
  

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Рішенням № 13/21 від 08.04.2021 р. 

Постійно діючого виконавчого органу Президії Громадської організації  

«ВСЕУКРАЇНСЬКА АСАМБЛЕЯ ДОКТОРІВ НАУК  

З ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ»  

  

 

  

ПОЛОЖЕННЯ   

 

про премії та інші нагороди громадської організації 

«ВСЕУКРАЇНСЬКА АСАМБЛЕЯ ДОКТОРІВ НАУК 

З ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ» 

  

  

1.Загальні положення  

  

1. Це Положення визначає порядок відзначення видатних науковців, 

державних та громадських діячів преміями та іншими нагородами громадської 

організації «ВСЕУКРАЇНСЬКА АСАМБЛЕЯ ДОКТОРІВ НАУК З 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ» (далі – ГО «ВАДНД») за вагомі наукові 

здобутки, сумлінну працю, виконання важливих завдань законодавчих і 

виконавчих органів влади у галузі публічного адміністрування. 

 2. Нагороди ГО «ВАДНД» мають V рівнів:  

 

І-ий рівень:   

  

- Знак пошани Всеукраїнської асамблеї докторів наук з державного 

управління. 

 

IІ-ий рівень:   

  

- медаль «За вагомий внесок у розвиток науки державного управління». 

  

IІI-ий рівень:  

  

- нагрудний знак «Почесний доктор наук Всеукраїнської асамблеї докторів 

наук з державного управління»; 

- нагрудний знак «Почесний професор Всеукраїнської асамблеї докторів 

наук з державного управління». 

  

 

 



IV-ий рівень:  

  

- диплом Почесного кандидата наук з державного управління 

Всеукраїнської асамблеї докторів наук з державного управління; 

- диплом Почесного доктора філософії Всеукраїнської асамблеї докторів 

наук з державного управління; 

- диплом Почесного доцента Всеукраїнської асамблеї докторів наук з 

державного управління. 

 

V-ий рівень:  

  

- Почесна грамота Всеукраїнської асамблеї докторів наук з державного 

управління. 

 

2. Порядок нагородження  

  

1. Порядок відзначення нагородою I-го рівня.  

1.1. Знак пошани Всеукраїнської асамблеї докторів наук з 

державного управління - нагорода найвищого рівня, якої 

удостоюються знані  науковці, державні та громадські діячі за  

високу професійну майстерність, багаторічну, сумлінну працю та 

досягнуті успіхи в галузі публічного адміністрування.  

Осіб, гідних знака пошани, визначає Президент ГО «ВАДНД» за їх 

особистим поданням, у вигляді Заяви, (Додаток 1), до якої додаються відомості 

про претендента (Додаток 2). 

 

2. Порядок відзначення нагородою IІ-го рівня.  

2.1. Медаллю  «За вагомий внесок у розвиток науки 

державного управління» нагороджуються визначні науковці, 

державні та громадські діячі, які внесли значний вклад у розвиток 

освіти та науки державного управління, як в Україні, так і за 

кордоном. Також, представленими до нагородження можуть бути 

керівники, або представники міжнародних організацій, вітчизняних 

чи зарубіжних університетів, міністерств чи відомств, а, також 

державних установ та організацій, які сприяли розвитку престижу 

галузі науки публічного адміністрування.   

Осіб, гідних медалі, визначає Президент ГО «ВАДНД» за їх особистим 

поданням, у вигляді Заяви, (Додаток 1), до якої додаються відомості про 

претендента (Додаток 2). 

 

 



3. Порядок відзначення нагородами IIІ-го рівня:  

3.1. Нагрудним знаком   «Почесний доктор наук 

Всеукраїнської асамблеї докторів наук з державного управління" 

нагороджуються визначні доктори наук, які мають значні заслуги в 

галузі науки публічного адміністрування як результат здійснення 

суспільно-значущої, меценатської діяльностей, що сприяла 

розширенню простору освітніх, соціальних та культурних зв’язків 

науковців даної галузі і поглибленню інноваційних основ науки та 

освіти, в цілому. 

3.2. Нагрудним знаком «Почесний професор Всеукраїнської 

асамблеї докторів наук з державного управління» нагороджуються 

видатні професори, а, також, ті хто мають державний атестат доцента 

та значні досягнення в галузі науки публічного адміністрування, 

створили наукову школу, активно беруть участь в розробці і 

реалізації інноваційних освітніх проєктів, адекватних сучасним 

реаліям суспільного й культурного розвитків. 

Осіб, гідних нагрудних знаків, визначає Президент ГО «ВАДНД» за їх 

особистим поданням (Додаток 1), до якого додаються відомості про 

претендента (Додаток 2). 

4. Порядок присвоєння нагород IV-го рівня.  

4.1. Дипломом Почесного кандидата наук з державного 

управління Всеукраїнської асамблеї докторів наук з державного 

управління нагороджуються відомі кандидати наук, які мають 

заслуги в галузі науки публічного адміністрування, що сприяє 

розробці практико-орієнтованих основ наукового, методичного 

забезпечень безперервного освітнього та наукового процесів. 

4.2. Дипломом Почесного доктора філософії Всеукраїнської 

асамблеї докторів наук з державного управління нагороджуються 

відомі доктори філософії за фундаментальні і прикладні наукові 

дослідження у галузі публічного адміністрування, мають роботи, що 

проводяться у рамках міжнародних міжвідомчих і галузевих 

науково-технічних програм. 

4.3. Дипломом Почесного доцента Всеукраїнської асамблеї 

докторів наук з державного управління нагороджується відомі 

доценти, а, також, ті хто працюють у науці і практиці, але не мають 

атестат доцента, беруть активну участь в науково-методичному 

забезпеченні навчального процесу у галузі науки публічного 

адміністрування, створили інноваційні навчально-методичні 

посібники, програми, мають авторські свідоцтва. 



Осіб, гідних дипломів, визначає Президент ГО «ВАДНД» за їх особистим 

поданням (Додаток 1), до якого додаються відомості про претендента 

(Додаток 2). 

 

5. Порядок присвоєння нагород V-го рівня.  

5.1. Почесною грамотою Всеукраїнської асамблеї докторів 

наук з державного управління нагороджуються науковці за значний 

особистий внесок у розвиток науки та освіти, високий 

професіоналізм, підготовку висококваліфікованих фахівців, 

громадянську активність у духовному, соціально-економічному, 

культурному житті України. 

Осіб, гідних Почесної грамоти, визначає Президент ГО «ВАДНД» за їх 

особистим поданням (Додаток 1), до якого додаються відомості про 

претендента (Додаток 2). 

 

6. Кількість нагород, до яких може бути представлена одна і та ж 

сама особа не обмежена. 

 

 

 

 

 

Президент    
       Є.О. Романенко    

 



Додаток 1 до рішення № 13/21 від 08.04.2021 р. 

Постійно діючого виконавчого органу Президії Громадської організації  

«ВСЕУКРАЇНСЬКА АСАМБЛЕЯ ДОКТОРІВ НАУК  

З ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ»  

 

 

Президенту громадської 

організації «ВСЕУКРАЇНСЬКА 

АСАМБЛЕЯ ДОКТОРІВ НАУК З 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ» 

 

Романенку Є.О. 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВА 

 

 

Я, _________________________________,  прошу розглянути мою  
                                                                                   (ПІБ) 

 

кандидатуру для нагородження ___________________________________ . 
                                                                                 (вид нагородження) 

 

 

 

 

 

« __ » _______________  20__ року                     _______________   ПІБ 

 



Додаток 2 до рішення № 13/21 від 08.04.2021 р. 

Постійно діючого виконавчого органу Президії Громадської організації  

«ВСЕУКРАЇНСЬКА АСАМБЛЕЯ ДОКТОРІВ НАУК  

З ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ»  

 

 

 

Відомості про претендента 

 

1. Прізвище, ім’я, по 

батькові 

 

2. Посада та місце 

роботи (без скорочень) 

 

3. Науковий ступінь, 

вчене звання, почесне 

звання 

 

4. Назва та шифр 

кандидатської 

дисертації, рік її захисту  

 

5. Назва та шифр 

докторської дисертації, 

рік її захисту 

 

6. Основні досягнення 

у галузі науки публічного 

адміністрування 

 

7. Основні наукові 

праці, за останні п’ять 

років 

 

 


