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ПЛАН РОБОТИ НАУКОВО-ЕКСПЕРТНОЇ РАДИ  
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№ Заходи 
Термін 

виконання 

Відмітка 

про 

виконання 

1 

1.1. Про результати моніторингу досліджень та затвердження анотованих звітів з НДР за           

І кв. 2017 року (Керівники та відповідальні виконавці НДР). 

1.2. Про Зведений план наукової діяльності Інституту на 2017 рік (Ємельянова О.М., 

начальник відділу координації наукових досліджень та інформаційно-аналітичної роботи). 

1.3. Про план роботи НЕР на 2017 рік та оновлений склад (Попов С.А., заступник 

директора з наукової роботи). 

1.4. Про результати підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів у 2016 році та 

нововведення у 2017 році (Попов С.А., заступник директора з наукової роботи, Матвєєнко 

І.В., завідувач сектором підготовки наукових та науково-педагогічних кадрі). 

1.5. Перспективи здійснення структурних реформ з питань децентралізації (Голинська О.В., 

доцент кафедри економічної та фінансової політики). 

1.6. Про діяльність Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих 

вчених ОРІДУ НАДУ при Президентові України (Кадук Н.І., доцент кафедри європейської 

інтеграції). 

1.7. Різне 

Березень  



 2 

№ Заходи 
Термін 

виконання 

Відмітка 

про 

виконання 

2 

2.1. Про інформаційне забезпечення наукової діяльності ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України (Макарова В.О., начальник бібліотечного відділу). 

2.2. Про виконання Плану дій ОРІДУ НАДУ при Президентові України на 2017 рік                

(Попов С.А., заступник директора з наукової роботи). 

2.3. Презентація діяльності ВГО «Асоціація сприяння самоорганізації населення» (Крупник 

А.С., доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування, голова 

Всеукраїнської громадської організації «Асоціація сприяння самоорганізації населення»). 

2.4. Іноземна мова як ефективний інструмент наукових досліджень (Колісніченко Н.М., 

завідувач кафедри української та іноземних мов). 

2.5. Про результати дисертаційного дослідження на тему: «Традиції децентралізації 

публічної влади в Україні» докторанта ІІІ року навчання Мануїлової К.В. (Науковий 

керівник – Саханєнко С.Є., д.держ.упр., професор, професор кафедри державного 

управління і місцевого самоврядування). 

2.6. Різне. 

Травень 

 

3 

3.1. Про результати моніторингу досліджень та затвердження анотованих звітів з НДР               

за ІІ кв. 2017 року (Керівники та відповідальні виконавці НДР). 

3.2. Про виконання Плану видання наукової літератури за І півріччя 2017 року                

(Патик О.В., начальник редакційно-видавничого відділу).  

3.3. Можливості участі в міжнародних проектах і програмах у рамках міжнародної 

співпраці Інституту ( Маєв А.П., завідувач сектору міжнародних зв'язків). 

3.4. Проект «Сталий розвиток об’єднаних громад, малих міст та селищ Одеської області» (за 

підтримки Фонду Ганса Зайделя) (Липовська С.О., начальник Управління ПКК). 

3.5. Виконання Стратегії розвитку Національної академії державного управління при 

Президентові України на 2017-2021 роки в аспекті організації наукової та експертно-

аналітичної діяльності Інституту у І півріччі 2017 року (Попов С.А., заступник директора з 

наукової роботи). 

 3.6. Різне. 

Червень 
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виконання 

4 

 

4.1.Про результати моніторингу досліджень та затвердження анотованих звітів з НДР за ІІІ кв. 

2017 року та за результатами роботи за 9 місяців 2017 року (Керівники та відповідальні 

виконавці НДР). 

4.2. Про хід виконання заходів з підготовки до Всеукраїнської підсумкової науково-практичної 

конференції за міжнародною участю (Ємельянова О.М. начальник відділу координації наукових 

досліджень та інформаційно-аналітичної роботи). 

4.3. Про виконання Плану видання наукової літератури за 10 місяців 2017 року (Патик О.В., 

начальник редакційно-видавничого відділу). 

4.4. Врахування історичних, етнічних та культурних особливостей в процесі добровільного 

об’єднання територіальних громад (Саханєнко С.Є., професор кафедри державного управління 

і місцевого самоврядування). 

4.4. Різне. 

Вересень 

 

5 

5.1. Про результати моніторингу досліджень та затвердження заключних (проміжних) звітів з 

НДР 2017 року (Керівники та відповідальні виконавці НДР). 

5.2. Про виконання Плану дій НАДУ при Президентові України у 2017 року (Попов С.А., 

заступник директора з наукової роботи). 

5.3. Розгляд та затвердження проекту Звіту з наукової діяльності Інституту за 2017 рік та 

Зведеного плану на 2017 рік (Ємельянова О.М., начальник відділу координації наукових 

досліджень та інформаційно-аналітичної роботи). 

5.4. Виконання Стратегії розвитку Національної академії державного управління при 

Президентові України на 2017-2021 роки в аспекті організації наукової та експертно-

аналітичної діяльності Інституту у 2017 році (Попов С.А., заступник директора з наукової 

роботи). 

5.4.  Різне. 

Грудень 

 

 

 

Секретар                                                                                                                      Г.О. Панченко 


