
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; 89 назв 

- загальний обсяг у обл.. – вид.арк.; 190 о.в.а 

- загальний тираж; 5100 прим. 

у тому числі: 

- кількість назв монографій, їх обсяг та тираж; 2, 20 о.в.а, 500 прим.; 

- кількість назв наукових видань, їх обсяг та тираж; підручники – 1, 10 о.в.а., 200 прим.: 

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

- кількість назв навчальних посібників, їх обсяг та тираж; 5, 50 о.в.а., 500 прим.; 

- кількість назв методичних рекомендацій, розробок, вказівок, їх обсяг та тираж; 23, 60 о.в.а., 1150 прим.; 

- кількість назв періодичних видань, їх обсяг та тираж; статті – 25, 40 о.в.а., 1250 прим.; тези – 30, 10 о.в.а., 1500 прим.; 

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

обсяг та тираж. немає 

 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 2018 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 



            

 

Таблиця 2 

 

Виконавці НДР, залучені на громадських засадах в 2018 році 

 
№ Підрозділ виконавець Назва теми, науковий керівник Виконавці НДР 

Працівники 

ОРІДУ 

Працівники 

інших 

установ 

Доктори 

наук 

Кандидати 

наук 

Без ступеня 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Кафедра гуманітарних та 

соціально-політичних 

наук ОРІДУ НАДУ 

«Політика децентралізації влади в 

Україні: публічне управління 

гуманітарною, соціальною та 

політичною сферами».  

Науковий керівник – доц. Яковлева 

Л.І. 

Якубовський 

О.П., к.і.н., 

професор, 

професор 

кафедри 

ГСПН, 

Яценко В.А., 

к.держ.упр., 

доцент 

кафедри 

ГСПН, Сокур 

Н.В., 

к.політ.н., 

доцент, 

доцент 

кафедри 

ГСПН, 

Титаренко 

Л.М., 

к.політ.н., 

доцент, 

доцент 

кафедри 

ГСПН 

5 6 10 5 



 Кафедра філософії та 

політології ХарІДУ 

НАДУ при Президентові 

України 

«Філософські засади публічного 

управління» 

Науковий керівник -  Солових 

Віталій Павлович, д.держ.упр., проф., 

завідувач кафедри 

Овчаренко 

С.В., 

д.філос.н., 

професор, 

професор 

кафедри 

ГСПН 

 

Балабаєва 

З.В., 

д філос.н., 

професор. 

професор 

кафедри 

РППУ 

Солових 

В.П., 

д.держ.упр, 

професор 

Корженко 

В.В. 

д.філос.н., 

професор 

Петровський 

П.М. 

д.держ.упр, 

професор 

Дрешпак 

В.М. 

д.держ.упр, 

професор 

Хашиєва 

Л.В. 

к.держ.упр. 

Білоконь 

М.В. 

к.держ.упр. 

   

 
 

Таблиця 3 
 

Публікації працівників ОРІДУ НАДУ при Президентові України за 2018 рік 

 
Структурний підрозділ Усього 

публікацій 

Монографії Підручни

ки 

Навчальні 

посібники 

Методичні 

рекомендації 

Статті Тези доповідей 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

ВСЬОГО 

89 2 1 5 23 25 30 

 



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. Розвиток публічного управління в Україні: теоретичні, методологічні та практичні аспекти : кол. авт.: Горник В.Г., Кравченко С.О., Бакуменко 

В.Д. та ін.; за ред. Горника В.Г., Кравченка С.О. – К. : УкрСІЧ, 2018. _ 354 с. 

2. Публічне управління : термінол. слов. / уклад. : В.С. Куйбіда, М.М. Білинська, О.М. Петроє та ін. ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, М.М. Білинської, 

О.М. Петроє. – Київ : НАДУ, 2018. – 224 с. – С. 39, 57, 58, 69, 71, 109, 112, 132, 136, 150, 163, 171, 184. 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА: 

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

1. Державно-приватне партнерство в Україні : підручник / М.М. Іжа, Т.І. Пахомова, Н.В. Піроженко, С.А. Попов та ін. ; За заг. ред. Т.І. Пахомової 

та А.С. Крупника. 2-е видання, оновл. І допов.– Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2018. – 240 с.  

 

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

1. Попов С.А., Панченко Г.О. Інноваційний розвиток системи органів публічної влади: стратегічний підхід : навч.-метод. посіб. / С.А. Попов, 

Г.О. Панченко – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2018. - 284 с. 

2. Драгомирецька Н.М. Державно-громадянське партнерство у сфері соціального розвитку [Навчальний посібник]. - О.: ОРІДУ НАДУ, 2018. -  

290 с. (у співавторстві Піроженко Н.В., Матвєєнко І.В.) 

3. Драгомирецька Н.М. Комунікативна діяльність в публічному управлінні [Навчальний посібник]. - О.: ОРІДУ НАДУ, 2018. - 180 с.( у 

співавторстві Кандагура К.С., Букач А.В.). 

4. Кривцова В.М., Комаровський І.В., Яценко В.А. Міжнародні економічні відносини: теорія та практика: навчальний посібник / В.М. Кривцова, 

І.В. Комаровський, В.А. Яценко - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2018. – 260 с. 

5. Приходченко Л.Л., Комаровський І.В., Стойкова.Г.Г., Яценко В.А. Наукова публікація: Академічне письмо: навчальний посібник / Л.Л. 

Приходченко, І.В. Комаровський, Г.Г. Стойкова, В.А. Яценко (під заг. ред. Приходченко Л.Л.) - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2018. – 230 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] : навч.-метод. комплекс дисц. для слухачів у 

галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» спеціалізації 

«Регіональне управління» / уклад. : С. А. Попов. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2018. – 74 с. 

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

[Електронний ресурс] : навч.-метод. комплекс дисц. для аспірантів у галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за 

спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» / уклад. : С. А. Попов. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2018. – 56 с. 

3. Попов С.А. Методологічне забезпечення досліджень публічного управління та адміністрування [Електронний ресурс] : навчально-методичний 

комплекс дисципліни для слухачів денної, вечірньої та заочної форм навчання / укладач: С.А. Попов. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2018. –  54 с. 

4. Овчаренко С.В. Філософія культури та кращі культурні практики : [Електронний ресурс] : метод. реком. навч. дисципліни для заочної форми 

навчання у галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування». - 

Одеса: ОРІДУ, 2018. – 25 с. 

5. Овчаренко С.В. Державна культурна політика та стратегія [Електронний ресурс] : метод. реком. навч. дисципліни для заочної форми навчання 

у галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування». - Одеса: ОРІДУ, 

2018. – 29 с. 

6. Овчаренко С.В. Публічне управління  та адміністрування в сфері культури [Електронний ресурс] : метод. реком. навч. дисципліни для заочної 

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

- Одеса: ОРІДУ, 2018. – 30 с. 

7. Овчаренко С.В. Філософія [Електронний ресурс] : метод. реком. навч. дисципліни для бакалаврів денної та заочної форм навчання у галузі 

знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування». - Одеса: ОРІДУ, 2018. – 

40 с. 

8. Курносенко Л.В. Соціальна та гуманітарна політика [Електронний ресурс] : методичні вказівки та рекомендації до вивчення дисципліни для 

здобувачів вищої освіти у галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та 

адміністрування». Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2018. – 41 с. 

9. Курносенко Л.В. Соціальна та гуманітарна політика [Електронний ресурс]: робочий зошит для слухачів денної форми навчання у галузі знань 

28 «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування». – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2018. 

– 35 с. 

10. Курносенко Л.В. Соціальна та гуманітарна політика [Електронний ресурс] : робочий зошит для слухачів заочної з елементами дистанційної 

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

– Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2018. – 35 с. 

11. Курносенко Л.В. Соціальний розвиток суспільства [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни» для слухачів 

галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування», спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». – Одеса : ОРІДУ 

НАДУ, 2018. – 36 с. 



12. Сокур Н.В. Культурні права та соціальні гарантіїї у сфері культури [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни у 

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

2018. – 51 с. 

13. Сокур Н.В. Державна інформаційна політика та культурна дипломатія [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни 

у галузі знань 28 «Публічне управління та адмінстрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адмінстрування». - Одеса: ОРІДУ, 

2018. – 50 с. 

14. Корвецький О.Д. Публічне управління у сфері охорони здоров’я [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни. – Одеса : 

ОРІДУ. 2018. – 100 с 

15. Корвецький О.Д Політика у сфері охорони здоров’я [Електронний ресурс]: методичні рекомендації до вивчення дисципліни. – Одеса : ОРІДУ. 2018. 

– 70 с. 

16. Корвецький О.Д Управління змінами у сфері охорони здоров’я [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни. – 

Одеса : ОРІДУ. 2018. – 62. 

17. Яковлева Л.І. Публічна політика [Електронний ресурс] : методичні вказівки та рекомендації у галузі знань 28 «Публічне управління та 

адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування». – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2018. – 39 с. 

18. Яковлева Л.І. Публічна політика [Електронний ресурс] : робочий зошит у галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за 

спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» для заочної елементами дистанційної форми навчання. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 

2018. – 33 с. 

19.  Яковлева Л.І. Публічна політика [Електронний ресурс] : робочий зошит у галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за 

спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» для денної форми навчання. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2018. – 22 с. 

Подано до друку:- 

1. Попов С.А. Інноваційний розвиток системи регіонального управління : методичні рекомендації до вивчення дисципліни для слухачів вищої 

освіти другого (магістерського) ступеня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 074 «Публічне управління та 

адміністрування» [Укладач: Попов С.А.]. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2018. 

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

методичні рекомендації до вивчення дисципліни для слухачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) ступеня галузі знань 28  «Публічне 

управління та адміністрування» спеціальності 281  «Публічне управління та адміністрування» [Укладач: Попов С.А.]. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 

2018. 

3. Воронов О.І., Титаренко Л.М. Психологія та управління конфліктами: методичні вказівки та рекомендації до вивчення дисципліни для 

студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» у галузі знань 28 

«Публічне управління та адміністрування»  / [Уклад.: Воронов О.І., Титаренко Л.М.] – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2018. – 65 с. 

4. Воронов О.І. Безпека життєдіяльності, охорона праці та цивільний захист: методичні вказівки та рекомендації до вивчення дисципліни для 

здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» у галузі знань 28 

«Публічне управління та адміністрування» / уклад. : Воронов О.І. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2018. – 45 с. 

 



ІНШИХ ВИДАНЬ - кількість назв навчальних програм, планів та звітів, нормативних та інструктивних матеріалів та ін., їх 
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досвід». – Одеса, ОРІДУ НАДУ, 2018. 
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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.Овчаренко С.В. – виступ у якості експерта в ефірі телеканалу «Медіа-інформ» у програмі «Другий фронт» 27.03.18р.: тема «Одеська 

культура: чи є шанс на виживання?» / Режим доступу:https://www.youtube.com/watch?v=GhRCQq7ynoY&feature=youtu.be; 

- проф. Овчаренко С.В. -  виступи під час заходів, які відбуваються за участю ЗМІ у дискусійному клубі Impact Hub Odessa; 

- проф. Овчаренко С.В. - участь у роботі громадської ініціативної групи «Друзі архіву» - Одеса; 

- проф. Овчаренко С.В. 9.02.2018р., Одеса - взяла участь у круглому столі на тему «Чи сприяють програми транскордонного співробітництва ЄС 

реалізації стратегії регіонального розвитку в Одеській області» / організатор - Ukraine Analytic; 

- проф. Овчаренко С.В. 28.01.2018р., Одеса – участь у міському круглому столі на тему «Імплементація європейських стратегій»; 

- проф. Овчаренко С.В. 26.03.2018р., Одеса - семінар для працівників сфери культури місцевих громад у Центрі укр. Культури; тема виступу 

«Майбутнє культури самодостатніх громад»; 

- проф. Овчаренко С.В. 12.04.2018р. - участь у конференції  “Міжнародне співробітництво та партнерство у сфері туризму” / орагнізатор 

Департамент культури та туризму Одеської міської ради; 

- доц. Корвецький О.Д. – стаття «Керівні кадри у сфері охорони здоровя: вимоги часу» / газета «Профсоюз здравоохранения» №4 апрель 2018г. 

 

Таблиця 5 

https://www.youtube.com/watch?v=GhRCQq7ynoY&feature=youtu.be


 

Показники участі слухачів у науковій роботі ОРІДУ НАДУ при Президентові України в 2018 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 

 

 

        10 

 

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; 

- відзивів на дисертаційні дослідження; 

- відзивів на автореферати дисертацій. 

 
- проф. Драгомирецька Н.М. – науковий керівник аспіранта Полюляха Р.А.; науковий ступінь кандидата наук з державного управління йому було 

присуджено 16.05.2018р., диплом ДК №046797. 

- проф. Драгомирецька Н.М. – відгуки на автореферати: здобувачів наукового ступеня кандидата наук з державного управління - Носик О.А. 

(НАДУ), Набока К.О. (Класичний приватний університет), Шклярук М.Г. (МАУП); Бисага К.В. (Івано-Франківський національний технічний 

університет нафти і газу); здобувача наукового ступеня доктора наук з державного управління - Машенков К.А. (Класичний приватний 

університет) 

- проф. Драгомирецька Н.М. – відгуки на дисертаційні дослідження: офіційний опонент здобувача наукового ступеню доктора наук з державного 

управління Квітки С.А., тема: “Державне управління формуванням партнерських відносин між владою та бізнесом в умовах соціальних 

перетворень” (ДРІДУ); офіційний опонент здобувача наукового ступеню кандидата наук з державного управління Каракасіді О.Ф., тема: 

«Взаємодія державної влади і місцевого самоврядування як важливіша засада сталого розвитку України» (МАУП). 



- проф. Попов С.А. - офіційний опонент здобувачів вченого ступеню кандидата наук з державного управління: Родченко І.Ю., тема «Розвиток 

механізмів самовпорядкування у системі державного управління»; Усаченко О.О., тема «Розвиток системи базових механізмів державного 

управління». 

- проф. Попов С.А. – відгуки на автореферати Щурби М., Хохоча І.М. Бабічева А.В., Андреєва В.М., Слободян В.О. та інш. - всього 10. 

- проф. Попов С.А. – експертні висновки на дисертації Войновського М.М., Гуненкова О.В., Хромова В.І. та інші. - всього 5. 

 

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 2018 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 виїзна 

конференція  

Виїзна міжрегіональна 

науково-практична 

конференція «Політика та 

управління розвитком регіону 

у вимірі децентралізації влади 

в Україні» 

Україна, Херсон, 

Херсонський 

центр 

підвищення 

кваліфікації 

кадрів 

Кафедра гуманітарних та 

соціально-політичних наук 

ОРІДУ, Херсонський ЦПК, 

Херсонська 

облдержадміністрація, 

Університети м. Херсона 

31.05.2018р. 5 15 

2 круглий стіл 

 

«Круглий стіл» на тему 

«Кадрове забезпечення 

органів публічної влади: 

досвід професійного навчання 

публічних службовців» 

 

У заході взяли участь: 

керівники відділів кадрів 

департаментів охорони 

здоров’я ОДА та Одеської 

Україна, Одеса, 

ОРІДУ 

Кафедра гуманітарних та 

соціально-політичних наук 

ОРІДУ 

24.05.2018р. 4 10 



мерії, департаменту праці та 

соціальної політики мерії, 

департаменту соціальної та 

сімейної політики ОДА, а 

також Пенсійного фонду 

3 панельна 

дискусія 

Панельна дискусія 

«Соціально-гуманітарні 

аспекти сталого розвитку 

регіону» у рамках 

Всеукраїнської науково-

практичної конференції за 

міжнародною участю ОРІДУ 

«Реформування публічного 

управління та 

адміністрування: теорія, 

практика міжнародний досвід» 

Україна, Одеса, 

ОРІДУ 

Кафедра гуманітарних та 

соціально-політичних наук 

ОРІДУ 

26.10.2018р. 5 10 

 

*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 2018 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 Міжнародна 

наукова 

конференція 

Іnternational conference 

«European union – crises and 

borders in ХХІ century» 

Румунія, м.Ясси, 

Університет 

Александра 

Іоана Куза 

Університет Александра 

Іоана Куза 

18.05.2018р.   



2 Міжнародна 

наукова 

конференція 

International Scientific 

Conference o «Prospects and 

problems of research and 

education integration into the 

European area» 

Cahul State 

University 

«Bogdan 

Petriceicu 

Hasdeu» – 

Moldova, Cahul 

Кагульский державний 

університет імені Богдана 

Петричейку Хашдеу 

(Молдова, м. Кагул) 

7.06.2018р. 50 400 

3 Зустріч з 

міжнародного 

співрбитництва 

Візит делегації ОРІДУ в 

рамках договору про 

академічну співпрацю між 

ОРІДУ та Університетом 

Лафборо (Велика Британія) 

Велика Британія, 

м. Лафборо, 

Школа 

мистецтв, 

англійської мови 

та драми 

Університету 

Школа мистецтв, 

англійської мови та драми 

Університету м.Лафборо 

(Велика Британія) 

9-13.07.2018р   

4 Наукова 

конференція за 

міжнародною 

участю 

Актуальні питання підготовки 

фахівців у сфері публічного 

управління та адміністрування 

Київ, Україна. 

НАДУ 

НАДУ при Презизентові 

України 

1-2.11.2018р.   

5 Міжнародна 

науково-

практична он-

лайн 

конференція   

Вплив культурних та 

креативних індустрій на 

економічний розвиток 

територій: міжнародний 

досвід: 

Київ,Україна 

Український 

Центр 

культурних 

досліджень 

Український Центр 

культурних досліджень 

15.10.2018р.   

6 Зустріч з 

міжнародного 

співрбитництва 

Візит делегації ОРІДУ в 

рамках договору про 

академічну співпрацю між 

ОРІДУ та ВНЗ м. Пекіну 

Китай, Пекін  3-12.12.2018р   

7 Культурно-

освітня 

подорож 

Міжнародна освітньо-

культурна програма 

підвищення кваліфікації 

представників НАДУ та 

державних службовців 

Велика Британія, 

Лондонський 

метрополітен 

університет і 

Школа 

публічного 

управління 

Блаватнік 

Фонд «Україна в Європі» 1-8.06.2018р.   



Оксфордського 

університету 

8 Конференція Наукова історико-

термінологічна конференція 

Всеукраїнського лікарського 

товариства “ 100-річчя 

Міністерства нардного 

здоров»я та опікування 

України і лікарське 

самоврядування» 

Україна, Київ, 

Національна 

наукова медична 

бібліотека 

України 

Всеукраїнське лікарське 

товариство 

6.08.2018 р. 10 50 

9 Науково-

практична 

конференція 

Науково-практична 

конференція до Дня науки на 

тему «Перспективні напрями 

вітчизняної науки», 

присвяченої 20-річчю 

Одеського інституту 

Міжнародної академії 

управління персоналом 

Україна, Одеса, 

одеський філіал 

МАУП 

Одеський філіал МАУП 17.05.2018р. 10 15 

10 Науковий 

конгрес 

Конгрес Світової федерації 

українських лікарських 

товариств 

Україна, 

Тернопіль, 

Тернопільський 

медичний 

університет 

СФУЛТ, Тернопільський 

медичний університет 

20-23.09.2018 20 50 

11 Науково-

практична 

конференція 

Нуково-практична 

конференція «Морально-

етичні, правові та 

психологічні аспекти роботи 

лікаря» 

Україна, 

Хмельницький, 

Інститут 

управління і 

права, крайова 

організація 

ВУЛТ 

ВУЛТ, Інститут управління 

і права 

29-30.09.2018 3 10 

12 Виїзна 

(спільна) 

міжрегіональна 

науково-

Виїзна спільна міжрегіональна 

науково-практична 

конференція «Політика та 

управління розвитком регіону 

Україна, 

університети м. 

Херсона, 

ХОЦППК 

ОРІДУ НАДУ, кафедра 

гуманітарних та соціально-

політичних наук та 

ХОЦППК 

31.05.2018р. 5 15 



практична 

конференція 

у вимірі децентралізації влади 

в Україні» 

 

Таблиця 8 
 

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

радах органів державної влади та інших установ у 2018 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 С.А. д.держ.упр., професор Заступник голови редакційної колегії 

наукового фахового видання ОРІДУ 

«Актуальні проблеми державного управління» 

Колективне обговорення публікацій, що 

готуються до друку, турбота про зміст 

кожного номера видання, його 

відповідності профілю, високому 

якісному рівні матеріалів, їх 

актуальності; виступ на сторінках 

відання в якості учасника. 

   Заступник голови редакційної колегії 

наукового фахового електронного видання 

ОРІДУ "Теоретичні та прикладні питання 

державотворення" 

Розробка стратегії видання і прийняття 

плану публікацій, заслуховування звітів 

редакції, знайомство з запропонованими 

до друку матеріалами, висловлювання 

думки про них, обговорення змісту 

кожного номера. 

   Член постійної спеціалізованої вченої ради К 

41.863.01 ОРІДУ 

Участь у прийнятті рішень під час 

визначення відповідності дисертацій на 

здобуття наукових ступенів 

встановленим критеріям, присудження 

наукових ступенів, висновки щодо 

дисертацій. 

   Член громадської організації «Всеукраїнська 

асамблея докторів наук з державного 

управління». 

Участь у роботі Асамблеї щодо 

пропагування науки державного 

управління та наукових досягнень 



науково-педагогічного складу ОРІДУ та 

членів Ассамблеї. 

2 Драгомирецька Н.М. д.держ.упр., професор Член робочої групи підкомісії науково-

методичної комісії МОН України з розробки 

Стандартів вищої освіти ступеню «доктор 

філософії» зі спеціальності 281 «Публічне 

управління та адміністрування» 

Прийняла участь в обговоренні 

стандартів підготовки докторів 

філософії з публічного управління та 

адміністрування, а також в розробці 

напрямів проведення наукових 

досліджень. Інформація про участь в цій 

роботі була висвітлена на сайті МОН 

при громадському обговоренні 

стандартів. 

   Член редакційної колегії фахового наукового 

видання «Публічне урядування» (Свідоцтво 

КВ 21596-11496 Р) з публічного управління та 

адміністрування, яке реферується в 

міжнародних наукометричних базах Index 

Copernicus, РИНЦ та КіберЛенінка, у 

вітчизняній реферативній базі даних 

“Україніка наукова” та українському 

реферативному журналі “Джерело”. 

Згідно Наказу МОН від 07.11.2018 року 

збірник внесено до Списку друкованих 

періодичних видань, що включаються до 

Переліку наукових фахових видань України, 

яким присвоєно категорію «Б». 

Виконання обов’язків члена 

редакційної колегії при прийнятті до 

друку статей, а також створення умов 

для науково-педагогічних працівників, 

аспірантів та докторантів щодо 

публікації в фаховому виданні, яке 

індексується у наукометричних базах 

   Член спеціалізованої вченої ради з 

присудження ступенів докторів та кандидатів 

наук з державного управління Д 08.866.01 у 

Дніпропетровському регіональному інституті 

держуправління (ДРІДУ НАДУ) 

Прийняття рішень щодо присвоєння 

ступенів кандидатів та докторів наук з 

державного управління; експертиза 

дисертацій; підготовка висновків щодо 

дисертаційних досліджень. 

   Голова Одеського територіального відділення 

громадської організації «Всеукраїнська 

Асамблея докторів наук з державного 

управління» 

Організаційна робота щодо 

пропагування науки державного 

управління та наукових досягнень 

науково-педагогічного складу ОРІДУ та 



членів Ассамблеї. 

   Член міжнародної наукової спілки ISDS 

(Японія) 

Участь у міжнародном науковом 

співробітництві. 

3 Овчаренко С.В. д.філос.н., професор Член ГО «Нова еліта нації - асоціації 

випускників програм з державного 

управління, публічного управління та 

адміністрування, менеджменту та керівників 

проектів 

 

4 Яковлева Л.І. к.політ.н., доцент Член ГО «Нова еліта нації - асоціації 

випускників програм з державного 

управління, публічного управління та 

адміністрування, менеджменту та керівників 

проектів 

 

   Член «Соціологічній асоціації України» Отримання необхідної наукової 

інформації. 

5 Сокур Н.В. к.політ.н., доцент Член ГО «Нова еліта нації - асоціації 

випускників програм з державного 

управління, публічного управління та 

адміністрування, менеджменту та керівників 

проектів 

 

   Член ГО «Асоціації дослідників державного 

управління» 

Отримання необхідної наукової 

інформації. 

6 Корвецький О.Д. к.мед.н., доцент Член конкурсної комісії Одеської 

облдержадміністрації  

Вересень 2018р. - взяв участь у 

проведенні конкурсу на заняття 

вакантної посади директора 

Депатаменту охорон здоров’я ОДА; 

оцінювалися результати розв’яязання 

ситуаційних завдань та проведення 

співбесіди щодо відповідності 

професійної компетентності кандидатів 

встановленим вимогам. 

7 Літвак А.І. к.мед.н., доцент Член правління Одеської Крайової організації 

Всеукраїнського лікарського товариства 

Участь у з'їзді та конференціях ВУЛТ, 

зустріч з німецькими експертами з 

питань самоврядування. 



   Член правління Всеукраїнського лікарського 

товариства 

Лютий 2018р. – взяв участь у роботі 

правління ВУЛТ; обговорювали процес 

реформування системи фінансування 

ох.здор. і пов’язаних з цим змін у 

лікарській діяльності, запровадження 

лікарського самоврядування, 

фінансовий звіт організації за 2017 рік 

   Член правління та член наукового комітету 

Світової федерації лікарського товариства 

Вересень 2018р., Тернопіль – взяв 

участь у роботі 17-го конгресу Світової 

федерації українських лікарських 

товариств. 

8 Яценко В.А. к.держ.упр. Член громадської організації «Всеукраїнська 

асамблея докторів наук з державного 

управління». 

Отримання необхідної наукової 

інформації. 

9 Овчаренко Ю.О. к.психол.н., доцент Відповідальний секретар наукового видання 

ОРІДУ «Актуальні проблеми державного 

управління» -член редколегії 

Контроль надходжень і технічна 

обробка матеріалів, які пропонуються 

для публікації, річне планування та 

підготовка плану поточного номера на 

регулярній основі. 

   Науковий консультант Повітряного 

Командування «Південь» Повітряних Сил 

ЗСУ 

Рекомендації для поліпшення морально-

психологічного стану особового складу 

командування, рекомендації щодо 

впровадження механізму підвищення 

кваліфікації кадрового потенціалу 

командування. 

 Титаренко Л.М. к. політ.н., доцент Член ГО «Нова еліта нації - асоціації 

випускників програм з державного 

управління, публічного управління та 

адміністрування, менеджменту та керівників 

проектів 

Підготовка фахівців з менеджменту та 

публічного управління відповідно до 

робочих програм і  методичних вказівок 

та рекомендацій; () 

   Член Всеукраїнського товариства психологів Проведення тренінгів, медіацій зі 

студентами фак-ту менеджменту та зі 

слухачами фак.-ту публічного 

управління 



 

Таблиця 9 

 

Наукові зв’язки з установами України в 2018 році* 

 
№ 

з/п 

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

1 2 3 4 

1 Національний Технічний університет 

України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського» 

Проф. Драгомирецька Н.М. у квітні 2018 р. 

взяла участь у роботі журі ІІ етапу 

Всеукраїнської студентської олімпіади зі 

спеціальності «Публічне управління та 

адміністрування» 

В олімпіаді взяли участь 39 участників з вишів 

України, які готують фахівців з публічного 

управління та адміністрування 

 Херсонський обласний центр 

перепідготовки та підвищення кваліфікації 

публічних службовців 

Проф. Попов С. А., викладачі, докторанти 

та аспіранти кафедри щодо проведення 

спільних досліджень та науково-

комунікативних заходів 

Виконання НДР, проведення виїзної (спільної) 

міжрегіональної науково-практичної конференції 

із сучасних соціально-гуманітарних проблем 

публічного управління та адміністрування, 

публікація матеріалів конференції 

2. Херсонський Національний аграрний 

університет, кафедра публічного 

управління та адміністрування 

Проф. Попов С. А., викладачі, докторанти 

та аспіранти кафедри щодо проведення 

спільних досліджень та науково-

комунікативних заходів 

Виїзна спільна міжрегіональна науково-

практична конференція з сучасних соціально-

гуманітарних проблем проблем публічного 

управління 

 Херсонський державний університет, 

кафедра публічного управління та 

адміністрування 

Проф. Попов С. А., викладачі, докторанти 

та аспіранти кафедри щодо проведення 

спільних досліджень та науково-

комунікативних заходів 

Виїзна спільна міжрегіональна науково-

практична конференція з сучасних соціально-

гуманітарних проблем проблем реформування 

публічного управління 

 Херсонський Національний технічний 

університет, кафедра державного 

управління та місцевого самоврядування  

Проф. Попов С. А., викладачі, докторанти 

та аспіранти кафедри щодо проведення 

спільних досліджень та науково-

комунікативних заходів 

Виїзна спільна міжрегіональна науково-

практична конференція з сучасних соціально-

гуманітарних проблем проблем реформування 

публічного управління 

 

*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 2018 році* 

 
№ 

з/п 

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

1 2 3 4 

1 Школа мистецтв, драми та англійської 

мови Університета Лавборо (Британія) 

Проф. Овчаренко С.В. здійснила 

керівництво підготовкою спільної 

міжнародною проектної заявки для участі 

у програмі British Council «Creative Spark: 

Higher Education Enterprise Programme» 

Заявку подано 08.10.2018р. 

 

*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 2019 рік  

 

Таблиця 1 

 

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

1 Назва теми  

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 

 

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 

2019 р., 

тис. грн. 

Підстава для 

виконання, 

(яким 

документом і 

коли 

затверджено) 

 початок закінчення 

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

1. Професійне 

навчання 

публічних 

службовців 

соціально-

гуманітарної 

сфери: 

навчально-

методичне 

забезпечення  

(орієнтовно)  

Розробка навчально- 

методичного забезпечення 

професійного навчання 

публічних службовців зі 

сфер соціально-гуманітарної, 

культурної та охорони 

здоров’я 

Квітень 

2019 

Вересень 

2018 

Попов С. А., 

Викладачі та 

аспіранти 

кафедри 

Звіт про 

НДР, 

навчаль

но-

методич

ні 

матеріал

и 

ХОЦППК 15 Договір про 

співпрацю з 

ХОДА 

 

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, 

вчене звання 

керівника НДР 

Види кінцевої 

продукції 

Фонд, що 

фінансує 

науково-

дослідну роботу 

Обсяг 

фінансув

ання на 

2017 рік 

тис. грн.. 

початок початок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 



ПЛАН  

науково-дослідної роботи слухачіву у 2019 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 2019 році 
 

Таблиця 6 
 

№ з/п Назва заходу Тема Місце і термін 

проведення 

Відповідальний за підготовку 

(прізвище, ініціали, тел.) 

1 Науково-методичний семінар «Нові спеціалізації та їх 

навчально-методичне 

забезпечення» 

ОРІДУ, 1 кв. 2019р. Зав. кафедрою Попов С.А., координатори 

спеціалізапцій 

 Науково-методичний семінар «Прийняття державно-

управлінських рішень в 

індетермінованих умовах: 

соціально-психологічний 

аспект» 

ОРІДУ, 2 кв. 2019р. Зав. кафедрою Попов С.А., доцент 

кафедри Воронов О.І. 

 Науково-практичний семінар «Кадрове забезпечення 

органів влади: реформа 

професійного навчання 

публічних службовців» 

ОРІДУ, 2 кв. 2019р. Зав. кафедрою Попов С.А., координатори 

спеціалізацій 

 Науково-практичний семінар «Навчальні потреби 

публічних службовців у 

вимірі соціально-

ОРІДУ, 4 кв. 2019р. Зав. кафедрою Попов С.А., координатори 

спеціалізацій 



гуманітарного розвитку 

регіону» 

 

 

 

Завідувач кафедри      ______________________ 


