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Громадська організація «Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного 

управління» (далі - ГО «ВАДНД») - громадська наукова організація, яка об’єднує 

на добровільних засадах провідних вчених (докторів і кандидатів наук з 

державного управління) і спеціалістів, що працюють у галузі державного 

управління з метою ефективного використання їх творчого потенціалу для науково-

технічного, соціально-економічного та культурного розвитку країни, 

цілеспрямованого розвитку галузі державного управління, захисту фахових 

інтересів, взаємної координації науково-дослідної роботи, обміну досвідом. 

Організація має статус не прибуткової та представлена своїми відокремленими 

підрозділами у 16 адміністративно – територіальних одиницях України ( Луганська, 

Полтавська, Сумська, Херсонська, Харківська, Волинська, Хмельницька, Івано-

Франківська, Рівненська, Одеська, Львівська, Київська, Дніпропетровська, 

Житомирська, Закарпатська області та м. Київ). У грудні 2015 року ГО «ВАДНД» 

підтвердила статус Всеукраїнської організації.  

ГО «ВАДНД» зареєструвала  в Міністерстві юстиції України, у встановленому 

законодавством порядку, власну символіку. 

У 2015 році ГО «ВАДНД» укладені договори про співробітництво з: 

Херсонським Національним технічним університетом, Національною службою 

посередництва і примирення, Вищим адміністративним судом України, Академією 

муніципального управління, Мукачівською районною державною адміністрацією 

Закарпатської області, Асоціацією допомоги та сприяння економічним ініціативам, 

Хмельницьким університетом управління і права, Фондом державного майна 

України, Солом’янською районною в місті Києві державною адміністрацією, 

Поліською районною державною адміністрацією Київської області, 

Міжрегіональною академією управління персоналом, Всеукраїнською незалежною 

професійною спілкою працівників транспорту, Національною академією 

управління, Асоціацією докторів наук з державного управління, Конфедерацією 

недержавних вищих закладів освіти України, Харківським Національним 

університетом міського господарства ім.О.М. Бекетова, Слов'янською міською 

радою Донецької області, Донецьким Національним технічним університетом. 

Підписані договори про співпрацю з Національним інститутом економічних 

досліджень (Грузія) та Регіональною Академією Менеджменту (Казахстан).   

В грудні 2015 року ГО «ВАДНД» стала офіційним членом  Мережі інститутів і 

шкіл державного управління у Центральній та Східній Європі - Network of Institutes 

and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe. В рамках 

співпраці, заплановано проведення загально-українських, регіональних, галузевих 

конференцій, симпозіумів та семінарів, спрямованих на розв’язання державно-

управлінських завдань у різних галузях життєдіяльності суспільства. Таким чином, 

ГО «ВАДНД» сприяє розвитку і відтворенню інтелектуального потенціалу 

http://vycherpno.ck.ua/asotsiatsiya-dopomogi-ta-spriyannya-ekonomichnim-initsiativam-zaprovadzhuye-vidkritij-konkurs/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC


 

 

суспільства, розповсюдженню наукових і технічних досягнень у галузі державного 

управління та найповнішому використанню досягнень науки в інтересах соціально-

економічного розвитку України, в цілому. 

З метою консультаційно-методологічного забезпечення та моніторингу програм 

і заходів Європейського Союзу з питань державного управління, ГО «ВАДНД» 

стала офіційним експертом Генерального директорату з розширення Європейської 

Комісії, у рамках реалізації інструментів TAIEX та GDN. 

ГО «ВАДНД», разом з Міжрегіональною академією управління персоналом 

(далі - МАУП), стала співзасновником друкованого засобу масової інформації - 

збірника «Публічне урядування» і отримала Свідоцтво «Про внесення суб’єкта 

видавничої справи до державного реєстру видавців, виготовлювачів і 

розповсюджувачів видавничої продукції» (отримала Міжнародні стандартні 

номери книжок ISBN, що дають можливість займатися друком наукових 

монографій, підручників та книжок) . 

 У зв’язку з цим, починаючи з листопада 2015 року, ГО «ВАДНД» здійснює 

редакційну підготовку оригінальних і оглядових робіт у галузі державного 

управління та місцевого самоврядування і видає збірник «Публічне урядування». 

Тепер, на сторінках збірника про свої наукові доробки можуть сповістити, разом із 

видатними вченими України і зарубіжжя, які працюють у галузі державного 

управління, й молодь - аспіранти та магістри, які починають свій шлях у науці. 

Збірник видається за активної підтримки Network of Institutes and Schools of Public 

Administration in Central and Eastern Europe, Академії муніципального управління, 

Національного агентства України з питань державної служби, МАУП та наукових 

співробітників провідних науково-дослідних інститутів державного управління. 

Редакційна колегія сформована з кураторів окремих розділів, відповідно до 

професійної спрямованості кожного науковця, що полегшить шановним читачам та 

потенційним авторам нашого збірника звертатися до членів редколегії із 

питаннями, коментарями до матеріалів та пропозиціями про наукове 

співробітництво. До складу редакційної колегії увійшли 55 докторів наук з 

України, Польщі, Грузії та Болгарїї. 

В листопаді 2015 року був надрукований перший номер збірника «Публічне 

урядування». Збірнику присвоєний Міжнародний стандартний серійний номер 

ISSN 2414-0562. Провадиться робота по включенню збірника до провідних 

світових наукометричних баз даних.   

У 2015 році, спільно з МАУП, в рамках діяльності ГО «ВАДНД», розроблено та 

подано на конкурс, який проводився Канадським фондом підтримки місцевих 

ініціатив, проект «Моя громадянська свідомість з питань запобігання, протидії 

корупції та злочинності в Україні». Мета його створення - зменшення рівня 

корупції в Україні шляхом усунення передумов її виникнення через забезпечення 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F


 

 

належного рівня знань антикорупційного законодавства як представниками 

державних органів та органів місцевого самоврядування, так і суспільством в 

цілому і, як результат, формування у суспільстві нетерпимого, негативного 

ставлення до корупції як суспільно небезпечного явища. На жаль, Оргкомітетом 

конкурсу було відмовлено у реалізації проекту «Моя громадянська свідомість з 

питань запобігання, протидії корупції та злочинності в Україні», з аргументацією 

недоцільності фінансування. 

У 2015 році ГО «ВАДНД», за безпосередньої підтримки МАУП, було 

підготовлено для Фонду демократії Організації Об’єднаних Націй,  проект 

«Громадянське суспільство та держава: діалог та партнерство». Його мета - 

налагодження соціально-детермінованого запитами та потребами громадян діалогу 

з органами державної влади шляхом здійснення комплексного аналізу теоретико-

методологічних та практично-прикладних принципів їх функціонування і розробки 

рекомендацій щодо їх організаційно-правового вдосконалення. Це, в свою чергу, 

сприятиме осмисленню проблеми легітимності в українському соціумі, 

дослідження особливостей взаємодії влади та населення протягом незалежного 

розвитку України та визначення наріжних принципів конструювання нового 

формату діалогу між державою та суспільством на сучасному етапі. Рішення щодо 

реалізації проекту «Громадянське суспільство та держава: діалог та партнерство» 

буде оголошено у квітні 2016 року.  

Також, у 2015 році ГО «ВАДНД», спільно з МАУП та Академією 

муніципального управління, розроблені та подані на розгляд Національного 

агентства України з питань державної служби проект «Ресурсний Центр з питань 

державної служби та служби в органах місцевого самоврядування» і концепцію 

«Формування саморегулівної системи публічної служби в Україні». Метою проекту 

«Ресурсний Центр з питань державної служби та служби в органах місцевого 

самоврядування» є надання методичної та інформаційної підтримки державним 

службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування, вищим навчальним 

закладам, що опікуються підготовкою та перепідготовкою різних категорій 

державних службовців та працівників органів місцевого самоврядування. Мета 

створення концепції «Формування саморегулівної системи публічної служби в 

Україні» - реалізація механізмів професійного, громадського саморегулювання для 

розвитку та удосконалення процесів підготовки та перепідготовки державних 

службовців і визначення можливостей та перспектив їх використання в Україні. За 

результатами їх подання, Головою Національного агентства України з питань 

державної служби дано доручення фахівцям, наявним консультативно-дорадчим 

органам надати зауваження та пропозиції щодо подальшої реалізації, здійснити 

пошук європейських, та інших, партнерів для його підтримки. 



 

 

Президент ГО «ВАДНД» Романенко Євген Олександрович увійшов до складу 

Науково-консультативної ради Вищого адміністративного суду України та 

Науково-експертної ради Державної архітектурно-будівельної інспекції України. 

На базі кафедри публічного адміністрування МАУП, яку очолює Романенко 

Є.О., створено Інформаційно-консультативний центр Національної служби 

посередництва і примирення в місті Києві і Київський області.   

 ГО «ВАДНД» провела, сумісно з Академією наук Вищої освіти України, 

Національною спілкою журналістів України, Інститутом журналістики Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, Вищої школи міжнародних 

відносин  та суспільних комунікацій у м. Хелм, Поморською Академією у 

м. Слупськ, Міжнародною організацією журналістів «4 влада» у м. Хелм, дві 

конференції: 

1. Міжнародну науково-практичну конференцію «Сучасні суспільні 

комунікації: проблеми, пріоритети та першочергові завдання в євроінтеграційних 

процесах», що відбулася 27 листопада 2015 р. у м. Хелм, Польща. 

2. V міжнародну науково-практичну конференцію «Інформаційний простір. 

Українські реалії: досвід трансформацій», що відбулася 28 листопада 2015 р. у м. 

Хелм, Польща. 

Під час роботи конференцій були проведені пленарні та секційні засідання, які 

пройшли на високому науково-теоретичному рівні. Обрані теми конференцій стали 

плідним підґрунтям для обміну думками із зазначених проблематик. За 

результатами проведення конференцій були опубліковані збірки наукових статей: 

«Інформаційний простір. Українські реалії: досвід трансформацій», за загальною 

редакцією Віолетти Шиманської. - Хелм: Видавництво ВШМВСК, 2016. - 186 с. та 

«Сучасні суспільні комунікації: проблеми, пріоритети та першочергові завдання в 

євроінтеграційних процесах»  за загальною  редакцією О. Є. Бухтатого, О. В. 

Радченка - Хелм: Видавництво ВШМВСК, 2016. – 164 с. 

У вересні 2015 року Президента ГО «ВАДНД», доктора наук з державного 

управління Романенка Є.О., за конкурсом, було обрано академіком Української 

Технологічної Академії по відділенню соціально-гуманітарних технологій.   

В межах Міжнародної науково-практичної конференції «Захист прав людини в 

адміністративному судочинстві: сучасний стан і перспективи розвитку», (1-2 

жовтня 2015 року, м. Київ) була представлена доповідь про мету, завдання та 

діяльність ГО «ВАДНД». Також, презентація ГО «ВАДНД» була проведена під час 

Всеукраїнської науково-практичної конференції «Модернізація України: проблеми 

та технології успішності (питання економіки, права, соціології і культури)» (12 

листопада 2015 року, м. Київ) та Х Міжнародної науково-практичної конференції 

«Вивчення та впровадження в Україні іноземного досвіду удосконалення 

діяльності органів влади» (25 листопада 2015 року,  м. Полтава). 



 

 

 

ГО «ВАДНД», разом з Регіональною Академією Менеджмента (Казахстан), 

Європейським науковим фондом «Інститут інновацій» (Польща), Регіональним 

центром європейської інновації (Польща), Національним інститутом економічних 

досліджень (Грузія), Східно-європейським інститутом (Россійська Федерація), 

Університетом економіки та підприємництва (Казахстан) та Таразським 

інноваційно-гуманітарним університетом (Казахстан), виступила співзасновником 

ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Іноваційний менеджмент та 

технології в епоху глобалізації», яка відбулася  в Об’єднаних Арабських Еміратах 

(12-14 січня 2015 року, м. Шарджа). 

 Створений власний сайт www.vаdnd.org.ua, який, на даний час, наповнюється і 

має стати інтернет-платформою для спілкування науковців і практиків в галузі 

державного управління. 

 З 2015 року ГО «ВАДНД» очолює Романенко Євген Олександрович,       

доктор наук з державного управління, доцент. 

 В штатному розкладі ГО «ВАДНД» 5 осіб. 

 Адреса: 04070, м. Київ, Андріївський узвіз, буд. 11, офіс 68 

 Телефон/факс: (044)462-55-41  

 E-mail: assambly2015@ukr.net     Сайт: www.vаdnd.org.ua     

 

Президент                                                            

доктор наук з державного управління                                      Є.О.Романенко 

mailto:assambly2015@ukr.net
http://www.v�dnd.org.ua/

