафедри, 

к.держ.упр., доцент Попов М.П. у складі делегації інституту з робочим візитом 

перебували в Китайській Народній Республіці. 

• Інститут права, адміністрації та управління Університету ім. Яна 

Длугоша в Ченстохові (Польща).  



03.09.2019. – зустріч адміністрації Інституту із освітянами Університета 

ім. Яна Длугоша, які проходили стажування в ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. Відбувся обмін досвідом з науково-педагогічними працівниками 

кафедри публічного управління та регіоналістики, а також виступи перед 

аспірантами інституту та було обговорено напрямки розвитку подальшої 

співпраці кафедр. 

07.09.2019. – завідувачка кафедри Людмила Приходченко спільно з 

польськими колегами Евеліною Челаско-Маковською, Монікою Бартнік та 

Мареком Маковським (Інститут права, адміністрації та управління 

Університету ім. Яна Длугоша в Ченстохові (Польща) взяли участь у польських 

народних читаннях, яке відбулося на базі Одеського ім. Адама Міцкевіча 

відділення спілки поляків в Україні.  

• Національна школа публічного адміністрування ім. Леха 

Качинського (KSAP, м. Варшава).  

13-18 травня 2019 р. доцент кафедри Панченко Г.О. та аспірант кафедри 

Ковтун Ю.Є. у складі навчальної групи Інституту під керівництвом декана 

факультету публічного управління та адміністрування Куспляка І.С. взяли 

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

відбувся у Національній школі публічного адміністрування ім. Леха 

Качинського (KSAP, м. Варшава). Програма семінару була підтримана 

експертами Департаменту цивільної служби та Урядового бюро моніторингу 

проекту в канцелярії Прем’єр-міністра та Східного департаменту Міністерства 

закордонних справ. 

11.02. – 03.03 2019 р. – старший викладач кафедри публічного управління 

та регіоналістики, к.держ.упр. Лесик О.В. пройшла стажування у Національній 

школі публічного управління імені Л. Качинського (KSAP, м. Варшава, 

Польща) на тему «Зміст, планування та організація навчального процесу у 

Національній школі публічного управління». 

07-11 травня 2018 р. – слухачі 2-го курсу денної форми навчання 

вибіркової компоненти «Регіональне управління» : Новак Наталія та Орлова 

Анна, – у складі групи слухачів факультету публічного управління та 



адміністрування на чолі з першим заступником директора інституту Миколою 

Поповим та деканом факультету Ігорем Куспляком взяли участь у семінарі 

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

Національній школі публічного адміністрування ім. Леха Качинського (KSAP, 

м. Варшава). 

• Варненський економічний університет (Болгарія) 

15 вересня по 01 жовтня 2018 р. – доцент кафедри публічного управління 

та регіоналістики, кандидат наук з державного управління Давтян Степан 

Гургенович пройшов стажування з відривом від виробництва на базі 

Варненського економічного університету (Болгарія) за темою «Збалансованість 

економіко – правових процесів в суспільстві і бізнес середовищі в умовах 

глобалізації». В рамках стажування С.Г. Давтян прийняв участь у конференції 

«Україна – Болгарія – Європейський Союз: сучасний стан і перспективи» та 

виступив на пленарному засіданні з доповіддю на тему: «Взаємозв’язок 

антикризового управління з ризик – менеджментом». 

• 15-17 жовтня 2020 року представники наукової школи: Попов М.П., 

Крупник А.С., Орлова А.І., Комаровський І.В., – взяли участь в міжнародній 

конференції в он-лайн форматі м. Ясси (Румунія) «Європейський Союз та його 

сусіди: посилення ролі ЄС на східних кордонах» (за участі представників 

Румунії, США, Великої Британії, Польщі, Болгарії, України та інших країн). 

• Гданський університет (Республіка Польща). 

2018-2019 роки – Міжнародний науково-практичний семінар 

«Просторове планування приморських територій: досвід Польщі та України в 

розвитку курортно-туристичних дестинацій». У роботі семінару взяли участь 

професори Гданського університету, представники управління туризму, 

курортів та рекреації Одеської ОДА, керівництво ДУ «Український НДІ 

медичної реабілітації та курортології МОЗ України» та Асоціації «Туризм 

Одеси». Під час круглого столу були розглянуті питання розвитку туризму 

Причорноморських територій України та Прибалтійських гмінах околиць 

Гданська; 



2019 рік – проект Erasmus+ Staff Mobility For Teaching, факультет 

океанографії та географії Гданського університету (Республіка Польща). Курс 

відкритих лекцій для польських студентів, присвячений використанню 

інструментів проєктного менеджменту в просторовому плануванні 

приморських територій для розвитку курортно-туристичних дестинацій (проф. 

Безверхнюк Т. М., проф. Бабова І. К.). 

• Університет «Андреа Шагуна» (Констанца, Румунія) 

2016 – Міжнародна конференція «Безпека та стабільність на Чорному 

морі» (Колісніченко Н.М., д.держ.упр.).  

• Університет м. Бялисток (Польща) 

2018 – Участь у першій весняній польсько-українській школі з права, яка 

проходила на базі факультету права Університету м. Бялисток (Польща) 

(Колісніченко Н.М., д.держ.упр.).  

• Університет м. Лафборо (Велика Британія) 

2018 - Навчальний візит до Школи мистецтв, англійської мови та драми 

Університету м. Лафборо (Велика Британія) (Колісніченко Н.М., д.держ.упр.).  

Протягом 2016-2020 рр. укладено понад 12 угод на здійснення наукового 

консультування органів виконавчої влади, та 3 угоди про співпрацю. 

Ініційовано створення Регіональної платформи (мережі) випускаючих 

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

мережі приєдналися 4 кафедри інших закладів вищої освіти України. 

Представники наукової школи постійно здійснюють експертну діяльність: 

Приходченко Л.Л. : член експертної ради з питань проведення експертизи 

дисертацій з державного управління МОН України з лютого 2013 р.; член 

галузевої експертної ради Національного агентства з питань забезпечення 

якості освіти (09.2019 – 03.2020 рр.); експерт конкурсних робіт молодих 

науковців Української школи архетипіки (з 2014 р. по т.ч.). 

Саханєнко С.Є.: експерт Громадської мережі публічного права та 

адміністрації UPLAN з питань децентралізації, місцевого самоврядування та 

розвитку громадянського суспільства; освіта, просвітництво, робота з молоддю; 

соціальні послуги; експерт Асоціації присяжних України; експерт Асоціації 



дослідників з державного управління; член Робочої групи Одеської ОДА з 

питань реформування адміністративно-територіального устрою. 

Безверхнюк Т.М.: член Наукової ради з питань туризму та курортів 

Міністерства економічного розвитку та торгівлі України (2016-2019);  Радник 

Голови Одеської ОДА з питань розвитку туризму та залучення інвестицій 

(2017-2019); учасник Регіональної ради підприємців при Голові Одеської 

обласної державної адміністрації (2017-2019); член Конкурсної комісії для 

розгляду конкурсних пропозицій та результатів моніторингу стану виконання 

(реалізації) програм (проектів, заходів) при Голові Одеської ОДА (2017-2020). 

Колісніченко Н.М.: експерт у проекті «Створення єдиного соціального, 

економічного та управлінського простору в модельних об’єднаних 

територіальних громадах Одеської області» (Міжнародний фонд 

«Відродження») (2016 р.); керівник проекту «Створення об’єднаної 

територіальної громади в умовах поліетнічності на території Півдня Одеської 

області» (Міжнародний фонд «Відродження») (2017 р.); експерт у проекті 

«Куцурубська об’єднана громада як дієва демократична модель стратегічного 

розвитку» (Міжнародний фонд «Відродження») (2017 р.); експерта у проекті 

SUP30017GR0199 «Підвищення спроможності інституту присяжних на 

регіональному рівні через освітні програми та моніторингові інструменти», за 

сприяння посольства США в Україні (2018р.); керівник проекту «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 (2018-2019 рр.); 

керівництво підгрупою робочої групи програми USAID «Нове правосуддя» з 

розробки плану дій, спрямованого на покращення процесу залучення громадян 

в якості присяжних при відправленні правосуддя (2018-2019 рр.). 

Голинська О.В. є радником з питань мунципальних фінансів та 

управління Програми U-LEAD with Europe (U-LEAD з Європою); радником з 

економічних питань IBSER (Інститут бюджету та соціально-економічних 



досліджень); експертом з питань гендерно орієнтованого бюджетування NDI 

Ukraine (National Democratic Institute); експертом з питань бюджету та фінансів 

Програми DOBRE «Децентралізація приносить кращі результати та 

ефективність»; експертом з питань методології та навчальних програм 

Громадського партнерства «За прозорі місцеві бюджети», а також членом 

Робочої групи з розробки та супроводу Стратегії розвитку Одеської області; 

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». 

Крупник А.С.: експерт Громадської мережі публічного права та 

адміністрації UPLAN з питань децентралізації, місцевого самоврядування та 

розвитку громадянського суспільства; освіта, просвітництво, робота з молоддю; 

соціальні послуги; 

Піроженко Н.В.: експерт з державних закупівель Одеського суспільного 

інституту соціальних технологій; експерт з питань державних закупівель 

Світового банку України; член тендерного комітету інституту. 

Давтян С.Г.: експерт Громадської ради при Одеській 

облдержадміністрації з питань децентралізації, місцевого самоврядування та 

розвитку громадянського суспільства. 

Дуліна О.В. та Липовська С.О. здійснюють експертну діяльність у 

Громадській мережі публічного права та адміністрації UPLAN (Ukrainian Public 

Law and Administration Network). 

Архипенко І.М.: член Всеукраїнського об’єднання сільськогосподарських 

виробників. 

 

4.2. Найбільш вагомі результати за останні 5 років  

І. Виконання 15-ти науково-дослідних робіт: 

2015-2016 рр. – бюджетна НДР на тему: «Механізми горизонтальної 

взаємодії в системі публічного управління в умовах децентралізації влади»; 

номер державної реєстрації: 0115U001261; основний науковий продукт: 

монографія «Система публічного управління в умовах децентралізації влади: 



механізми горизонтальної взаємодії»; 

2017 р. – бюджетна НДР на тему: «Публічне управління в умовах 

децентралізації: удосконалення реалізації секторальних реформ у 

регіональному вимірі». 

2015-2017 рр. – бюджетна НДР на тему: «Державний механізм 

антикризового проектного управління соціально-економічними процесами» (ДР 

№ 0115U001263); основний науковий продукт – навчальний посібник 

«Державний механізм антикризового управління соціально-економічними 

процесами на засадах проектного підходу»; 

2017-2018 рр. – бюджетна НДР на тему: «Механізми формування системи 

стратегічних комунікацій в державному управлінні», у рамках виконання 

комплексного наукового проекту Національної академії «Державне управління 

та місцеве самоврядування» (ДР № 0117U004395); основний науковий продукт 

– навчальний посібник «Стратегічні комунікації в публічному управлінні»; 

2017-2019 рр. – бюджетна НДР на тему: «Багаторівневе управління 

(multilevel governance) регіональним розвитком в контексті модернізації 

публічної влади в Україні»; номер державної реєстрації 0117U004394; основні 

наукові продукти: колективна монографія «Багаторівневе управління (multi-

level governance) в умовах модернізації публічної влади і становлення 

демократичного врядування в Україні»; комплекс ситуаційних вправ 

«Багаторівневе управління (multilevel governance) регіональним розвитком в 

контексті модернізації публічної влади в Україні» (Приходченко Л.Л., 

Панченко Г.О., Лесик О.В.). 

2017-2020 рр. – бюджетна НДР на тему: «Іншомовна комунікація у 

підготовці публічних службовців: вивчення та запровадження європейського 

досвіду». 

2017 р. – науково-аналітичне дослідження за госпдоговірною тематикою 

«Розроблення Стратегічного плану стійкого розвитку оздоровчо-рекреаційної 

зони на території Щасливцевської сільської ради», на замовлення Виконавчого 

комітету Щасливцевської сільської ради Генічеського району Херсонської 

області, Договір № 02/17 від 23 листопада 2017 р. - розроблено стратегічний 



план стійкого розвитку оздоровчо-рекреаційної зони на території 

Щасливцевської сільської ради з відповідним портфелем проектів, додатками і 

розрахунками; інвестиційний проект для реалізації завдань за пріоритетом 1 у 

формі проектної заявки для участі у конкурсі ДФРР 2018 року. 

2018 р. – науково-аналітичне дослідження за госпдоговірною тематикою 

«Розробка Концепції розвитку смт Сергіївка міста Білгород-Дністровського 

Одеської області як курорту місцевого значення», на замовлення Управління 

туризму, рекреації та курортів Одеської обласної державної адміністрації, 

Договір № 72 від 17.12.2018 р. - формулювання стратегічного бачення та 

пріоритетів сталого розвитку курорту; наукове обґрунтування альтернативних 

варіантів, сценаріїв та концептуальних рішень зі сталого розвитку курорту 

місцевого значення «Курортополіс Сергіївка»; 

2018 р. – науково-аналітичне дослідження за госпдоговірною тематикою 

«Розроблення Стратегічного плану розвитку міста Білгород-Дністровський до 

2028 року», на замовлення виконавчого комітету Білгород-Дністровської 

міської ради, Договір № 15 від 21.03.2018 - Розроблено стратегічний план 

розвитку міста Білгород-Дністровський, основними складовими якого є: 4 

стратегічні пріоритети зі структуризацією цілей, завдань і проектів; базовий 

календарний план реалізації Стратегії; механізми реалізації Стратегії; система 

моніторингу та оцінки результативності Стратегії; 

2019 р. – госпдоговірна НДР на тему: «Особливості реалізації політики 

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

державної реєстрації: 0119U102434; 

2020 р. – госпдоговірна НДР на тему: ««Забезпечення сталого розвитку 

територіальних громад: кращі практики Вінницької міської ради»; номер 

державної реєстрації: 0120U101536; (основний науковий продукт: навчальний 

посібник «Вінниця – місто ідей: кращі практики з успішного вирішення 

проблем громади»); 

2019 р. – науково-аналітичне дослідження за госпдоговірною тематикою 

«Розроблення дорожньої карти розвитку інвестиційного потенціалу 

рекреаційних зон Одещини», на замовлення Управління туризму, рекреації та 



курортів Одеської обласної державної адміністрації, Договір № 7 від 30.05.2019 

р. - модель комплексного розвитку кожної рекреаційної зони за пріоритетними 

стратегіями, видами та об’єктами інвестування, дорожня карта реалізації 

ключових інвестиційних проектів для кожної рекреаційної зони. 

2019-2020 рр. – бюджетна НДР на тему: «Стратегічне проектування 

екологічної безпеки на регіональному рівні: механізми координації діяльності 

та узгодження еколого-економічних інтересів» (ДР № 0119U000665); основний 

науковий продукт - науково-методична розробка «Запровадження проектно-

орієнтованого підходу в державний механізм забезпечення  екологічної безпеки 

на регіональному рівні». 

2020 р. – відповідно до договору про співробітництво з ДУ «Український 

НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України» спільна науково-

дослідна  робота «Дослідження лікувально-оздоровчого, курортного потенціалу 

природних лікувальних ресурсів Одеської області», на замовлення Одеської 

обласної державної адміністрації. 

2019-2020 рр. – бюджетна НДР на тему: «Реінжиніринг управлінських 

процесів та управлінські інновації в органах публічної влади на регіональному 

рівні в умовах децентралізації»; номер державної реєстрації: 0120U101245. 

ІІ. У 2018 р. 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. Так, у межах створеної Регіональної платформи 

(мережі) випускаючих кафедр з підготовки службовців органів публічної влади 

відбувалося співробітництво із: 

– Південноукраїнським національним педагогічним університетом ім. 

Ушинського, кафедра освітнього менеджменту та публічного управління 

(15.05.2018); 

– Вінницьким державним педагогічним університетом ім. Михайла 

Коцюбинського, кафедра правових наук та філософії (17.05.2018); 

– Херсонським національним технічним університетом, кафедра 

державного управління та місцевого самоврядування (20.09.2018); 



– КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти», кафедра управління та 

адміністрування (24.05.2019). 

Співпраця відбувається шляхом обміну науковими та навчально-

методичними напрацюваннями, проходженням стажування НПП (представники 

кафедри освітнього менеджменту та публічного управління ДЗ 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. 

Ушинського»: Долженков О.О., завідувач кафедри, Зелінська Н.С., доцент 

кафедри), експертизою навчально-методичних праць та магістерських робіт 

слухачів, а також: 

• спільної участі науковців зазначених закладів вищої освіти у 

комунікативних заходах:  

– VII-XI Інтернет-конференцій за міжнародною участю для аспірантів та 

докторантів «Державне управління в Україні: історія державотворення, виклики 

та перспективи»; 

– проведення спільного науково-комунікативного заходу у межах 

Фестивалю науки на тему: «П’ять років децентралізації: озирнутися для руху 

уперед» (26.05.2020); 

– проведення спільного науково-комунікативного заходу у межах 

Фестивалю науки на тему: «Якою має бути громадська акредитація закладу 

освіти?» на базі Південноукраїнського національного педагогічного університету 

ім. К.Д. Ушинського (28.05.2019 р.).; 

– проведення спільного науково-комунікативного заходу у межах 

Фестивалю науки на тему: «Конвергенція інструментів публічного управління та 

бізнес-адміністрування на рівні міст обласного значення» на базі Вінницької 

міської ради (24.04.2018); 

• участь представників закладів-партнерів у виконанні НДР 

«Багаторівневе управління (multilevel governance) регіональним розвитком в 

контексті модернізації публічної влади в Україні» та «Реінжиніринг 

управлінських процесів та управлінські інновації в органах публічної влади на 

регіональному рівні в умовах децентралізації» (Зелінська Н.С., доцент кафедри 

освітнього менеджменту та публічного управління ДЗ «Південноукраїнський 



національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»); 

• участь представників закладів-партнерів у написанні колективної 

монографії Багаторівневе управління (multi-level governance) в умовах 

модернізації публічної влади і становлення демократичного врядування в Україні» 

(Зелінська Н.С., доцент кафедри освітнього менеджменту та публічного 

управління ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет 

імені К.Д. Ушинського»). 

ІІІ. Кафедра публічного управління та регіоналістики продовжує розвивати 

інституційні зв’язки із гуманітарними школами Одеського регіону.  

У 2017 р. кафедрою на базі лютеранського собору Святого Павла Німецької 

Євангелістської лютеранської церкви України (Кірха) був організований круглий 

стіл, присвячений 500-річчю Реформації, в межах якого було створено 

партнерство з кафедрою філософії ОНУ ім. І.І. Мечникова.  

Одеський державний інститут внутрішніх справ  

30.05.2019 – професор кафедри Саханєнко С.Є. у межах Фестивалю науки 

провів тематичну зустріч із слухачами Одеського державного інституту 

внутрішніх справ із питань реформування правоохоронної та судової системи 

України. 

Національний університет «Одеська юридична академія» 

20.05.2019 р. – р. рамках Фестивалю науки було проведено науково-

методологічний семінар на тему: «Self-менеджмент як складова успішності 

сучасного науковця». Представник національного університету «Одеська 

юридична академія» в межах співробітництва та функціонування Регіональної 

платформи (мережі) випускаючих кафедр з підготовки службовців органів 

публічної влади к.ю.н. Надія Зубченко розповіла про особливості організації 

роботи науковця в сучасних умовах. 

ОНУ ім. І.І. Мечникова 

30.04.2020 – професор кафедри С.Є. Саханєнко взяв участь у дискусії, 

присвяченій перспективам гуманітарної освіти у «посткарантинному» світі, що 

була організована кафедрою філософії ОНУ ім. І.І. Мечникова у дистанційному 

режимі. В межах заходу були обговорені нові вимоги до освіти, а також відповідні 



методи та технології навчання. 

17.11.2017 р. – круглий стіл на тему: «Політика децентралізації в Україні: 

quo vadis». У заході взяли участь провідні науковці кафедри: Приходченко Л.Л., 

завідувач кафедри, д.держ.упр., професор, Саханєнко С.Є., д.держ.упр., 

професор, Попов М.П., перший заступник директора, к.держ.упр., доцент, а 

також – Сергій Глебов, к.пол.н, доцентом кафедри міжнародних відносин 

Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Цільова аудиторія 

- аспіранти ОРІДУ НАДУ, слухачі магістерської програми за спеціалізацією 

«Регіональне управління», а також слухачі «Школи демократії», яка 

організована при Інституті соціальних наук ОНУ ім. І. І. Мечникова.  

05.10.2016 р. – доцент кафедри Оганісян М.С. провів відкриту лекцію на 

тему: «Етична інфраструктура державного управління», яка відбулася на 

факультеті економіко-правового факультету Одеського національного 

університету імені І. І. Мечникова. Цільова аудиторія: студенти ІІ-курсу 

факультету, науково-педагогічні працівники закладу. 

 

4.3. Практичне використання отриманих наукових результатів за останні 

5 років 

І. Наукові результати роботи наукової школи впроваджено у практичну 

діяльність:  

– Вінницької обласної державної адміністрації, зокрема під час виконання 

Плану заходів з реалізації у 2018-2019 роках Стратегії збалансованого 

регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року (довідка про 

впровадження № 01.01-51/6489 від 04 листопада 2019 р.); 

– Всеукраїнської громадської організації «Асоціація сприяння 

самоорганізації населення», зокрема у процесі дослідження та вироблення 

рекомендацій щодо покращення стану соціального капіталу у громадах України 

та умов для його формування та розвитку, а також при здійсненні експертного 

громадського супроводу реалізації Національної стратегії сприяння розвитку 

громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки на регіональному рівні 



(довідка Всеукраїнської громадської організації «Асоціація сприяння 

самоорганізації населення» від 05 серпня 2019 року);  

– Головного управління державної служби України з надзвичайних 

ситуацій в Одеській області (довідка про використання результатів НДР №  

01/6230/13 від  28.11.2016 року). 

– Голопристанської міської ради – Методика багаторівневого 

бенчмаркінгу щодо оцінки стану та розвитку складових інфраструктури 

громадянського суспільства від 25.10.2019 (довідка про впровадження 

результатів дисертаційного дослідження Орлової А.І); 

– Департаменту економічної політики та стратегічного планування 

Одеської обласної державної адміністрації (довідка про впровадження № 02.1 – 

15/682 від 05 квітня 2019 року);  

– Державного підприємства «Одеський морський торговельний порт», 

зокрема, при побудові публічно-управлінської траєкторії розвитку системи 

морського транспорту, заснованої на обчисленні багаторівневих параметрів 

соціально-економічних результатів (Довідка від 15.05.2019 р № 4356/784-19). 

– Державної установи «Український науково-дослідний інститут 

медичної реабілітації та курортології МОЗ України» (довідка № 01-13/685 від  

23.11.2020 року). 

– Іванівської районної державної адміністрації Херсонської області, 

зокрема, при реалізації методики розробки ресурсної та результативної частини 

бюджетних програм, паспортизації бюджетних програм місцевих бюджетів 

(Акт від 01.10. 2016 р.). 

– Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень (IBSER) під 

час внесення змін до Бюджетного кодексу України та запровадження 

методології програмно-цільового бюджетування на рівні всіх без виключення 

місцевих бюджетів України (Акт від 02.06.2020 р.) 

– Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень (IBSER), 

зокрема, при запровадженні інструментів та механізмів публічного управління 

бюджетами областей, районів, міст обласного значення, сіл та селищ у частині 



запровадження середньострокового планування та прогнозування бюджетних 

доходів та видатків (Акт від 18.06.2019 р.); 

– Миколаївської міської ради, зокрема під час виконання Плану заходів з 

реалізації Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року 

(довідка про впровадження № 968-15/05-19 від 29 жовтня 2019 року); 

– Міністерства фінансів України, зокрема, при внесенні змін до 

законодавства України щодо взаємозв’язку програм соціально-економічного 

розвитку громад із засадами програмно-цільового методу та засадами 

середньострокового бюджетного прогнозування (Довідка від 25.09.2019 № 

05110-19-17/25130); 

– Міністерства фінансів України, зокрема, при внесенні змін до 

законодавства України щодо запровадження гендерно орієнтованого 

бюджетування в бюджетний процес, а також формуванні методики гендерної 

оцінки бюджетних програм та місцевих цільових програм (Довідка від 

20.12.2020 № 05110-20-17/94271) 

– Міністерства фінансів України, зокрема, при формуванні підходів до 

кодування та структурування бюджетних програм місцевих бюджетів а також 

при формуванні системи результативності бюджетних програм та 

методологічної основи здійснення оцінки ефективності бюджетних програм 

(Довідка від 26.07.2019 № 05110-19-10/19894) 

– Одеської обласної ради – Методика дослідження соціального капіталу у 

сфері владно-громадських відносин від 02.09.2019 № 04/03-27/1856 (довідка 

про впровадження результатів дисертаційного дослідження Орлової А.І); 

– робочої групи з питань підготовки проєкту Національної стратегії 

сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021-2026 роки 

діяльність якої забезпечував департамент інформації та взаємодії з 

громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України від  19.11.2020 №17-

20/4005 (довідка про впровадження результатів дисертаційного дослідження 

Орлової А.І); 



– Управління економічного розвитку Департаменту «Агентство з питань 

інвестицій та розвитку» Одеської обласної державної адміністрації (довідка про 

використання результатів № 02-18/315 від 02.12.2015 року). 

– Управління комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної 

державної адміністрації (довідка про використання результатів НДР № 1/499 

від 22.11. 2017 року). 

– Управління туризму, рекреації та курортів Одеської обласної державної 

адміністрації (довідка № 01/01-15/706 від  23.11.2020 року). 

– Херсонського обласного центру перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, зокрема, при 

формуванні системи параметральної управлінської оцінки ефективності 

бюджетних програм, що включає засоби та інструменти порівняльного аналізу 

за компонентним (деталізованим) та спрощеним методами (Акт від 18.05.2017 

р.); 

 

ІІ. Представники школи надають консультативно-експертну та методичну 

допомогу органам публічної влади. Так, за останні 5 років укладено 12 угод на 

здійснення наукового консультування: 

– Березівської міської об’єднаної територіальної громади (07.12.2019). 

– Березнегуватської районної державної адміністрації Миколаївської області 

(22.12.2016); 

– Брацлавської селищної ради об’єднаної територіальної громади 

Немирівського району Вінницької області (21.12.2017); 

– Голопристанської міської ради Херсонської області (31.05.2018) 

– Громадського Партнерства «За прозорі місцеві бюджети»  (20.04.2018 р.) 

– Департаменту праці та соціальної Одеської міської ради (від 04.12.2020 р.) 

– Департаменту фінансів Вінницької міської ради (09.11.2017 р.) 

– ЕСК «СервісКапіталГруп» у м. Одеса (01.01.2017); 

– КНП «ЦПМСД №12» ОМР  (01.10.2018 р.) 



– Правове консультування з питань житлового права Асоціації інвесторів 

будівництва житлового комплексу по вул. Дюківська в м. Одеса (01.01.2018); 

– Розквітівської сільської ради об’єднаної територіальної громади 

Березівського району Одеської області (27.12.2018). 

– ТОВ «Ольвія» (20.05.2017). 

 

ІІІ. Укладено 3 угоди про співпрацю з: 

– ГО «Центр досліджень місцевого самоврядування та розвитку громад» 

(01.01.2017); 

– ГО «Одеський інститут суспільних технологій» (21.03.2018) 

– Державна установа «Український науково-дослідний інститут медичної 

реабілітації та курортології МОЗ України» (01.01.2019) 

ІV. Співпраця з: 

• Вінницькою міською радою щодо вивчення та популяризації 

кращих практик врядування на місцевому рівні (систематизовано матеріали та 

підготовлено до друку навчальний посібник і буклет), а також: 

03 березня 2020 року відбувся теоретико-методологічний семінар, метою 

якого було обговорення підходів до презентації кращих практик органів 

публічної влади на прикладі м. Вінниці;  

24.05.2019 р. - проведено круглий стіл на базі Вінницької міської ради за 

участі представників виконавчих органів Вінницької міської ради, науковців та 

підприємців м. Вінниця на тему: «Конвергенція інструментів публічного 

управління та бізнес-адміністрування на рівні міст обласного значення». 

• Южненською міською радою: 

28.02.2019 – професор кафедри публічного управління та регіоналістики, 

д.держ.упр., професор С. Саханєнко на засіданні виконавчого комітету 

Южненської міської ради взяв участь в обговоренні питань формування 

системи електронного урядування та електронної демократії в м. Южне, 

антикорупційного законодавства, а також актуальних питань судової реформи. 

• Управлінням туризму, рекреації та курортів Одеської обласної 

державної адміністрації щодо дослідження природно-ресурсного та 



інвестиційного потенціалу рекреаційних та курортних територій регіону та 

роботі у складі  фокус-групи «Рекреація, курорти та парки» туристичної ради 

при Одеській ОДА (Безверхнюк Т.М. – заступник голови).  

 

4.4. Участь у конкурсах, що організуються з держбюджету та інших 

джерел фінансування (приватні фонди), гранти, тощо, за останні 5 років. 

2019 р., квітень. За результатами конкурсного відбору, підсумками 

наукової експертизи заявок та результатів роботи конкурсної комісії з відбору 

проектів науково-дослідних робіт комплексного наукового проекту «Державне 

управління та місцеве самоврядування», виконання яких планується у 

Національній академії державного управління при Президентові України за 

рахунок коштів державного бюджету у 2020-2022 роках, до Цільової тематики 

наукових досліджень рекомендовано включено проект НДР кафедри 

публічного управління та регіоналістики за прикладною темою «Реінжиніринг 

управлінських процесів та управлінські інновації в органах публічної влади на 

регіональному рівні в умовах децентралізації». 

2019 р., червень – у якості пілотного проекту було проведено конкурс за 

спрощеною процедурою щодо визначення приватного партнера у проведенні 

наукового дослідження за проектною назвою «Основні напрями вдосконалення 

публічного управління розвитком інфраструктури малих міст в умовах 

децентралізації». Під час проведення конкурсу були направлені запити на 

проведення НДР трьом потенційним приватним партнерам. У результаті 

конкурсу обрано переможця – Благодійну організацію Фонд громади міста Гола 

Пристань "Свята Ольга", з якою 1 травня 2019 року підписано договір про 

надання послуг з виконання госп-договірного наукового дослідження за темою: 

«Особливості реалізації політики децентралізації на рівні малих міст (на 

прикладі м. Гола Пристань)». 

2019 р. – взято участь у здобутті гранту Erasmus+Jean Monnet Modules. 

Selection 2020. Call for proposals EAC/A02/2019. PROJECT «Публичное 

администрирование и многоуровневое управление. Практика ЕС» 



Протягом 2017-2020 рр. – представники наукової школи брали участь у 

реалізації 17 проєктів Міжнародного фонду «Відродження», Фонду Східна 

Європа, ПРООН, Pact., Посольства США з міжнародного розвитку, Королівства 

Нідерландів, Міністерство закордонних справ Швеції CIDA та ін. Зокрема: 

• у реалізації міжнародного проєкту SUP30017GR0199 «Підвищення 

ефективності інституту присяжних на регіональному рівні через освітні 

програми та моніторингові інструменти», що реалізувався відповідно до 

грантової угоди між Асоціацією дослідників державного управління та 

Посольством США в Україні у період з 15 вересня по 15 жовтня 2018 р. 

(Саханєнко С.Є., виконавець, сертифікат від 30.10.2018р.). 

• у міжнародному науковому проєкті «Об’єднання територіальних 

громад в умовах поліетнічності», що реалізувався відповідно до грантової 

угоди між Асоціацією дослідників державного управління та Міжнародним 

фондом «Відродження» 2017–2018 рр. (Саханєнко С.Є., виконавець, сертифікат 

від 27.11.2018 р.). 

• у міжнародному науковому проєкті «Підготовка нормативно-

правової бази з питань самооподаткування населення у фінансовому розвитку 

територіальних громад»», що реалізувався відповідно до грантової угоди між 

Асоціацією дослідників державного управління та Міжнародним фондом 

«Відродження» у 2018–2019 рр. (Саханєнко С.Є., виконавець, сертифікат від 

20.09.2019 р.). 

• у міжнародному проєкті «Розвиток інституту присяжних в 

Україні»», що реалізувався відповідно до грантової угоди між Асоціацією 

присяжних України та Європейською комісією у 2018–2019 рр. ( Саханєнко 

С.Є., виконавець, сертифікат від 24.05.2019 р.). 

• у реалізації проєкту «Соціальний діалог задля розвитку громад в 

України в контексті реформи децентралізації», який у період з червня по 

листопад 2016 року виконав Одеський інститут соціальних технологій за участі 

фахівців ВГО «Асоціація сприяння самоорганізації населення» та партнерських 

організацій за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» (Крупник А.С., 



науковий керівник, Аналітичний звіт: 

https://drive.google.com/file/d/1vFoPnMZptVwYOECjiMAzFY84GloI6Zeu/view) 

• у реалізації проєкту «Нові виклики щодо розвитку громадської участі 

та соціального капіталу в громадах», який у період з липня по грудень 2017 

року виконав Одеський інститут соціальних технологій у партнерстві із 

Всеукраїнською асоціацією сприяння самоорганізації населення за підтримки 

Міжнародного фонду «Відродження». (Крупник А.С., науковий керівник, 

аналітичний звіт: 

https://drive.google.com/file/d/1ztofLyNWGX7N_Enoxqhv0wW9TgDgTUTN/view) 

• у реалізації проєкту «Громадський супровід реалізації Національної 

стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства на регіональному 

рівні», який виконано у жовтні 2017–липні 2018 рр. всеукраїнською Коаліцією 

громадських експертів на чолі із Всеукраїнською асоціацією сприяння розвитку 

громадянського суспільства за підтримки Адміністрації Президента України та 

Програми розвитку ООН в Україні; (Крупник А.С., науковий керівник, 

Аналітичний звіт: https://drive.google.com/file/d/1vR5WwBF3CPDs9wHpbCj-

4LEvm6sTH1zy/view 

• у здійсненні наукового дослідження на замовлення Міністерства 

культури України: Стан та перспективи розвитку соціокультурної 

інфраструктури в ОТГ. Аналітичний звіт / ВГО «Асоціація сприяння 

самоорганізації населення» за підтримки Мінкульту України, МФ 

"Відродження" та Посольства Швеції в Україні. (Крупник А.С., науковий 

керівник, звіт: Режим доступу: 

http://samoorg.com.ua/blog/2019/05/30/prezentatsiya-doslidzhennya-stanu-ta-

perspektiv-rozvitku-sotsiokulturnoyi-infrastrukturi/). 

• 2019 рік – проєкт Erasmus+ Staff Mobility For Teaching, факультет 

океанографії та географії Гданського університету (Республіка Польща). Курс 

відкритих лекцій для польських студентів, присвячений використанню 

інструментів проєктного менеджменту в просторовому плануванні 

приморських територій для розвитку курортно-туристичних дестинацій (проф. 

Безверхнюк Т. М., проф. Бабова І. К.). 

https://drive.google.com/file/d/1ztofLyNWGX7N_Enoxqhv0wW9TgDgTUTN/view
https://drive.google.com/file/d/1vR5WwBF3CPDs9wHpbCj-4LEvm6sTH1zy/view
https://drive.google.com/file/d/1vR5WwBF3CPDs9wHpbCj-4LEvm6sTH1zy/view
http://samoorg.com.ua/blog/2019/05/30/prezentatsiya-doslidzhennya-stanu-ta-perspektiv-rozvitku-sotsiokulturnoyi-infrastrukturi/
http://samoorg.com.ua/blog/2019/05/30/prezentatsiya-doslidzhennya-stanu-ta-perspektiv-rozvitku-sotsiokulturnoyi-infrastrukturi/


• 23.10-03.11.2020 – участь у коучинг-програмі міжнародного 

інноваційного проєкту «Академія сучасного політика». Чайка А.В., аспірантка 

кафедри, в якості координатора аналітичної групи долучилася до підготовки 

проєкту «Інформаційно-аналітична система підтримки управління діяльністю 

регіонального аграрно-промислового комплексу». Проєкт отримав високу 

оцінку, його було подано на конкурс проєктів регіонального розвитку, що 

можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від 

ЄС. 

•  грант Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень 

(ІБСЕД) / USAID «Development of industry strategies and programs. Global 

Strategy» (2020, Дослідження систем стратегування в глобалізованих 

господарських комплексах). 

• у реалізації проєкту «Створення єдиного соціального, економічного 

та управлінського простору в модельних об’єднаних територіальних громадах 

Одеської області» (Міжнародний фонд "Відродження») (Колісніченко Н.М., 

участь у якості експерта, 2016 р.). 

• участь у реалізації проєкту «Створення об’єднаної територіальної 

громади в умовах поліетнічності на території Півдня Одеської області» 

(Міжнародний фонд «Відродження») (Колісніченко Н.М., керівництво 

проектом, 2017 р.; Сертифікат від 27.11.2018 р.).  

• участь у реалізації проєкту «Куцурубська об’єднана громада як 

дієва демократична модель стратегічного розвитку» (Міжнародний фонд 

«Відродження») (Колісніченко Н.М., участь у якості експерта, 2017 р.); 

• участь у реалізації проєкту SUP30017GR0199 «Підвищення 

спроможності інституту присяжних на регіональному рівні через освітні 

програми та моніторингові інструменти», за сприяння посольства США в 

Україні (Колісніченко Н.М., участь у якості експерта; Сертифікат від 

30.10.2018р.) 

• участь у реалізації проєкту «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 (Колісніченко Н.М., керівник проекту, 2018-

2019 рр.; Сертифікат від 24.05.2019 р.). 

• реалізація програми USAID «Нове правосуддя» з розробки плану 

дій, спрямованого на покращення процесу залучення громадян в якості 

присяжних при відправленні правосуддя (Колісніченко Н.М., керівництво 

підгрупою робочої групи, 2018-2019 рр.) 

 

4.5. Визнання наукової школи науковою та громадською спільнотою 

(Державні премії України, відзнаки Президента, Кабінету Міністрів України, 

почесні звання, дипломи, тощо, за останні 5 років). 

У 2016 році колектив кафедри державного управління та місцевого 

самоврядування було нагороджено Почесною грамотою Одеської обласної ради 

за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у підготовку, перепідготовку, 

підвищення кваліфікації управлінських кадрів для органів місцевого 

самоврядування і виконавчої влади та з нагоди 15-річчя утворення кафедри. 

У 2016 р. колективу кафедри державного управління та місцевого 

самоврядування з нагоди 15-річного ювілею утворення кафедри було 

направлено вітальні листи від керівника апарату Вінницької обласної державної 

адміністрації В. Бойка, голови Херсонської обласної державної адміністрації А. 

Гордєєва, начальника Південного офісу Держаудитслужби О. Муратова. 

10 травня 2017 р. кафедру державного управління та місцевого 

самоврядування нагороджено Дипломом ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України за І місце у конкурсі «Краща кафедра у 2016 р.». 

У 2018 р. кафедра проєктного менеджменту ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України посіла І місце у конкурсі «Краща кафедра в 2017 р.»; 

У 2018 р. кафедра проєктного менеджменту ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України отримала подяку від керівництва інституту за 

багаторічну плідну працю. 



05 червня 2018 р. кафедра публічного управління та регіоналістики 

нагороджена Дипломом ОРІДУ НАДУ при Президентові України за ІІ місце у 

конкурсі «Краща кафедра в 2017 р.». 

У 2019 р. кафедра публічного управління та регіоналістики ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України посіла І місце у конкурсі «Краща кафедра в 2019 р.» 

Протягом 2016-2020 р. були відзначені нагородами науковці школи: 

Приходченко Л.Л. :(березень, 2019) – Почесна грамота Вінницької обласної 

державної адміністрації та обласної ради за значний внесок у підготовку 

управлінських кадрів для органів виконавчої влади та місцевого самоврядування 

Вінницької області;  

(вересень 2017 р.) – Почесна відзнака Одеської Обласної ради за значні 

особисті заслуги у становленні науки публічного управління, активну громадсько-

політичну діяльність, сумлінне та бездоганне служіння українському народу; 

(серпень, 2016 р.) – Ювілейна медаль «25 років незалежності України» за 

значні особисті заслуги у становленні і розбудові незалежної України, 

утвердженні її суверенітету та зміцненні міжнародного авторитету, вагомий 

внесок у державне будівництво, соціально-економічний і культурно-освітній 

розвиток України, активну громадсько-політичну діяльність, сумлінне та 

бездоганне служіння українському народу. 

Саханєнко С.Є.: (квітень, 2018) – Подяка ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України за багаторічну плідну працю, вагомий і особистий внесок у справу 

підготовки управлінських кадрів для органів виконавчої влади і місцевого 

самоврядування, високий професіоналізм, активну наукову діяльність. 

Безверхнюк Т.М.  (вересень, 2020 р.) – Грамота Верховної Ради України за 

заслуги перед Українським народом. 

Давтян С.Г.: (березень, 2019 р.) – Почесна грамота Кабінету Міністрів 

України за вагомий особистий внесок у забезпечення розбудови вітчизняної 

управлінської освіти, багаторічну плідну працю та високий професіоналізм;  

(червень, 2018 р.) – Грамота Громадської ради при Одеській обласній 

державній адміністрації за вагомий особистий внесок у реалізацію державної 



правової політики, високий професіоналізм, розбудову громадянського 

суспільства в регіоні, активну громадянську позицію та громадську діяльність. 

Лесик О.В.: (лютий, 2020) – Почесна грамота Вінницької обласної 

державної адміністрації та обласної ради за значний внесок в підготовку 

управлінських кадрів для органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування Вінницької області. 

Липовська С.О.: (вересень 2018 р.) – Почесна грамота Національного 

агентства України з питань державної служби за особистий внесок у 

забезпечення реалізації державної політики у сфері державної служби та високі 

досягнення;  

(вересень, 2018 р.) – Почесна грамота Одеської обласної державної 

адміністрації за вагомий внесок у розвиток вітчизняної управлінської освіти, 

підготовку і перепідготовку управлінських кадрів для органів виконавчої влади 

та місцевого самоврядування, високий професіоналізм;  

(лютий, 2020) – Почесна грамота Одеської обласної ради за багаторічну 

сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку управлінських кадрів 

для органів місцевого самоврядування і виконавчої влади, високий 

професіоналізм та з нагоди завершення програми підготовки магістрів за 

спеціальністю «Публічне управління та аміністрування». 

Панченко Г.О.: (березень 2019 р.) – Почесна грамота Національної 

академії державного управління при Президентові України за сумлінне 

виконання обов’язків, значний внесок у підготовку управлінських кадрів для 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. 

Піроженко Н.В.: (19.12.2019) – нагорода цінним подарунком – наручним 

годинником Одеської обласної ради за багаторічну плідну працю, вагомий 

особистий внесок у розвиток вітчизняної науки та у підготовку управлінських 

кадрів для органів публічної влади, високий професіоналізм;  

(вересень, 2019 р.) – Почесна грамота Одеської обласної державної 

адміністрації за вагомий внесок у розвиток вітчизняної освіти та науки в галузі 

державного управління, підготовку управлінських кадрів для органів 

виконавчої влади та місцевого самоврядування та високий професіоналізм. 



 

4.6. Кількість докторів і кандидатів, підготовлених за останні 5 років 

2 докторанти, 14 кандидатів. 

Докторанти: 

– Мануілова К.В., науковий консультант Саханєнко С.Є., д.держ.упр., 

професор (2018 р.); 

– Колісніченко Н.М., науковий консультант Саханєнко С.Є., д.держ.упр., 

професор (2020 р.); 

14 кандидатів:  

– Герасимюк К.Х., науковий керівник Саханєнко С.Є., д.держ.упр., 

професор (2016 р.); 

– Тодорова О.Л., науковий керівник Попов М.П., к.держ.упр., доцент 

(2016); 

– Лесик О.В., науковий керівник Приходченко Л.Л., д.держ.упр., 

професор (2018 р.); 

– Лужецька Н.А., науковий керівник Приходченко Л.Л., д.держ.упр., 

професор (2018 р.); 

– Даниленко С.А., науковий керівник Попов М.П., к.держ.упр., доцент 

(2018 р.); 

– Привалова Н.В., науковий керівник Колісніченко Н.М., к.держ.упр., 

доцент (2018 р.). 

– Войновський М.М., науковий керівник Колісніченко Н.М., к.держ.упр., 

доцент (2019 р.). 

– Віліжинський В.М., науковий керівник Попов М.П., к.держ.упр., доцент 

(2019 р.); 

– Гуненкова О.В., науковий керівник Молодожен Ю.Б., д.держ.упр., 

професор (2019 р.); 

– Липовська С.О., науковий керівник Давтян С.Г., к.держ.упр., доцент, 

(2019 р.). 

– Куспляк Г.І., науковий керівник Голинська О.В., к.держ.упр., доцент 

(2018 р.). 



– Розмаріцина Н.А., науковий керівник Голинська О.В., к.держ.упр., 

доцент (2020 р.) 

– Сенча С.А., науковий керівник Безверхнюк Т.М., д.держ.упр., професор 

(2020 р.); 

– Богданов С.Г., науковий керівник Безверхнюк Т.М., д.держ.упр., 

професор (2020 р.). 

 

4.7. Кількість патентів, отриманих протягом останніх 5 років – 25. 

1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 75057 : 

Науково-методичний твір «Методика дослідження організаційної ефективності 

органів та посадових осіб місцевого самоврядування» // Міністерство 

економічного розвитку і торгівлі України. – Дата реєстрації: 28.11.2017. 

(Автори: Саханєнко С.Є., Колісніченко Н.М., Попов М.П., Герасимюк К.Х., 

Мамонтова Е.В., Давтян С.Г., Липовська С.О., Мурзановський Г.М.) 

2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 80655 : 

Науково-методичний твір «Комплекс аналітичних матеріалів щодо розвитку 

інституту присяжних в Україні» // Міністерство економічного розвитку і 

торгівлі України. – Дата реєстрації: 01.08.2018  

(Автори:  Саханєнко С.Є., Колісніченко Н.М.). 

3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 82387 : 

Літературно-письмовий твір наукового характеру «Комплекс аналітичних 

матеріалів щодо інституту самооподаткування у системі місцевого 

самоврядування // Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. – 

Дата реєстрації: 14.09.2018.  

(Автор: Саханєнко С.Є.) 

4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 82000 : 

Літературно-письмовий твір наукового характеру «Аналітичний звіт 

«Соціальна ефективність діяльності органів місцевого самоврядування: 

оцінювання та забезпечення» // Міністерство економічного розвитку і торгівлі 

України. – Дата реєстрації: 05.10.2018. 



(Автори: Крупник А.С., Голинська О.В., Саханенко С.Є., Орлова А.І., 

Попов М.П., Приходченко Л.Л., Попов С.А., Осадчук С.В., Піроженко Н.В.). 

5. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір : Літературний 

твір «Робочий зошит для курсу дистанційного навчання «Інститут присяжних в 

системі правосуддя України» // Міністерство економічного розвитку і торгівлі 

України. – Дата реєстрації: 11.12.2018. 

(Автор: Колісніченко Н.М.). 

6. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 84212: 

Літературний твір «Конспект тематичних занять «Публічне управління та 

адміністрування: європейський досвід» // Міністерство економічного розвитку і 

торгівлі України. – Дата реєстрації : 09.01.2019.  

(Автор: Колісніченко Н.М.). 

7. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №93782: 

Літературний твір «Конспект спеціалізованого тренінгового семінару в системі 

підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування «Іншомовна комунікація у підготовці публічних службовців: 

європейський досвід» // Міністерство розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України. – Дата реєстрації: 08.11.2019. 

(Автор: Колісніченко Н.М.). 

8. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 85 227: 

Літературно-письмовий твір наукового характеру «Про реєстрацію авторського 

права на твір: «Методика багаторівневого бенчмаркінгу на основі комплексної 

оцінки діяльності регіональних органів публічної влади щодо реалізації 

Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні 

на 2016-2020 роки». – Дата реєстрації: 01.02.2019. – Режим доступу: 

file:///D:/Downloads/BULETEN___Avtor_Pravo___%E2%84%96%2052-

2019%20(1).pdf  

(Автори: Крупник А.С., Орлова А.І.). 

9. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 93783 : 

Літературний твір «Комплекс аналітичних та методичних матеріалів щодо 

особливостей формування спроможних територіальних громад у місцях 

file:///C:/Downloads/BULETEN___Avtor_Pravo___в„–%2052-2019%20(1).pdf
file:///C:/Downloads/BULETEN___Avtor_Pravo___в„–%2052-2019%20(1).pdf


компактного проживання національних меншин» // Міністерство розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України. – Дата реєстрації: 

08.11.2019.  

(Автори: Саханєнко С.Є., Колісніченко Н.М., Попов М.П., Дробот І.О., 

Давтян С.Г., Мустафаєва Е.Т., Сокур Н.В., Липовська С.О., Піроженко Н.В., 

Костенюк Н.І.). 

10. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 96536: 

Літературний твір «Англо-українсько-російський та Україно-англійський 

словник на тему «Вибори» // Міністерство розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України. – Дата реєстрації: 05.03.2020. 

(Автор: Колісніченко Н.М.). 

11. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 97008: 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Методична розробка 

«Business Correspondence (English Language) – Ділове листування (англійська 

мова)» // Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України. – Дата реєстрації: 01.04.2020. 

(Автор: Колісніченко Н.М.). 

12. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір№ 96895: 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Методична розробка 

«Social Policy in the Countries of the European Community – Соціальна політика в 

країнах європейської спільноти» // Міністерство розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України. – Дата реєстрації: 26.03.2020 

(Автор: Колісніченко Н.М.). 

13. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 97109: 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Методичні рекомендації 

«Школа майбутнього менеджера» // Міністерство розвитку економіки, торгівлі 

та сільського господарства України. – Дата реєстрації: 08.04.2020. 

(Автор: Колісніченко Н.М.). 

14. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 96887 : 

Науковий твір «Аналітичне дослідження «Міжнародні урядові організації у 



багаторівневому механізмі захисту прав внутрішньо переміщених осіб (ВПО)». 

– Дата реєстрації: 06.07.2020.  

(Автори: Зейтуллаєва Е.З., Саханєнко С.Є., Колісніченко Н.М., Попов 

М.П., Дробот І.О., Давтян С.Г., Мустафаєва Е.Т., Коваль Г.В.). 

15. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 98376 : 

Літературно-письмовий твір наукового характеру «Звіт «Науково-дослідна 

робота з теми «Особливості реалізації політики децентралізації на рівні малих 

міст (на прикладі м. Гола Пристань)». – Дата реєстрації: 06.07.2020.  

(Автори: Піроженко Н.В., Дуліна О.В., Попов М.П., Приходченко Л.Л., 

Саханєнко С.Є., Панченко Г.О., Довтян С.Г., Голинська О.В. Тодорова О.Л. 

Крупник А.С., Орлова А.І., Омельченко В.С., Єльчієва О.Р., Ющенко М.В., 

Бабіч О.В., Голинський В.В.). 

16. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 100191 : 

Навчальний посібник «Наукова публікація». – дата реєстрації – 05.10.2020. 

(Автори: Іжа М.М., Попов М.П., Матвєєнко І.В., Приходченко Л.Л., 

Комаровський І.В., Яценко В.А). 

17. Свідоцтво Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України «Про реєстрацію авторського права на статтю: 

«Державне регулювання морської транспортної інфраструктури України: 

полісуб’єктність системи, принципи та інституційні джерела розвитку» №98008 

від 31.06.2020 р. (Автор: Приходченко Л.Л.). 

18. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 101575: 

«Загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації 

«Запобігання корупції та забезпечення доброчесності» (форма навчання – 

дистанційна). Дата реєстрації – 04 січня 2021 р.  

(Автори: Попов М.П., Привалова Н.В., Липовська С.О., Панченко Г.О., 

Лесик О.В., Катеринчук О.І.). 

19. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 101576: 

«Загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації 

«Запобігання корупції та забезпечення доброчесності» (форма навчання – 

очна). Дата реєстрації – 04 січня 2021 р.  



(Автори: Попов М.П., Привалова Н.В., Липовська С.О., Панченко Г.О., 

Лесик О.В., Катеринчук О.І.). 

20. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 101577: 

«Загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації 

«Актуальні питання державного управління» (форма навчання – очна). Дата 

реєстрації – 04 січня 2021 р.  

(Автори: Попов М.П., Привалова Н.В., Липовська С.О., Панченко Г.О., 

Лесик О.В., Катеринчук О.І.). 

21. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 101909: 

«Загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації 

«Актуальні питання державного управління» (форма навчання – дистанційна). 

Дата реєстрації – 18 січня 2021 р.  

(Автори: Попов М.П., Привалова Н.В., Липовська С.О., Панченко Г.О., 

Лесик О.В., Катеринчук О.І.). 

22. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 101910: 

«Загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації 

«Ефективне управління персоналом в органах публічної влади: суть, методи, 

функції» (форма навчання – дистанційна). Дата реєстрації – 18 січня 2021 р. 

(Автори: Попов М.П., Привалова Н.В., Липовська С.О., Панченко Г.О., Лесик 

О.В., Катеринчук О.І.) 

23. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 96611: 

«Науковий твір «Організаційно-функціональна система управління процесом 

гарантованого забезпечення населення товарами першої необхідності». Дата 

реєстрації – 12.03.2020. (Автор: Робочий В.В.). 

24. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 81999: 

Літературний письмовий твір «Визначення терміну «Субсидіарні бюджети». 

Дата реєстрації – 15 жовтня 2018 р. (Автор: Голинська О.В.). 

25. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 98084: Стаття 

«Гендерно-орієнтоване бюджетування як критеріальна основа ефективності 

бюджетних програм». Дата реєстрації – 12 червня 202о р. (Автор: Голинська 

О.В.). 



4.8. Кількість опублікованих монографій, підручників, навчальних 

посібників за останні 5 років. 

Монографії – 22: 

Монографії наукової школи: 7 

1. Public Administration and Practice of Local Development of Eastern 

Partnership Counries / Editor by L. Prykhodchenko // CROSS-BORDER Journal for 

Studies / Special ISSUE. – Vol. 3 (2). – 2018. – 274 p. 

2. Безверхнюк Т.М. Регіональний туристичний продукт: проектний 

підхід до забезпечення конкурентоспроможності : Монографія / За заг. ред. Іжі 

М.М., Бабова К.Д., Безверхнюк Т.М. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 626 с. 

3. Система публічного управління в умовах децентралізації влади: 

механізми горизонтальної взаємодії : монографія / Л.Л. Приходченко, С.Є. 

Саханєнко, П.І. Надолішній та ін, ; за заг. ред. Л.Л. Приходченко. – Одеса : 

ОРІДУ НАДУ, 2017. – 328 с.  

4. Планування соціально-економічного розвитку регіонів: сучасні 

засади та галузеві особливості : монографія [О.В. Голинська, 

А.Й.Мусійовський, Г.О. Панченко, Н.В. Піроженко, Л.Л. Приходченко] / За 

загл. ред. Л.Л. Приходченко. – Одеса : Бондаренко М.О., 2019. – 464 с.  

5. Природні лікувальні ресурси Одеської області : колективна 

монографія / за заг. ред. Бабова К.Д., Безверхнюк Т.М. – Одеса: ПОЛІГРАФ, 

2019. – 198 с. 

6. Багаторівневе управління (multi-level governance) в умовах 

модернізації публічної влади і становлення демократичного врядування в 

Україні: колективна монографія / За заг. ред. Л. Л. Приходченко. – Одеса: 

ОРІДУ НАДУ, 2020. – 480 с. 

7. 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. 
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історія державотворення, виклики та перспективи [Електронний ресурс] : 

матеріали IX Міжнар. наук. Інтернет-конф. аспірантів та докторантів з 

державного управління, 25 трав. 2018 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2018. – 232 с.). 

26.05.2017 - VІІІ наукова Інтернет-конференція за міжнародною участю 

для аспірантів та докторантів «Державне управління в Україні: історія 
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