
КАФЕДРА: гуманітарних та соціально-політичних наук________________________________________________ 

 

6.Науково-видавнича діяльність 

В описовій формі навести наступні дані: 

- загальну кількість назв наукової, навчально-методичної та іншої літератури; 99 назв 

- загальний обсяг у обл. – вид.арк.; 161 о.в.а. 

- загальний тираж; 841 прим. 

у тому числі: 

- кількість назв монографій, їх обсяг та тираж; 4 назви; 10 о.в.а., 100 прим. 

- кількість назв наукових видань, їх обсяг та тираж; - // - 

- кількість назв збірників наукових праць, їх обсяг та тираж; - // - 

- кількість назв навчальних посібників, їх обсяг та тираж; 4 назви; 20 о.в.а., 80 прим. 

- кількість назв методичних рекомендацій, розробок, вказівок, їх обсяг та тираж; 21 назва; 50 о.в.а.; 300 прим.; 

- кількість назв періодичних видань, їх обсяг та тираж; статті й тези 62 назви; 31 о.в.а., 62 прим. 

- кількість назв інших видань (навчальні програми, плани та звіти, нормативні та інструктивні матеріали та ін.), їх 

обсяг та тираж; 22 назви, 50 о.в.а.; 299 прим. 

 Надати повністю найменування вищезазначених монографій, наукових видань, навчальних посібників, та інших 

видань із зазначенням автора чи колективу авторів за загальною редакцією. 

                   Таблиця 1 

Показники науково-дослідної роботи ОРІДУ НАДУ при Президентові України за 2017 рік 
 

    Виконавці НДР Публікації 

(всього) 

Назва органу державної 

влади, наукової установи де 

було впроваджено 

результати НДР, номер 

довідки про впровадження 

№ 

з/п 

Підрозділ-

виконавець 

Номер 

державної 

реєстрації 

Назва теми, 

науковий керівник 

Працівн

ики 

Інститу

ту 

Праців 

ники 

інших 

установ 

Докт

ори 

наук 

Кандид

ати 

наук 

Без 

ступе

ня 

Допоміж

ний 

персонал 

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

 ОРІДУ, 

кафедра 

 Публічне управління в 

умовах децентралізації: 

11  1 1 9  15 Центр перепідготовки та 

підвищення кваліфікації 



гуманітарних та 

соціально-

політичних 

наук, кафедра 

української та 

іноземних мов 

удосконалення 

реалізації секторальних 

реформ у регіональному 

вимірі ” 

Попов С.А., 

Колісніченко Н.М. 

публічних службовців 

Херсонської області 

 

Таблиця 2 

 Виконавці НДР, залучені на громадських засадах в 2017 році 

 
№ Підрозділ виконавець Назва теми, науковий керівник Виконавці НДР 

Працівники 

ОРІДУ 

Працівники 

інших 

установ 

Доктори 

наук 

Кандидат

и наук 

Без ступеня 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 немає       

 

Таблиця 3 

 Публікації працівників ОРІДУ НАДУ при Президентові України за 2017 рік 

 
Структурний підрозділ Усього 

публікацій 

Монографії Підручни

ки 

Навчальні 

посібники 

Методичні 

рекомендації 

Статті Тези доповідей 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

ВСЬОГО 

99 4 

 

- 4 21 

 

21 

 

41 

 

 

Надати повністю найменування монографій, наукових видань, навчальних посібників та інших видань із зазначенням автора чи 

колективу авторів за загальною редакцією. 
 

МОНОГРАФІЇ: - кількість назв монографій, їх обсяг та тираж; 
Видано: -  



1. Інноваційний розвиток системи органів публічної влади: стратегічний підхід : монографія / С.А. Попов. – Одеса - : ОРІДУ 

НАДУ, 2017. – 368 с. – Обл.-вид. арк. 23.1, тираж 300 прим. 

2. Конструктивний діалог між владою та суспільством в Україні : монографія / М.М. Іжа, С.А. Попов, Т.І. Пахомова, 

Ю.В. Євстюніна / за заг. ред. М.М. Іжі – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 461 с. – Обл.-вид. арк. 27, тираж 300 прим. 

3. Воронов О.І. Перспективні тенденції професіоналізації процесів прийняття рішень у сфері публічного управління / 

О.І. Воронов // Професіоналізація у сфері публічного управління: стан, проблеми, перспективи вирішення: монографія. За 

заг. ред. проф. С.К. Хаджирадєвої. – К., 2017. – С.201-223. Тираж 300 шт.-265с. 

4. Воронов О.І. Теорія і практика прийняття державно-управлінських рішень в індетермінованих умовах : монографія / 

О.І. Воронов. – Одеса : Астропринт, 2017. – 270 с. Тираж 300 шт. 
Передано до друку: 

1. 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА: 

ПІДРУЧНИКИ: - кількість назв підручників, їх обсяг та тираж; 
Видано: 

1. 

Передано до друку: 

1. 

 

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ: - кількість назв навчальних посібників, їх обсяг та тираж; 
Видано: 

1. Аграрний менеджмент: практикум. Навч. посіб. / За ред. Запши Г.М., Курносенка В.Г., Сахацького М.П. – Одеса: 

Інтерпринт, 2017. – 250 с.//Курносенко Л.В. Тема 6. Методи менеджменту в аграрному виробництві. С.58-73 (1 друк арк.) 

2. Воронов О.І. Методика діагностування соціально-психологічних впливів на прийняття державно-управлінських рішень в 

індетермінованих умовах : навч.-метод. посіб. / О.І. Воронов. – Одеса: Астропринт, 2017. –272 с. 300шт. 
Передано до друку: 

1. Драгомирецька Н.М. Державно-громадянське партнерство у сфері соціального розвитку : навч. пос. / Драгомирецька Н.М., 

Піроженко Н.В., Матвєєнко І.В. – О.: ОРІДУ НАДУ, 2017 – 254 с. 

2. Драгомирецька Н.М. Комунікативна діяльність в публічному управлінні : навч. пос. / Драгомирецька Н.М., Кандагура К.С., 

Букач А.В. – О.: ОРІДУ НАДУ, 2017 – 186 с. 
 



МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ: кількість назв методичних рекомендацій, розробок, вказівок, конспектів лекцій, їх обсяг та тираж 
Видано: 

1. Попов С.А. Інноваційний розвиток системи регіонального управління [Електронний ресурс] : метод. реком. навч. 

дисципліни для слухачів денної, вечірньої та заочної форм навчання у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за 

спеціальністю 074 «Публічне управління та адміністрування». - Одеса: ОРІДУ, 2017. – 75 с. 

2. Попов С.А. Теоретико-прикладні засади й актуальні проблеми інноваційного реформування публічного управління та 

адміністрування [Електронний ресурс] : метод. реком. навч. дисципліни для аспірантів денної, вечірньої та заочної форм 

навчання у галузі знань 28 «Публічне управління та адмінстрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та 

адмінстрування». - Одеса: ОРІДУ, 2017. – 33 с. 

3. Драгомирецька Н.М. Державно-громадянське партнерство у сфері соціального розвитку [Електронний ресурс] : метод. 

реком. навч. дисципліни для денної, заочної, вечірньої та заочної з елементами дистанційної форм навчання у галузі знань 

28 «Публічне управління та адмінстрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адмінстрування». - Одеса: 

ОРІДУ, 2017. – 62 с. 

4. Драгомирецька Н.М. Комунікативна діяльність в державному управлінні [Електронний ресурс] : метод. реком. навч. 

дисципліни для денної, заочної, вечірньої та заочної з елементами дистанційної форми навчання форм навчання у галузі 

знань 28 «Публічне управління та адмінстрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адмінстрування». - Одеса: 

ОРІДУ, 2017. – 18 с. 

5. Овчаренко С.В. Філософія економіки [Електронний ресурс] : метод. реком. навч. дисципліни для слухачів денної та заочної 

форм навчання у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 073 «Менеджмент». - Одеса: ОРІДУ, 

2017. – 40 с. 

6. Овчаренко С.В. Філософські за соціокультурні засади наукової діяльності [Електронне видання] : метод. реком. навч. 

дисципліни для докторів філософії спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування» - Одеса: ОРІДУ, 2017. – 30 

с. 

7. Овчаренко С.В. Публічне управління в сфері культури [Електронний ресурс] : метод. реком. навч. дисципліни для денної, 

заочної, вечірньої форм навчання у галузі знань 28 «Публічне управління та адмінстрування» за спеціальністю 281 

«Публічне управління та адмінстрування». - Одеса: ОРІДУ, 2017. – 27 с. 

8. Якубовський О.П. Лідерство та керівництво на публічній службі [Електронний ресурс] : метод. реком. навч. дисципліни для 

денної, заочної, вечірньої та заочної з елементами дистанційної форми навчання форм навчання у галузі знань 28 «Публічне 

управління та адмінстрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адмінстрування». - Одеса: ОРІДУ, 2017. – 16 

с. 



9. Корвецький О.Д. Публічне управління у сфері охорони здоров’я [Електронний ресурс] : метод. реком. навч. дисципліни для 

заочної форми навчання у галузі знань 28 «Публічне управління та адмінстрування» за спеціальністю 281 «Публічне 

управління та адмінстрування». - Одеса: ОРІДУ, 2017. – 95 с. 

10. Корвецький О.Д. Політика у сфері охорони здоров’я [Електронний ресурс] : метод. реком. навч. дисципліни для заочної 

форми навчання у галузі знань 28 «Публічне управління та адмінстрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та 

адмінстрування». - Одеса: ОРІДУ, 2017. – 66 с. 

11. Корвецький О.Д. Управління змінами у сфері охорони здоров’я [Електронний ресурс] : метод.реком. навч. дисципліни для 

заочної форми навчання у галузі знань 28 «Публічне управління та адмінстрування» за спеціальністю 281 «Публічне 

управління та адмінстрування». - Одеса: ОРІДУ, 2017. – 62 с. 

12. Титаренко Л.М. Соціально-економічні та культурні права людини [Електронний ресурс] : метод. реком. навч. дисципліни 

для денної, заочної, вечірньої та заочної з елементами дистанційної форм навчання у галузі знань 28 «Публічне управління 

та адмінстрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адмінстрування». - Одеса: ОРІДУ, 2017. – 13 с. 

13. Яковлева Л.І. Соціогуманітарні виміри внутрішньої інтеграції українського суспільства [Електронний ресурс] : метод. 

реком. навч. дисципліни для денної, заочної, вечірньої та заочної з елементами дистанційної форм навчання у галузі знань 

28 «Публічне управління та адмінстрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адмінстрування». - Одеса: 

ОРІДУ, 2017. – 35 с. 

14. Сокур Н.В. Публічна політика у сфері сім'ї та молоді [Електронний ресурс] : метод. реком. навч. дисципліни для денної, 

заочної та вечірньої форм навчання у галузі знань 28 «Публічне управління та адмінстрування» за спеціальністю 281 

«Публічне управління та адмінстрування». - Одеса: ОРІДУ, 2017. – 27 с. 

15. Сокур Н.В. Сучасні підходи до використання трудових ресурсів та зайнятості населення країни [Електронний ресурс] : 

метод. реком. навч. дисципліни для денної, заочної, вечірньої форм навчання у галузі знань 28 «Публічне управління та 

адмінстрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адмінстрування». - Одеса: ОРІДУ, 2017. – 36 с. 

16. Ростіянов Б.Ю. Публічна політика у сфері етнонаціонального розвитку та державно-конфесійних відносин [Електронний 

ресурс] : метод. реком. навч. дисципліни для денної, заочної, вечірньої форм навчання у галузі знань 28 «Публічне 

управління та адмінстрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адмінстрування». - Одеса: ОРІДУ, 2017. – 28 

с. 

17. Колісніченко Н.М. Політика та публічне управління в галузі освіти [Електронний ресурс] : метод. реком. навч. дисципліни 

для денної, заочної, вечірньої та заочної з елементами дистанційної форм навчання у галузі знань 28 «Публічне управління 

та адмінстрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адмінстрування». - Одеса: ОРІДУ, 2017. – 55 с. 



18. Літвак А.І. Публічне управління охороною здоров’я [Електронний ресурс] : метод. реком. навч. дисципліни для заочної 

форми навчання у галузі знань 28 «Публічне управління та адмінстрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та 

адмінстрування». - Одеса: ОРІДУ, 2017. – 45 с. 

19. Літвак А.І. Управління якістю у сфері охорони здоров’я [Електронний ресурс] : метод. реком. навч. дисципліни для заочної 

форми навчання у галузі знань 28 «Публічне управління та адмінстрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та 

адмінстрування». - Одеса: ОРІДУ, 2017. – 36 с. 

20. Літвак А.І. Управління охороною громадського здоров’я [Електронний ресурс] : метод.реком. навч. дисципліни для заочної 

форми навчання у галузі знань 28 «Публічне управління та адмінстрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та 

адмінстрування». - Одеса: ОРІДУ, 2017. – 40 с. 

21. Яценко В.А. Стратегічне управління в охороні здоров'я [Електронний ресурс] : метод. реком. навч. дисципліни для заочної 

форми навчання у галузі знань 28 «Публічне управління та адмінстрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та 

адмінстрування». - Одеса: ОРІДУ, 2017. – 55 с. 
Передано до друку: 

1. 

2. 

 

ІНШИХ ВИДАНЬ: - кількість назв навчальних програм, планів та звітів, нормативних та інструктивних матеріалів та ін., їх 

обсяг та тираж. 
Видано: 

1. Попов С.А. Теоретико-прикладні засади й актуальні проблеми інноваційного реформування публічного управління та 

адміністрування [Електронний ресурс] : робоча програма навч. дисципліни для аспірантів денної, вечірньої та заочної форм 

навчання у галузі знань 28 «Публічне управління та адмінстрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та 

адмінстрування». - Одеса: ОРІДУ, 2017. – 33 с 

2. Драгомирецька Н.М. Державно-громадянське партнерство у сфері соціального розвитку [Електронний ресурс] : робоча 

програма навч. дисципліни для денної, заочної, вечірньої та заочної з елементами дистанційної форми навчання форм 

навчання у галузі знань 28 «Публічне управління та адмінстрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та 

адмінстрування». - Одеса: ОРІДУ, 2017. – 23 с. 
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ПУБЛІКАЦІЇ В ЗМІ, ІНТЕРВ’Ю ТА КОМЕНТАРІ: (Навести публікації, виступи, інторв’ю у засобах масової інформації з 

повними вихідними даними, а також коментарі, наукові консультації, участь у підготовці та проведенні радіо- та 

телепередач, брифінгів, прес-конференцій тощо). 

- проф. Попов С.А.: профорієнтаційні виступи на колегіях та нарадах Херсонської обласної державної адміністрації, 

Херсонської обласної та міської рад. 

- проф. Овчаренко С.В.: виступ у програмі «Актуально» Одеської філії ПАТ НСТУ 15.05.2017 (розмова йшла про підсумки 

українсько-турецького "круглого столу" на тему співробітництва в Чорноморському регіоні). 

- доц. Ростіянов Б.Ю., доц.. Усатюк І.Ф.: стаття в одеській газеті «Чорноморські новини» від 27.09.2017р. «Все віддавати 

людям: до 80-річчя професора О.П. Якубовського». 
 

Таблиця 5 

Показники участі слухачів у науковій роботі ОРІДУ НАДУ при Президентові України в 2017 році 
 

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

з/п  За 

комплексним 

науковим 

проектом 

Академії 

За 

державними 

науково-

технічними 

програмами 

За 

грантами 

За 

господарчими 

договорами 

Доповіді та 

повідомлення на 

наукових 

конференціях, 

симпозіумах 

тощо 

Статті Доповіді Тези доповідей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

немає         

 

8. Науково-експертна робота. 

Навести прізвища науково-педагогічних працівників, які одержали вчені та почесні звання, як вітчизняні, так і зарубіжні 

(навести кількість): 

- експертних висновків щодо виконуваної науковими та освітніми центрами, навчальними закладами науково-дослідної 

тематики; 

- висновки на дисертаційні дослідження: всього 4 (С.А. Попов – на дисертаційні роботи Гуненкової О. та Войновського 

М.; А.І. Літвак – на дисертаційну роботу Лужецької Н.А.; В.А. Яценко – на дисертаційну роботу Полюляха Р.А.) 



- відгуки на автореферати дисертацій: всього 6 (С.А. Попов – відгуки на автореферати Рибчича І.Є., Бурби О., Дубінської 

В., Білоконь М., Білокопитова Д., Дзиндзюк Б.) 

 

9. Комунікативні заходи та розвиток наукових зв’язків.  

 

Навести кількість та назву комунікативних заходів, у т.ч. міжнародних. 

 

Таблиця 6 

Наукові комунікативні заходи проведені ОРІДУ НАДУ при Президентові України в 2017 році* 
 

№   Місце Організатори Дата Кількість учасників 

з/п Захід Точна назва 

(за вихідними документами) 

проведення 

(країна, місто, 

установа) 

(повні назви установ) проведення докторів 

наук 

кандидатів 

наук 

1 Відеоконферен

ція за 

міжнародною 

участю 

Відеоконференція за 

міжнародною участю 

"Розвиток академічного 

співробітництва в галузі 

культурно-соціальної 

політики" 

Україна, Одеса, 

ОРІДУ 

Одеський регіонального 

інституту державного 

управління Національної 

академії державного 

управління при 

Президентові України 

16 лютого 

2017 р. 

  

2 Науково-

практична 

конференція 

Науково-практична 

конференція «Добровільне 

об’єднання територіальних 

громад в умовах 

поліетнічності та 

багатомовності» 

Україна, Одеса, 

ОРІДУ 

Одеський регіонального 

інституту державного 

управління Національної 

академії державного 

управління при 

Президентові України 

Міжнародний Фонд 

"Відродження" 

27 березня 

2017 р. 

  

3 Українсько-

турецький 

"круглий стіл" 

Українсько-турецький 

"круглий стіл" на тему: 

"Безпека та співробітництво в 

Чорноморському регіоні: 

історія та сучасні виклики" 

Україна, Одеса, 

ОРІДУ 

Одеський регіонального 

інституту державного 

управління Національної 

академії державного 

управління при 

4 травня  

2017 р. 

  



Президентові України 

4 Всеукраїнська 

науково-

практична 

конференція  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Суспільно-політичний та 

соціокультурний розвиток 

південного регіону України: 

історичні традиції та сучасні 

тенденції» 

Україна, Одеса, 

ОРІДУ 

Кафедра філософських та 

соціально-політичних наук 

Одеського регіонального 

інституту державного 

управління Національної 

академії державного 

управління при 

Президентові України 

19 травня 

2017 р. 

9 17 

5 Міжнародний 

симпозіум 

Міжнародний симпозіум 

"Сучасні культурні практики 

розвитку громади" за участю 

делегації Лондонської школи 

мистецтв, англійської мови та 

драми Університету Лоуборо 

(професор Найджел Пауль 

Вуд, доктор Роберт Джордж 

Гарленд, доктор Антоні 

Лігуорі, доктор Джиліана 

Марі Уайтлі) 

Україна, Одеса, 

ОРІДУ 

Одеський регіонального 

інституту державного 

управління Національної 

академії державного 

управління при 

Президентові України 

21-23 червня 

2017 р. 

  

6 Рішельєвські 

академічні 

читання 

IX Щорічні Рішельєвські 

академічні читання на тему: 

«Професійна підготовка та 

розвиток державних 

службовців і посадових осіб 

місцевого самоврядування: 

виклики, завдання, 

перспективи 

Україна, Одеса, 

ОРІДУ 

Одеський регіонального 

інституту державного 

управління Національної 

академії державного 

управління при 

Президентові України 

21-22 вересня  

2017 р. 

  

7 Всеукраїнська 

науково-

практична 

конференція за 

міжнародною 

участю 

Всеукраїнська науково-

практична конференція за 

міжнародною участю 

«Реформування публічного 

управління та 

адміністрування: теорія, 

Україна, Одеса, 

ОРІДУ 

Одеський регіонального 

інституту державного 

управління Національної 

академії державного 

управління при 

Президентові України 

27 жовтня 

2017 р. 

  



практика, міжнародний 

досвід», 27 жовтня 2017 р 

 

*Наукові та науково-практичні конференції; симпозіуми (у т.ч. міжнародні); наукові семінари ( просимо зазначити тільки наукові , а не 

навчальні заходи, де співорганізаторами є Національна академія або її регіональні інститути державного управління) 

 

Таблиця 7 

Наукові комунікативні заходи, проведені в інших установах, де брали участь працівники ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України в 2017 році 
 

№   Місце Організатори Дата Кількість учасників 

з/п Захід Точна назва 

(за вихідними документами) 

проведення 

(країна, місто, 

установа) 

(повні назви установ) проведення докторів 

наук 

кандидатів 

наук 

1 Спільна нарада Спільна нарада Національної 

науково-технологічної 

асоціації України та Ради 

ректорів Одеського регіону 

Україна, 

м.Одеса, 

Одеський 

Національний 

університет ім. 

І.І. Мечникова 

Національна науково-

технологічна асоціація 

України 

Рада ректорів Одеського 

регіону 

15 березня 

2017 р. 

  

2 Науково-

практичний 

семінар 

Науково-практичний семінар 

«Реформування публічного 

управління: реалізація 

секторальних реформ у 

регіональному вимірі» 

Україна, 

м.Херсон, 

Херсонський 

обласний центр 

перепідготовки 

та підвищення 

кваліфікації 

працівників 

органів 

державної влади, 

органів 

місцевого 

самоврядування, 

державних 

Одеський регіональний 

інститут державного 

управління НАДУ при 

Президентові України, 

Херсонська обласна 

державна адміністрація,  

Херсонський державний 

університет,  

Херсонський технічний 

університет,  

Херсонський аграрний 

університет 

12 травня 

2017 р. 

  



підприємств, 

установ і 

організацій 

(ХОЦПП) 

3 Міжнародна 

наукова 

конференція 

Міжнародна наукова 

конференція «Єврепейський 

Союз – криза та кордони у 

ХХІ столітті» 

Румунія, м.Ясси, 

Університет 

Александра 

Іоана Куза 

Університет Александра 

Іоана Куза 

19 травня 

2017 р. 

  

4 Міжнародна 

науково-

практична 

конференція 

Міжнародна науково-

практична конференція 

«Культура та місто» 

Польша, 

м.Вроцлав, 

Вроцлавський 

університет 

Вроцлавський університет 20-22 вересня 

2017 р. 

  

5 Міжнародна 

науково-

практична 

конференція 

ІІІ Міжнародна науково-

практична конференція «Архів 

Історія Сучасність» 

Україна, 

м.Одеса, 

Державний архів 

Одеської області 

Одеська 

облдержадміністрація, 

Одеська обласна рада, 

Державний архів Одеської 

області, Управління 

культури, національностей, 

релігій та охорони 

культурної спадщини, 

Грецький фонд культури, 

Овідіопольська РДА, 

громадська рада «Друзі 

архіву» 

11-14 жовтня 

2017 р. 

  

6 Всеукраїнська 

науково-

практична 

конференція 

 

8-ма Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Державна політика щодо 

місцевого самоврядування: 

стан, проблеми та 

перспективи» 

Україна, 

м.Херсон, 

ХНТУ  

Херсонський національний 

технічний університет 

27 жовтня 

2017 р. 

  

7 Науково-

практична 

конференція за 

міжнародною 

Науково-практична 

конференція за міжнародною 

участю “Формування 

публічної служби, чутливої до 

Україна, м.Київ,  

Український дім 

 

Національна академія 

державного управління при 

Президентові України 

10 листопада 

2017 р. 

  



участю людей з особливими 

потребами: цифрові 

технології” 

8 Всеукраїнський 

форум 

Публічні культурні простори: 

стратегія для України / ІІІ 

Форум креативних індустрій 

«Україна – світу» 

Україна, 

м.Дніпро, 

культурно-

діловий центр 

«Менора» 

Благодійний фонд 

«Помагаем» за фінасування 

ЄС 

14-15 

листопада 

2017 р. 

  

9 Всеукраїнська 

науково-

практична 

конференція 

ІI Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Адаптація правової системи 

україни до права 

Європейського Союзу: 

теоретичні та практичні 

аспекти» 

Україна, 

м.Полтава 

Полтавський юридичний 

інститут 

Національного юридичного 

університету імені Ярослава 

Мудрого 

 

23 листопада 

2017 р.  

  

10 Всеукраїнська 

науково-

практична 

конференція з 

міжнародною 

участю 

ХІІІ Всеукраїнська науково-

практична конференція з 

міжнародною участю 

«Актуальні проблеми 

сучасного управління в 

соціально-економічних, 

гуманітарних та технічних 

системах» 

Україна, м.Одеса Міжрегіональна Академія 

управління персоналом 

Одеський інститут 

23 листопада 

2017 р. 

  

11 Міжнародна 

науково-

практична 

заочна 

конференція 

V Міжнародна науково-

практична заочна конференція 

«Формування ефективних 

механізмів державного 

управління та менеджменту в 

умовах сучасної економіки: 

теорія і практика» 

Україна, 

м.Запоріжжя 

Класичний приватний 

університет 

24 листопада 

2017 р. 

  

12 Щорічна 

науково-

практична 

конференція 

Х Щорічна науково-практична 

конференція «Теорія та 

практика державної служби» 

Україна, 

м.Дніпро, 

ДРІДУ НАДУ 

Дніпропетровський 

регіональний інститут 

державного управління 

Національної академії 

8 грудня  

2017 р. 

  



державного управління при 

Президентові України 

 

Таблиця 8 

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

радах органів державної влади та інших установ у 2017 році 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Науковий ступінь, 

вчене звання 

Назва комісії, групи, НТР, характер участі Результати роботи 

1 2 3 4 5 

1 Попов Сергій 

Афанасійович 

д.н.держ.упр., 

професор 

Голова науково-експертної ради ОРІДУ 

НАДУ; 

Член Спеціалізованої вченої ради К 

41.863.01 

Заступник голови редколегії фахових 

видань ОРІДУ: 

- «Актуальні проблеми державного 

управління»; 

- «Теоретичні та практичні питання 

державотворення» (е- видання). 

Постійна участь 

2 Драгомирецька Наталія 

Михайлівна 

д.н.держ.упр., 

професор 

Член робочої групи з розробки паспортів 

спеціальності для захисту дисертацій 

докторів філософії зі спеціальності 281 

«Публічне управління та 

адміністрування» підкомісії «Публічне 

управління та адміністрування» науково-

методичної комісії з бізнесу, управління 

та права МОН України 

Член Спеціалізованої вченої ради Д 

08.866.01 

Член «Всеукраїнської асамблеї докторів 

наук з державного управління» 

Член Міжнародного товариства розвитку 

та сталого розвитку (ISDS - Японія) 

Розробка паспортів спеціальності для 

захисту дисертацій докторів філософії зі 

спеціальності 281 «Публічне управління та 

адміністрування», зокрема: 

- 16 червня 2017 р. засідання підкомісії 281 

Публічне управління та адміністрування 

Науково-методичної ради МОН з бізнесу, 

управління та права, з метою обговорення 

стандарту вищої освіти: рівень вищої 

освіти – третій (освітньо-науковий) рівень; 

ступінь вищої освіти - «доктор філософії» 

галузь знань: 28 Публічне управління та 

адміністрування спеціальність: 281 

Публічне управління та адміністрування, а 



також розробка напрямів досліджень для 

паспортів спеціальності Ph; 

- 12 жовтня 2017 р. участь в круглому 

столі на тему: «Обговорення Стандарту 

вищої освіти доктора філософії 281 

Публічне управління та адміністрування та 

додатку до нього Паспорту спеціальності 

281 Публічне управління та 

адміністрування», який проводився 

підкомісією 281 Публічне управління та 

адміністрування Науково-методичної ради 

МОН з бізнесу, управління та права за 

участю робочої групи з розробки Паспорту 

спеціальності 281 Публічне управління та 

адміністрування. 

3 Якубовський Олексій 

Петрович 

к.і.н., професор Член редколегії фахових видань ОРІДУ: 

-  «Актуальні проблеми державного 

управління» 

- «Теоретичні та практичні питання 

державотворення» (е-видання) 

 

4 Літвак Акім Ізраїлович к.мед.н., доцент Член Міжнародної експертної групи по 

супроводу процесу запровадження 

лікарського самоврядування в Україні 

 

Член правління Світової федерації 

українських лікарських товариств 

Робота над проектом Закону «Про 

лікарське самоврядування»: об'єднання 

змісту, редагування та уточнення деяких 

положень 

Робота над юридичним оформленням 

СФУЛТ та підготовка до проведення 

щорічного конгресу цієї організації  у 

Тернополі 

5 Титаренко Любов 

Миколаївна 

к.політ.н., доцент Член Всеукраїнського товариства 

психологів 

Участь у тренінгах по психології 

конфліктів Тренінгового центру ОРІДУ; 

проведення тренінгових занять зі 

слухачами 3 курсу денної та вечірньої 

форм навчавня ПУ; психодіагностика 

емоційого стану слухачів та студентів за 



індивідуальним зверненням 

 

                    Таблиця 9 

Наукові зв’язки з установами України в 2017 році* 

 
№ 

з/п 

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

1 2 3 4 

1 Україна, м.Херсон, Херсонський обласний 

центр перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, 

державних підприємств, установ і 

організацій 

навчально-наукова співпраця Проведення семінарів та занять, виконання НДР, 

видання матеріалів спільних науково-

практичних семінарів 

 

*Просимо зазначити тільки ті зв’язки, за якими здобуті конкретні результати (проведення спільних наукових досліджень, науково-комунікативних 

заходів (не навчальних) виконання спільних проектів тощо) 

 
 

                    Таблиця 10 

Наукові зв’язки з зарубіжними установами в 2017 році* 

 
№ 

з/п 

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

1 2 3 4 

    

*Просимо зазначити тільки ті зв’язки, за якими здобуті конкретні результати (проведення спільних наукових досліджень, науково-комунікативних 

заходів (не навчальних) виконання спільних проектів тощо) 



ПЛАН-ПРОСПЕКТ 

проведення науково-дослідних робіт в Одеському регіональному інституті державного управління  

НАДУ при Президентові України на 2018 рік  

 

Таблиця 1 

1. За комплексним науковим проектом “Державне управління та місцеве самоврядування” 
 

1 Назва теми немає 

Прізвище, ініціали, наукова 

ступінь, учене званя керівника 

теми 

 

Посилання на офіційний 

урядовий документ 

 

Види наукової продукції  

Назва органу державної влади, 

наукової установи, де буде 

впроваджено результати НДР 

 

Вартість*  

*Планові показники 

 

Таблиця 2 

1.2. За державними науковими програмами 
 

№ 

з/п 
Назва 

програми 

Назва проекту, основні 

завдання 

Термін виконання 

(рік, квартал) 

Прізвище, ініціали, 

науковий ступень, 

вчене звання 

керівника теми та 

відповідального 

виконавця 

Види наукової 

продукції, 

кількість/обсяг, 

друк. арк. 

Загальний 

обсяг 

наукової 

продукції, 

друк. арк. 

Залучення 

інших 

установ 

для 

виконання 

роботи 

Підстава для 

виконання, 

замовник 

початок закінчення 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

 немає         

 



1.3. За договорами на виконання науково-дослідних робіт 
(планується) 

Таблиця 3 
 

№ 

з/п 
Назва науково-

дослідної 

роботи 

Основні завдання Термін виконання 

(рік, квартал) 

Прізвище, 

ініціали, 

науковий 

ступінь, вчене 

звання керівника 

теми 

Види 

кінцевої 

продукції 

Замовник Орієнтов

ний обсяг 

фінансува

ння на 

2017 р., 

тис. грн. 

Підстава для 

виконання, 

(яким документом 

і коли 

затверджено) 

 
початок закінчення 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

 Гуманітарний та 

соціо-

культурний 

розвиток 

регіонів Півдня 

України в 

умовах 

децентралізації 

влади 

(орієнтовно) 

Розкрити особливості 

гуманітарного та соціо-

культурного розвитку 

регіонів Півдня України в 

умовах децентралізації влади 

 

березен

ь 

жовтень Попов С.А. 

д.н.держ.упр., 

професор 

Підручн

ик 

Плануєтьс

я 

укладання 

договору 

на 

виконання 

НДР з 

Херсонськ

им 

Центром 

перепідгот

овки та 

підвищенн

я 

кваліфікац

ії кадрів 

Договірна 

ціна 

Договір про 

співпрацю 

 

1.4. За грантами вітчизняних та міжнародних фондів 

Таблиця 4 
 

№ 

з/п 

Назва науково-

дослідної роботи 

Мета та основні 

завдання 

Термін виконання 

(рік, квартал) 

Прізвище, ініціали, 

науковий ступінь, 

Види кінцевої 

продукції 

Фонд, що 

фінансує 

Обсяг 

фінансуван



початок початок вчене звання 

керівника НДР 

науково-

дослідну роботу 

ня на 2017 

рік 

тис. грн.. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 немає        

 



ПЛАН  

науково-дослідної роботи слухачів у 2018 році 

Таблиця 5 
 

№ 

з/п 

Підрозділ 
Кількість слухачів, що беруть участь у 

комплексному науковому проекті, у тому числі 

Кількість публікацій 

Магістерські роботи 
 

Інші види участі 

1 2 3 4 5 

 

ПЛАН  

проведення наукових комунікативних заходів у 2018 році 

Таблиця 6 
 

№ 

з/п 

Назва 

заходу 

Тема 
Місце і 

термін проведення 

Відповідальний за підготовку 

(прізвище, ініціали, тел.) 

1 Науковий семінар  Кадрове забезпечення 

галузей освіти, 

культури та охорони 

здоров’я: проблеми та 

шляхи їх розв’язання 

в публічному 

управлінні Півдня 

України 

в межах кафедри 

квітень 2018 р. 

Попов С.А., координатори спеціалізацій 

 

 

 

 

Завідувач кафедри      проф. Попов С.А. 


