
Девіз Школи: 

«Досконалість та простота»



Історична довідка

➢ 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.

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. 

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 



Метою Школи є отримання 

об’єктивного системного наукового 

знання щодо розвитку сучасного 

публічного управління

Завдання Школи: 

збереження та 
розвиток досягнутих 
наукових результатів;

пошук та науковий 
супровід учнів, 

співпраця з 
послідовниками;

розвиток наукового 
потенціалу та наукової 

інфраструктури 
кафедри «Публічного 

управління та 
регіоналістики»;

забезпечення 
наступності наукових 

знань та поколінь 
вчених, інтеграція 

науки, освіти, 
практики, виховання.



Відмінностями є

➢ спроможність швидко

змінювати тематику наукових

досліджень в межах доктринальної

проблеми під запити органів

публічної влади

➢ намагання перебувати в

авангарді наукових розробок,

забезпечення міждисциплінарного

підходу.

Основним напрямом діяльності 

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. 



Наукові продукти та результати 

діяльності Школи:

За час існування – 27 бюджетних та договірних науково-дослідних 
робіт. Станом на 2021 р. Школа реалізує бюджетну НДР 

«Реінжиніринг управлінських процесів та управлінські інновації в 
органах публічної влади на регіональному рівні в умовах 

децентралізації»

У співпраці з Румунським транскордонним інститутом 
міжнародних  наук та кримінальної юстиції Університету Галацу 

(Румунія) було видано монографію «Public Administration and Practice
of Local Development of Eastern Partnership Countries» 

Представники Школи надають консультативно-експертну та 
методичну допомогу органам публічної влади. За останні 5 років

укладено 12 угод на здійснення наукового консультування та 3 угоди 
про співпрацю

Представники Школи взяли участь у 15 проєктах, що
організуються з держбюджету та інших джерел фінансування

(Міжнародного фонду "Відродження", Фонду Східна Європа, ПРООН, 
Pact., Посольства США з міжнародного розвитку, Королівства 

Нідерландів, Міністерство закордонних справ Швеції CIDA та ін.) 



Міжнародні партнери

Румунський транскордонний інститут міжнародних наук та кримінальної 
юстиції Університету Галацу

Пекінський Адміністративний Інститут 

Інститут права, адміністрації та управління Університету ім. Яна 
Длугоша в Ченстохові (Польща)

Національна школа публічного адміністрування ім. Леха Качинського
(KSAP, м. Варшава)

Варненський економічний університет (Болгарія)

Гданський університет (Республіка Польща)



Основними напрямками діяльності є 

дослідження:

Теоретичних засад та 
ефективності публічного 

управління. Координатор напряму 
проф., д. держ. упр. Л.Л. 

Приходченко. В цілому, захищено 
21 дисертацію (з них 5 

докторських), у процесі підготовки 
перебувають 1 дисертація на 

здобуття ступеня доктора наук та 4 
дисертації на здобуття ступеня 

доктора філософії.

етнокультурної політики 
під консультуванням 

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  
(координатор доц., к.філос.н. Оганісян

М.С.). 

Розвитку місцевого самоврядування та 
політики децентралізації, яка з 2005 року 

формується під керівництвом проф., д. 
держ. упр., С.Є.Саханєнка. 

(На часі захищено 4 докторських 
дисертації, 19 кандидатських дисертацій, 7 

дисертацій на здобуття ступеня доктора 
філософії перебувають у процесі 

підготовки. )

з 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).

«Управління проєктами в 
публічній сфері» 
започатковано 

професором, д. держ. упр. 
Безверхнюк Т. М. у 2010 

році 

накопичення та реалізація 
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 лютого 2020 року діє студентський 
науковий гурток "Cоmparative Studies" 

(Компаративні студії/Порівняльні 

дослідження) 



Експертно-консультаційна та 
дорадча діяльність
Л.Л. Приходченко

Член експертної ради з питань 
проведення експертизи 

дисертаційних робіт в галузі науки 
«Державне управління» 

Міністерства науки і освіти України

Член Галузевої експертної ради 28 
«Публічне управління та 

адміністрування» Національного 
агентство із забезпечення якості 

вищої освіти (09.2019 – 03.2020 рр.)

Експерт конкурсних робіт молодих 
науковців Української школи 

архетипіки.



Експерт Громадської мережі публічного 
права та адміністрації UPLAN з питань 

децентралізації, місцевого самоврядування 
та розвитку громадянського суспільства

Експерт Асоціації присяжних України

Експерт Асоціації дослідників з державного 
управління

Член Робочої групи Одеської ОДА з питань 
реформування адміністративно-

територіального устрою

Експертно-консультаційна та дорадча 
діяльність 

С.Є. Саханєнко



Експертно-консультаційна 

та дорадча діяльність 

Т.М. Безверхнюк

член Наукової ради з питань туризму та 
курортів Міністерства економічного 

розвитку та торгівлі України

Радник Голови Одеської ОДА з питань 
розвитку туризму та залучення інвестицій

учасник Регіональної ради підприємців при 
Голові Одеської обласної державної 

адміністрації

член Конкурсної комісії для розгляду 
конкурсних пропозицій та результатів 

моніторингу стану виконання (реалізації) 
програм (проектів, заходів) при Голові 

Одеської ОДА



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.)

експерт у проєкті 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.)

керівник підгрупи 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.)

Експертно-консультаційна та дорадча 

діяльність

Н.М. Колісніченко



Радник з питань мунципальних фінансів та управління 
Програми U-LEAD with Europe (U-LEAD з Європою)

Радник з економічних питань IBSER (Інститут бюджету та 
соціально-економічних досліджень)

Експерт з питань гендерно орієнтованого бюджетування 
NDI Ukraine (National Democratic Institute)

Експерт з питань бюджету та фінансів Програми DOBRE 
«Децентралізація приносить кращі результати та 

ефективність»

Експерт 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».

Експертно-консультаційна та дорадча 

діяльність

О.В. Голинська



Керівник Аналітичного центру –
заступник голови Всеукраїнської 

громадської організації «Асоціація 
сприяння самоорганізації населення» 

Голова ГО «Одеський інститут 
суспільних технологій»

Регіональний координатор Громадської 
мережі публічного права та 

адміністрації (UPLAN) з питань 
децентралізації, місцевого 

самоврядування та розвитку 
громадянського суспільства

Експертно-консультаційна та дорадча 

діяльність

А.С. Крупник



Експерт з державних 
закупівель Одеського 
суспільного інституту 
соціальних технологій

Експерт з питань державних 
закупівель Світового банку 

України

Член тендерного комітету 
інституту

Експертно-консультаційна та дорадча 

діяльність

Н.В. Піроженко



Голова правління Громадської 
організації «Нова еліта нації» -
асоціації випускників програм 

державного управлення, публічного 
управління та адміністрування, 

менеджменту та керівників 
проєктів»

Експерт Громадської ради при 
Одеській облдержадміністрації з 

питань децентралізації, місцевого 
самоврядування та розвитку 
громадянського суспільства

Експертно-консультаційна та дорадча 

діяльність

С.Г. Давтян



здійснюють експертну діяльність у Громадській мережі публічного права 
та адміністрації UPLAN 

Фахівці Школи брали участь у реалізації 21 проекту за фінансовій 
підтримки МФ «Відродження», USAID, Європейської комісії, Фонду Аденауера, 

Посольства США в Україні

Попов М.П. здійснює наукове консультування Брацлавської селищної ради 
ОТГ Немирівського р-ну Вінницької обл., Березнегуватської РДА 

Миколаївської обл.

Експертно-консультаційна та 
дорадча діяльність 

О.В.Дуліна, М.П. Попов та С.О. Липовська



Інституціалізація наукової школи

З 2010 року наукова школа 

є корпоративним членом 

Національного відділення 

Міжнародної асоціації 

управління проектами 

(UPMA)



Регіональна платформа (мережі) випускаючих

кафедр з підготовки службовців органів публічної

влади

15.05.2018 р. 

підписання 

Угоди про 

співпрацю 

між ОРІДУ 

НАДУ при 

Президентов

і України та 

ОНПУ ім. К.Д. 

Ушинського; 

17.05.2018 -

Меморандум 

щодо створення 

Регіональної 

платформи 

(мережі) 

випускаючих 

кафедр з 

підготовки 

службовців 

органів 

публічної влади 

(кафедра ПУтаР 

і кафедра 

правових наук 

та філософії 

ВДПУ) 

20 вересня 

2018 року до 

Меморандуму 

приєдналася 

кафедра 

державного 

управління і 

місцевого 

самоврядуванн

я ХНТУ

24 травня 

2019 року 

приєдналася 

кафедра 

управління та 

адмініструва

ння КВНЗ 

«Вінницька 

академія 

неперервної 

освіти»



Представники Школи неодноразово нагороджувалися 

Почесними грамотами 



Патенти та свідоцтва про

авторські права

Кількість
патентів, 

отриманих
протягом

останніх 5 років

– 18



Фестиваль науки
✓ виступи провідних фахівців кафедри з

публічними та відкритими лекціями

✓ наукова конференція

за міжнародною участю

✓ круглі столи

✓ виставки

✓ презентації інноваційних

розробок

✓ дебати, наукові квести, тощо

Загалом протягом 
2014-2020 років у межах 
Фестивалю науки було 

проведено понад 
70 заходів, різноманітних за 
напрямами та формою, але зі 

спільною тематикою




