
"ЗАТВЕРДЖУЮ" 

 

Перший заступник директора 

М.П.Попов _________________ 

 

____  _____________  2017 р. 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Г Р А М А 
 

АСПІРАНТСЬКИХ СЛУХАНЬ 
 

ОДЕСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ  

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеса – 2017 



Організаційно-методичні вимоги 

 

Відповідно до вимог Розпорядження НАДУ при Президентові України 

від 12 вересня 2017 р.  № 31-р «Про звітування докторантів, аспірантів, 

здобувачів» в ОРІДУ НАДУ при Президентові України організовано 

звітування аспірантів та здобувачів випускних курсів. 

 Аспірантські слухання спрямовані на обговорення та оцінювання 

результатів дисертаційних досліджень аспірантів і здобувачів, надання їм 

методичної, організаційної та практичної допомоги щодо завершення 

дисертації і її підготовки до публічного захисту.  

 

 Цільова група: аспіранти, здобувачі, наукові керівники, завідувачі 

кафедр, викладачі кафедр, провідні науковці Інституту.  



СЕКЦІЯ 1  

 

Дата:  14 листопада 2017 р. 

Година: 10.00 

Ауд.:      401 
 

Керівник семінару: Попов М.П., к.держ.упр., доцент, перший заступник 

директора  

 

 

Питання для обговорення: 

 

Презентація результатів дисертаційних досліджень аспірантів та 

здобувачів кафедри  гуманітарних та соціально-політичних наук та кафедри 

української та іноземних мов. 

 

1. «Забезпечення ефективності системи державного регулювання у 

сфері малого підприємництва» 

Поліщук Ганна Олексіївна, наук.кер. – Попов С.А., д.держ.упр., професор. 

 

2. «Соціальне партнерство як механізм взаємодії органів місцевого 

самоврядування, профспілок та організацій работодавців» 

Самойленко Олена Петрівна, наук.кер. – Колісніченко Н.М., к.держ.упр., 

доцент. 

 

 

 

 

 

Запрошені: 

- члени кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук; 

- члени кафедри української та іноземних мов; 

- наукові керівники аспірантів та здобувачів; 

- провідні науковці Інституту. 



СЕКЦІЯ 2  
 

Дата: 15 листопада 2017 р. 

Година: 10.00 

Ауд.:      401 

 

Керівник семінару: Попов М.П., к.держ.упр., доцент, перший заступник 

директора 

 
 

Питання для обговорення: 

 

Презентація результатів дисертаційних досліджень аспірантів кафедри 

регіональної політики та публічного адміністрування. 

 

1. «Вплив історичних та культурних чинників на формування ділового 

протоколу та етикету в державному управлінні України» 

Гулєвич Альона Юріївна, наук.кер. – Мамонтова Е,В., д.політ.н., професор. 
 

2. «Механізми формування суспільних медіа-ресурсів в контексті 

розвитку громадянського суспільства» 

Ясиневич Станіслав Людвигович, наук.кер. – Чебан О.І., к.держ.упр., доцент. 

 

 

 

 

 

Запрошені: 

- члени кафедри регіональної політики та публічного адміністрування; 

- наукові керівники аспірантів; 

- провідні науковці Інституту. 

 



СЕКЦІЯ 3  

 

Дата: 16 листопада 2017 р. 

Година: 10.00 

Ауд.:      401 
 

Керівник семінару: Попов М.П., к.держ.упр., доцент, перший заступник 

директора  
 

Питання для обговорення: 

 

Презентація результатів дисертаційних досліджень аспірантів кафедри 

глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою.   

 

1. «Механізми забезпечення ефективної взаємодії і координації дій між 

органами виконавчої влади та силовими структурами» 

Толпиго Денис Миколайович, наук.кер. – Кривцова О.М., к.держ.упр. 

 

2. «Регулювання органами місцевого самоврядування розвитку 

аграрного сектору України» 

Наумова Наталія Миколаївна, наук.кер. –  Кадук Н.І., к.політ.н., доцент 

 

 

Запрошені: 

- члени кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління 

національною безпекою; 

- наукові керівники аспірантів;  

- провідні науковці Інституту. 

 

 

 



 

СЕКЦІЯ 4  

 

Дата: 21 листопада 2017 р. 

Година: 10.00 

Ауд.:      401 
 

Керівник семінару: Попов М.П., к.держ.упр., доцент, перший заступник 

директора 
 

Питання для обговорення: 

 

Презентація результатів дисертаційних досліджень аспірантів та 

здобувачів кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною 

безпекою. 

 

1. «Теоретичні засади взаємодії органів державної влади з національно- 

культурними громадськими організаціями»  

Гололобов Сергій Миколайович, наук.кер. Горячук В.Ф., д.е.н., ст.н.с. 

 

2. «Механізми реалізації стратегічних пріоритетів регіонального 

розвитку в умовах євроінтеграційних процесів в Україні» 

Дзядзіна Наталя Миколаївна, наук.кер.  –  Усатюк І.Ф., к.і.н, доцент 

 

 

Запрошені: 

- члени кафедри  глобалістики, євроінтеграції та управління 

національною безпекою.; 

- наукові керівники аспірантів та здобувачів; 

- провідні науковці Інституту. 

 

 

 
 

 

 

 

 



СЕКЦІЯ 5  

 

Дата: 23 листопада 2017 р. 

Година: 10.00 

Ауд.:      401 
 

Керівник семінару: Попов М.П., к.держ.упр., доцент, перший заступник 

директора  
 

Питання для обговорення: 

 

Презентація результатів дисертаційних досліджень аспірантів кафедри 

публічного управління та регіоналістики.   

 

1. «Механізми регулювання зайнятості населення в умовах 

децентралізації публічної влади в Україні» 

Липовська Світлана Олексіївна,  наук.кер.  –  Давтян С.Г., к.держ.упр., 

доцент 

 

2. «Механізми забезпечення прозорості та відкритості органів 

публічної влади в контексті інституційних перетворень» 

Ткач Інна Володимирівна, наук.кер. – Приходченко Л.Л., д.держ.упр., 

професор. 

 

 
 

 

 

Запрошені: 

- члени кафедри публічного управління та регіоналістики; 

- наукові керівники аспірантів; 

- провідні науковці Інституту. 

 

 



 

СЕКЦІЯ 6  

 

Дата: 28 листопада 2017 р. 

Година: 10.00 

Ауд.:      401 
 

Керівник семінару: Попов М.П., к.держ.упр., доцент, перший заступник 

директора 
 

Питання для обговорення: 

 

Презентація результатів дисертаційних досліджень аспірантів кафедри 

електронного урядування та інформаційних систем та кафедри 

державознавства і права. 

1. «Механізми впровадження електронних закупівель в контексті 

боротьби з корупцією в Україні» 

 Дудар Анатолій Андрійович, наук.кер. – Куспляк І.С., к.політ.н., доцент. 

2. «Розвиток ресурсного забезпечення регіонів України в умовах 

децентралізації: концептуальні засади» 

Попова Катерина Геннадіївна, наук.кер. – Марущак В.П., д.держ.упр., 

професор. 
 

 

 

Запрошені: 

- члени кафедри електронного урядування та інформаційних систем; 

- члени кафедри державознавства і права; 

- наукові керівники аспірантів; 

- провідні науковці Інституту. 



 

СЕКЦІЯ 7 

 

Дата: 29 листопада 2017 р. 

Година: 10.00 

Ауд.:      401 
 

Керівник семінару: Попов М.П., к.держ.упр., доцент, перший заступник 

директора  
 

Питання для обговорення: 

 

Презентація результатів дисертаційних досліджень аспірантів та 

здобувачів кафедри проектного менеджменту. 

1. «Теоретичні засади формування державно-управлінської моделі 

комплексного використання туристично-рекреаційного потенціалу 

Причорноморських територій» 

Кубрак Олександра Олегівна, наук.кер. – Безверхнюк Т.М., д.держ.упр., 

професор. 

2. «Організаційно-правове забезпечення діяльності органів місцевого 

самоврядування у форматі проектно-орієнтованого управління» 

Руда Ірина Віталіївна, наук.кер. – Безверхнюк Т.М., д.держ.упр., професор. 

 

Запрошені: 

- члени кафедри проектного менеджменту; 

- наукові керівники аспіратів; 

- провідні науковці Інституту. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток   

ФОРМАТ ПРЕДСТАВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

(доповідь до 10 хв.) 

 

тема дисертаційного дослідження 

 

аспірант_____________________________________________________________ 

(ініціали, прізвище) 

спеціальність _________________________________________________________ 
(шифр та назва) 

кафедра_________________________________________________________________ 

(назва кафедри) 

науковий керівник ___________________________________________________________ 

(ініціали, прізвище, науковий ступінь, вчене звання) 

 

Актуальність теми  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами  

Мета та завдання дослідження  

Об'єкт дослідження 

Предмет дослідження  

Гіпотеза дослідження 

Отримані результати дисертаційного дослідження: 

ПРИКЛАД 

Відповідно до поставлених завдань дійшли наступних висновків 

- уточнити повноваження органів публічної влади на національному і субдержавному рівні 

з регулювання і координування міжнародних зв’язків регіонів 

З’ясовано, що розмежування повноважень між державою й регіоном установлюється 

конституцією країни або іншими нормативними актами відповідно до принципів політичної 

децентралізації й підпорядкованості. Сучасні тенденції субсидіарності в державному управлінні 

демократичних країн спрямовані на те, щоб рівень здійснення повноважень був наближений до 

громадян, наскільки це можливо. Регіон відповідає за реалізацію повноважень, віднесених до 

його ведення. Органи виконавчої гілки влади, відповідальні за формування зовнішньополітичної 

концепції держави, як правило, включають у себе міністерства закордонних справ, оборони, 

торгівлі й інші відомства й інститути, які курують питання з міжнародною складовою. 

Координацію їхньої діяльності здійснює глава уряду, а вищій рівень прийняття рішень, від яких 

залежать ключові питання безпеки, соціально-економічної політики, звичайно стосується 

компетенції вищого керівництва країни.  

Для координації в сфері міжнародного співробітництва регіони можуть створити 

спеціальний орган державної влади у формі міністерства або департаменту міжнародних зв'язків. 

Причому регіони, які зорієнтовані в основному на економічній і господарській міжнародній 

діяльності, звичайно передають ці функції підрозділам відповідних міністерств, а створення 

окремого відомства для координації міжнародних зв'язків і виділення цільових бюджетних коштів 

для забезпечення його діяльності більш характерно для регіонів, що прагнуть до самоідентифікації 

(Автономна Республіка Крим, міста Київ та Севастополь). 

Публікації (обов’язково уточнити, які розділи висвітлює кожна публікація) 

Ступінь готовності дисертації (у %). 

 

Аспірант       _____________________  _______________ 
(підпис)    (ініціали, прізвище) 

Науковий керівник  _____________________  _______________ 
(підпис)    (ініціали, прізвище) 



 


