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1.Перспективи державної приватизаційної політики  / К. 

В. Бачинська // Актуальні проблеми державного 

управління : зб. наук. праць. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 

2014. – Вип. 2(58). – С. 74 – 77. 

2.Приватизація як пріоритетний напрямок реформування 

управління державною власністю / К. В. Бачинська // 

Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. 

праць. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015. – Вип. 1(61). – С. 55 

– 59. 

3.Нормативно-правові аспекти приватизаційного 

процесу / К. В. Бачинська  //   Актуальні проблеми 

державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред. 

М.М. Іжа]. Вип. 2(70). – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017, С. 

45-49. 

      

 

 

 

1.Сучасні реалії приватизаційного процесу / К. В. 

Бачинська // Реформування публічного управління: 

теорія, практика, міжнародний досвід: Матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції за 

міжнародною участю, 31 жовтня 2014 р. ; тези доп. – 

Одеса ОРІДУ НАДУ, 2014. – С. 375 – 376. 

2.Бачинська К. В. Вплив приватизації на соціально-

економічний розвиток регіонів / К. В. Бачинська // 

Соціально-економічний розвиток регіонів та його 

програмування: цілі механізми, інструменти : 

Матеріали щорічної науково-практичної 

конференції, 28 травня 2014 р.; тези доп.  – Одеса: 

ОРІДУ НАДУ, 2014. – С. 6 – 8. 

3.До питання приватизації у сучасних умовах  / К. В. 

міжнародний досвід: Матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної конференції за міжнародною 

участю, присвяченої 20-річчю утворення інституту, 

29-30  жовтня 2015 р. ; тези доп. – Одеса ОРІДУ 

НАДУ, 2015. – С. 308 – 309. 

4.Деякі аспекти реформування управління 

державною власністю / К. В. Бачинська // Соціально-

економічний розвиток регіонів в умовах 

децентралізації: цілі механізми, інструменти : 

Матеріали щорічної науково-практичної 

конференції, 29 травня 2015 р.; тези доп.  – Одеса: 

ОРІДУ НАДУ, 2015. 

5.До питання реформування управління державною 

власністю / К. В. Бачинська // Реформування публічного 

управління та адміністрування: теорія, практика, 

міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської наук.-

практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. ; тез. 

доп. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. С. 327– 328. 

6. Законодавчі зміни приватизаційного процесу / К. В. 

Бачинська  // Актуальні соціально-економічні та 

правові проблеми України та її регіонів: матеріали VIII 

Міжнародного круглого столу 5 травня 2017 р. тез. доп.  

– Одеса :ОНУ ім.. І.І. Мечникова, 2017 .  С. 10-14.  

7.До питання вдосконалення законодавчого та 

нормативно-правового забезпечення реформи 

управління державною власністю / К. В. Бачинська  // 

Соціально-економічний розвиток регіонів в умовах 

Державне 

управління, 

планування, 

фінанси: монографія 

\ К. В. Бачинська, В. 

П. Марущак, О. І. 

Марущак. – Одеса : 

ОРІДУ НАДУ, 2018. 

– 228 с. (розд.4, с. 

117-182) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

децентралізації влади: цілі, механізми, інструменти : 

матеріали щорічної науково-практичної конференції 26 

травня 2017 р. ; тез. доп. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. 

С. 5-7. 

8.Державна власність в руслі конституційного процесу 

/ К. В. Бачинська // Актуальні питання державно-

правового розвитку України 6 матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції 21-23 червня 2017 р. м. 

Одеса ; тез доп. – Київ «Каравела», 2017. С. 21-23.  

9. Основні пріоритети та інструменти реалізації 

сучасної монетарної політики Національного банку 

України / К. В. Бачинська // Реформування публічного 

управління та адміністрування: теорія, практика, 

міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської наук.-

практ. конф. за міжнар. участю. 27 жов. 2017 р. – Одеса 

: ОРІДУ НАДУ, 2017. С. 302-304. 

 

2 Білорусов 

Сергій 

Георгійович 

1.Освіта дорослих : Енциклопедичний словник / за ред. 

В.Г. Кременя, Ю.В. Ковбасюка ; [упоряд.: Н.Г. 

Протасова, Ю.О. Молчанова, Т.В. Куренна; ред. рада: 

В.Г. Кремень, Ю.В. Ковбасюк, Н.Г. Протасова та ін.] ; 

Нац. акад. пед. наук України, Нац. акад. держ. упр. При 

Президентові України [та ін.]. – К. : Основа, 2014. – 496 

с. (ст. 316, с. 420, с. 427, с. 456) 

2.Передумови реформування органів публічної влади та 

адміністративно-територіального устрою України:  

практика проведення регіональних досліджень/ 

Розумовські зустрічі: збірник наукових праць / Інститут 

законодавства Верховної Ради України; український 

інститут національної пам’яті; Дніпропетровський 

регіональний інститут державного управління НАДУ при 

Президентові України; Сіверський центр післядипломної 

освіти; Сіверський інститут регіональних досліджень. – 

Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2014. 

– С. 85    

3.Історичні витоки та роль лідерства в контексті 

децентралізації влади  в Україні  // Розумовські зустрічі: 

збірник наукових праць / Інститут законодавства 

Верховної ради України; Український інститут 

національної пам’яті; Дніпропетровський регіональний 

інститут державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові Україні; 

Сіверський центр післядипломної освіти; Сіверський 

інститут регіональних досліджень. – Чернігів: 

Сіверський центр післядипломної освіти, 2015. – Вип. 2. 

– С.-104-112 

1.Усовершенствование процеса повышения 

квалификации должностных лиц органов местного 

самоуправления с учетом государственных и 

региональных приоритетов // Худидоракунии мањаллї 

дар Тољикистон: назария, Амалия ва таљрибаи љањонї. 

Маводи конфронси байналмилалии илмию амалї 

(Душанбе, 27-28 феврали соли 2014). -Душанбе, 2014, 

сань. 112-115. 

2.Реалізація регіональної культурної політики: 

соціокультурний аналіз Херсонщини // Суспільно-

політичний та соціокультурний розвиток Південного 

регіону України: історичні традиції і сучасні тенденції: 

матеріали наук-практ.конф. 3 квіт. 2014 р. – Одеса: 

ОРІДУ НАДУ, 2014. – С. 131-133. 

3. Стратегічне планування соціально-економічного 

розвитку як інструмент управління в територіальних 

громадах // Місцеве самоврядування – основа сталого 

розвитку України: матеріали щоріч. Всеукр. наук.-

практ. конф. за між нар. участю (Київ, 16 трав. 2014 р.) 

у 2 т. / за наук. ред. Ю.В. Ковбасюка, К.О. Ващенка, С.В. 

Загороднюка. – К.: НАДУ, 2014. – Т. 1. – С.113-115. 

4. Інформаційно-комунікаційні засоби як ефективний 

інструмент підвищення кваліфікації працівників 

органів публічної влади // Інформаційне суспільство та 

сталий розвиток: матеріали наук.-практ. семінару. 16 

травня 2014 року. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2014. – С. 14-

16.  

5.Реформа місцевого самоврядування: практика 

підготовки персоналу щодо планування місцевого 

Державна політика 

щодо кадрового 

забезпечення 

місцевого 

самоврядування // 

Місцеве 

самоврядування в 

умовах 

децентралізації 

влади в Україні: 

Колективна 

монографія / Кол. 

авт..; за заг. ред. 

Р.М. Плюща. – К.: 

РІДНА МОВА, 

2016. – С. 501-545. 

(підрозділи 8.1.-8.4)  

 



4.Практика удосконалення підвищення кваліфікації  

керівного складу сільських та селищних рад в 

Херсонській області [Електронний ресурс] / С.Г. 

Білорусов // Теорія та практика державного управління і 

місцевого самоврядування: електор. наук. фах. вид. 

Херсонського національного технічного університету / 

голов. ред. проф. Лопушинський І.П.- 2015. - №1. – 

Режим доступу: http:// www.irbis-nbuv.gov.ua  

5.Засади конкурентоспроможності обласного центру 

перепідготовки та підвищення кваліфікації у сфері 

надання освітніх послуг  // Актуальні проблеми 

державного управління: зб.наук.пр. ОРІДУ: спецвипуск 

до 20-ти річчя ОРІДУ НАДУ при Президентові України / 

[голов. Ред.. М.М.Іжа]. вип.. 3(63). – Одеса:  ОРІДУ 

НАДУ, 2015. – С.256-260.  

6. Пріоритети розвитку територіальних громад в 

контексті децентралізації влади: досвід Херсонської 

області // Влада та управління. Збірник наукових праць. – 

Вип. 4. – Чернівці: «Букрек», 2016. – С. 58 – 66.  

7. Правові засади формування та практика створення 

поліції місцевого самоврядування.// Теорія і методика 

виконування/ Науково-педагогічний вісник. – Херсон, 

2016. – Вип. 5. – Білорусов С.Г., Шкарапата Я.Є. (Вклад 

Білорусова – 50%) 

8. Правові та фахові засади створення та діяльності 

поліцій місцевого самоврядування в умовах 

децентралізації. //  Розумовські зустрічі: збірник 

наукових праць / Інститут законодавства Верховної ради 

України; Дніпропетровський регіональний інститут 

державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові Україні; 

Сіверський центр післядипломної освіти; Сіверський 

інститут регіональних досліджень. – Чернігів: 

Сіверський центр післядипломної освіти, 2017. – Вип. 4. 

– С. 72-79 

9.Інформаційно-правовий супровід децентралізації влади 

щодо створення та функціонування об’єднаних 

територіальних громад // Актуальні проблеми 

державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред. 

М.М. Іжа]. Вип. 2(70). – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – С. 

127-131. 10.Формування та розвиток людського капіталу 

в Україні : науково-практична розробка. - Херсон: 

ХОЦППК – Видавництво "ЛТ-Офіс",      2017. – 58 с. 

11.Правові засади та перспективи розвитку людського 

капіталу в умовах становлення спроможних об’єднаних 

розвитку // Місцеве самоврядування та Регіональний 

розвиток у Україні. – Видання Державного фонду 

сприяння місцевому самоврядування. Вип.№2 (6), - 

квітень-червень 2014. – К.: ТОВ «Інтерконтиненталь-

Украіна», 2014. -  С.36-38. 

6. Реформування органів публічної влади:  правовий 

аспект, практика проведення регіональних досліджень 

// Реформування публічного управління : теорія 

практика, міжнародний досвід: матеріали  

Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 31 

жовт. 2014 р. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2014 С. 371-372. 

7. Впровадження компетентнісного та особистісно-

орієнтованого підходів, інноваційних технологій у 

підвищенні кваліфікації державних службовців // 

Реформування публічного управління : теорія практика, 

міжнародний досвід: матеріали  Всеукраїнської наук.-

практ. конф. за міжнар. участю, 31 жовт. 2014 р. – 

Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2014. Білорусов С.Г., Зюзькіна 

Г.М., Романова О.І. С. 347-348. (Вклад Білорусова – 

40%) 

8. Інформаційні технології в підвищенні кваліфікації та 

практика їх запровадження // Реформування публічного 

управління : теорія практика, міжнародний досвід: 

матеріали  Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. 

участю, 31 жовт. 2014 р. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2014. 

Білорусов С.Г., Макарова О.Г.- С. 272-273. (Вклад 

Білорусова – 60%) 

9. Практика сприяння підготовці науково-педагогічних і 

наукових кадрів в галузі науки «державного управління» 

південних регіонів України // Підготовка фахівців у галузі 

знань «Державне управління»: вимоги до змісту та 

відповідність сучасним викликам: матеріали щоріч. 

наук.-практ.конф. за між нар. участю (Київ, 6-7 листоп. 

2014 р.) / за заг. ред.. Ю.В.Ковбасюка, М.М.Білинської, 

В.М.Сороко. – К.: НАДУ, 2014.- Білорусов С.Г., Попов 

С.А. - С.118-120 (Вклад Білорусова – 50%) 

10. Досвід  підготовки лідерів  для публічної служби 

України на регіональному рівні // Підготовка фахівців у 

галузі знань «Державне управління»: вимоги до змісту 

та відповідність сучасним викликам: матеріали щоріч. 

наук.-практ.конф. за між нар. участю (Київ, 6-7 листоп. 

2014 р.) / за заг. ред.. Ю.В.Ковбасюка, М.М.Білинської, 

В.М.Сороко. – К.: НАДУ, 2014.- С.224-225. 

11. Лідерство в публічному управлінні в контексті 

пріоритетів цивілізаційного розвитку України // 

Публічне управління: шляхи розвитку: матеріали 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/


територіальних громад// м.Чернігів. - 2017. 

 

 

 

 

наук.-практ.конф. за між нар.участю (Київ, 26 

листоп.2014 р.): у 2 т./ [за наук.ред. Ю.В. Ковбасюка, 

С.А. Романюка, О.Ю. Оболенського]. – К.: НАДУ, 

2014. – Т.1. – С. 20-22. 

12.Запровадження сучасних тренінгових технологій 

при підвищенні кваліфікації кадрів // «Реалізація 

окремих пріоритетів комплексного розвитку регіону: 

науково-методичних супровід»: зб. матеріалів міжрег. 

наук.-практ. семінару. 5 червня 2014 року: Херсон. – 

Видавництво «ЛТ- Офіс», 2014.- С. 13-18. 

13. Пошук молодих управлінців – лідерів для роботи в 

органах публічної влади Херсонської області // «Роль 

молодих лідерів в реалізації сучасної державної 

політики»: зб. матер. міжрег. наук.-практ. конф. 30 

вересня 2014 року: Херсон. – Видавництво «ЛТ- Офіс», 

2014.-  С. 3-4. 

14.Інноваційні підходи щодо моделювання та 

методичного  забезпечення пріоритетних завдань 

викладання лідерства для керівників органів місцевого 

самоврядування // Викладання лідерства для посадових 

осіб та представників місцевого самоврядування: 

сутність, виклики, перспективи: матеріали 

Всеукраїнського круглого столу (Київ, 15 квітня 2015 

року) / за заг. ред. В.А.Гошовської, Л.А. Пашко, А.К. 
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