ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами
Громадської організації
"ВСЕУКРАЇНСЬКА АСАМБЛЕЯ
ДОКТОРІВ НАУК З ДЕРЖАВНОГО
УПРАВЛІННЯ"
від 03 квітня 2018 року
Протокол № 1.

ЗВІТ
ПРО РОБОТУ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«ВСЕУКРАЇНСЬКА АСАМБЛЕЯ ДОКТОРІВ НАУК З
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ»
У 2017 РОЦІ

м. Київ

Протягом року, громадська організація «Всеукраїнська асамблея
докторів наук з державного управління» (далі – ГО «ВАДНД») активно
співпрацювала з науковими-дослідними, освітніми установами.
25 січня 2017 року між ГО «ВАДНД», в особі її Президента –
Романенка Євгена Олександровича, та Національною академією
державного управління при Президентові України, в особі Президента –
Куйбіди Василя Степановича, підписаний Договір про співробітництво. В
рамках співпраці, заплановане проведення спільних наукових заходів,
досліджень, спрямованих на розв’язання державно-управлінських завдань у
різних галузях життєдіяльності суспільства; обмін досвідом, інформацією,
науковими та практичними публікаціями з актуальних питань державного
управління; організацію спільної роботи з підготовки та публікації науковопрактичної літератури, її поширення, розповсюдження та ін.
04 серпня 2017 року між ГО «ВАДНД», в особі Президента,
Романенка Євгена Олександровича, та компанією YouControl, в особі
Комерційного директора, Лапи Олени, був підписаний Меморандум про
співпрацю. YouControl — онлайн-платформа, що з понад 40 джерел формує
досьє на кожну компанію України, на основі відкритих даних; відстежує зміни
в держреєстрах та демонструє зв’язки між юридичними особами; допомагає
бізнесу обирати вигідних та надійних партнерів, а ЗМІ та громадським
організаціям - боротись з корупцією. В межах співпраці, заплановано надати
безкоштовний доступ до системи YouControl членам ГО «ВАДНД» та
проводити спільні навчальні, комунікативні заходи.
Також, у 2017 році ГО «ВАДНД» стала офіційним парнером
Всеукраїнської академії публічного управління, що її очолює д-р.наук з
держ.упр., проф., Балашов Анатолій Миколайович.
ГО «ВАДНД» продовжує здійснювати редакційну підготовку
оригінальних і оглядових робіт у галузі державного управління та
місцевого самоврядування і видає збірник «Публічне урядування».
На сьогодні, збірник є одним із провідних інформаційно-аналітичних
ресурсів в галузі державного управління. З часу випуску збірника, в ньому
надруковано понад 140 актуальних наукових статей, тираж кожного
номера досягає 300 екземплярів, що забезпечує активну інформаційну
підтримку міжнародних та вітчизняних наукових спільнот. Динаміка
публікацій у збірнику, з кожним роком, невпинно збільшується. У 2017 році
успішно випущені його перший, другий, третій та четвертий номери, а, також,
спецвипуск. Примітною рисою
спецвипуску збірника стало те, що він
містить зміст доповідей VІІІ Теоретико-методологічного семінару за
міжнародною участю «Архетипіка й публічне управління: механізми та
стратегії розв’язання конфліктів у сучасному світі», що відбувся 29 травня
2017 року у м. Києві, Україна. Збірник внесено до Переліку наукових

фахових видань з державного управління (Наказ Міністерства освіти і
науки України від 10.05.2017 № 693). З 2017 року збірник «Публічне
урядування» видається на двох мовах: в друкованому варіанті на
англійській мові, а електронному варіанті – на українській мові (на сайті
ГО «ВАДНД» http://vadnd.org.ua/ua/collection/). Це надає реальну можливість
українським вченим та освітянам друкувати свої наукові, практичні та дослідні
статті на англійській мові, що її використовує для спілкування більше ніж 1,3
млрд. людей. На даний час, в Україні відсутні подібні засоби масової
інформації в галузі науки «Державне управління». За цей час, надруковано у
збірнику більше 120 актуальних наукових статей, тираж кожного номеру сягає
300 екземплярів. В обов’язковому порядку збірник надсилається усім авторам,
здійснюється розсилка до Кабінету Міністрів України, Адміністрації
Президента України, Верховної Ради України, Національного агентства
України з питань державної служби, інших центральних органів державної
влади, обласних державних адміністрацій, провідних бібліотек та вищих
навчальних закладів України.
З метою розповсюдження досягнень науки державного управління,
ГО «ВАДНД» була співорганізатором міжнародних форумів, конференцій,
з’їздів.
У 2017 році ГО «ВАДНД» провела, сумісно з Регіональною Академією
Менеджменту (Павлоград, Казахстан), European Scientific Foundation
Institute of Innovation (Влоцлавек, Польща), Regional Center for European
Integration (Влоцлавек, Польща), National Institute of Economic Research
(Батумі, Грузія), Східно-Європейським інститутом (Іжевськ, Росія),
Університетом економіки і підприємництва (Джалал-Абад, Киргизстан) та
Таразським інноваційно-гуманітарним університетом (Тараз, Казахстан):
1.
IV міжнародну науково-практичну конференцію «Інноваційний
менеджмент і технології в епоху глобалізації», що відбулася 10-12 січня 2017 р.
в Дубаї (Об'єднані Арабські Емірати).
2. Міжнародну науково-практичну конференцію «Інтеграція наукової
спільноти перед глобальними проблемами сучасності», що відбулася в м.
Осака, Японія 7-9 березня 2017 р.
3. ІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Перспективы
развития современной науки», що відбулася в м. Пуасане, Корея, 19-21 квітня
2017 р.
4. II Міжнародну науково-практичну конференцію «Європа і тюркський
світ: наука, техніка і технології», що відбулася в 29-31 травня 2017 р., в Ізмірі
(Туреччина).

5. Міжнародну науково-практичну конференцію «Членство в ВТО:
перспективы научных исследований и международного рынка технологий», що
відбулася в м. Сінгапурі, 18-20 жовтня 2017 р.
6. IIІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Менеджмент
качества: поиск и решения», що відбулася в м Куала-Лумпур, Малайзія, 27-29
листопада 2017 р.
Також, ГО «ВАДНД» виступила учасником Будівельного конгресу
України 2017 (далі – Конгрес).
В рамках Конгресу, що проходив три дні, на базі Міжнародної Будівельної
виставки Kyiv-build, були проведені:
01.03.2017 – пленарне засідання та професійні секції;
02.03.2017 – ІІ НАЦІОНАЛЬНИЙ З’ЇЗД ДИСТРИБ’ЮТОРІВ
БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ;
03.03.2017 – робітничі кадри та спеціалісти завтрашнього дня
будівельного комплексу України.
Також, в рамках Конгресу, відбулася низка професійних секцій. Мета –
формування Програми дій органів державної влади, громадськості, науки та
бізнесу:
 ТППУ – захист інвестицій та бізнесу;
 Громада – права та обов’язки: земля, бюджет, будівництво;
 Надра. Доступ. Інвестиції;
 Енергоефективні фасади – 2017;
 BIM – технології: перспективи в Україні та інше.
ГО «ВАДНД» концентрувала свою участь:
1. 01.03.2017 – пленарне засідання, за участю урядовців та Торговопромислової палати України (Програма Конгресу додається);
2. 03.03.2017 – Секція Конгресу «РОБІТНИЧІ КАДРИ ТА СПЕЦІАЛІСТИ
ЗАВТРАШНЬОГО ДНЯ БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ».
30 березня 2017 року ГО «ВАДНД», разом з Міжрегіональною
академією
управління
персоналом,
Українсько-Азербайджанським
інститутом соціальних наук і самоврядування Г.А. Алієва, Міжнародною
кадровою академією, Всеукраїнською Академією наук публічного
управління
провела Всеукраїнську науково-практичну конференцію
«Українське суспільство: контури інновації» (далі - Конференція).
До організаційного комітету Конференції увійшли: Курко Микола
Нестерович – д-р. юр. наук, проф., Ректор МАУП; Волянський Петро
Борисович – д-р. наук з дер. упр., доц., Виконуючий обов’язки начальника
Інституту державного управління у сфері цивільного захисту, Ващенко
Костянтин Олександрович - д-р. політ. наук, Голова Національного агентства
України з питань державної служби, Заслужений економіст України, Головатий
Микола Федорович – д-р. політ. наук, проф., Проректор з наукової та виховної

роботи МАУП, Романенко Євген Олександрович – д-р. наук з держ. упр., проф.,
Президент ГО «ВАДНД», зав. каф. публічного адміністрування МАУП,
Заслужений юрист України, Бідзюра Іван Павлович – д-р. політ. наук, проф.,
Директор Українсько-Азербайджанського інституту соціальних
наук і
самоврядування Г.А. Алієва.
Серед почесних гостей, які взяли участь у науково-комунікативному
заході, були Ващенко Костянтин Олександрович та Волянський Петро
Борисович.
З вітальним словом до учасників Конференції звернувся Ректор МАУП Курко Микола Нестерович. У своїй промові очільник МАУП акцентував увагу
на важливості наукового зібрання та висловив сподівання, що проведення
конференції сприятиме вирішенню проблем організації та проведенню
наукових досліджень в Україні, налагодженню низки ділових контактів,
розширенню фахових зв’язків і ділових стосунків, а, також, натхненню у
науковій та інноваційній діяльностях.
Ващенко Костянтин Олександрович зазначив, що, на сьогодні, в Україні
проводиться вдосконалення кадрового потенціалу, створення оновленого,
потужного і дієздатного державного апарату, становлення професійної,
політично нейтральної та авторитетної державної служби. У ході виступу
Костянтин Олександрович висловив переконання у тому, що переорієнтація
державного управління на європейські стандарти поглиблює, розширює і
прискорює всесвітні взаємозв'язки і взаємозалежності у всіх сферах
сьогоднішнього суспільного життя. Вона, в світовому масштабі, має як
позитивні, так і негативні сторони, але це об'єктивний процес, до якого треба
пристосовуватися всім суб'єктам міжнародного життя.
У своїй промові Волянський Петро Борисович розповів про перспективні
напрями роботи Інституту державного управління у сфері цивільного захисту,
зокрема, про необхідність
вдосконалення українського законодавства,
спрямованого на забезпечення належного рівня наукового супроводу,
відповідного кадрового забезпечення галузі державного управління у сфері
цивільного захисту в Україні та його приведення у відповідність до правових
положень Європейського Союзу. Петро Борисович висловив готовність щодо
співпраці з організаторами та учасниками конференції.
Головатий Микола Федорович відзначив, що зростання складності
державних та управлінських завдань, що вирішуються сучасним суспільством,
формування нових систем і типів управління, активізація теоретичних і
практичних розробок та рішень в управлінській сфері актуалізують питання
отримання своєчасної та достовірної інформації щодо її стану та розвитку.
Доповідь Романенка Євгена Олександровича – Президента ГО «ВАДНД»,
зав. каф. публічного адміністрування МАУП, д-р. наук з держ. упр., проф.,
Заслуженого юриста України була присвячена результатам роботи

Всеукраїнської Асамблеї докторів наук з державного управління України за
2016 р., перспективам збірника «Публічне урядування». Євген Олександрович
наголосив на досягненні можливостей МАУП, останнього періоду, щодо
розвитку галузі публічного адміністрування, а саме: відкриття спеціалізованої
вченої ради, докторантури, аспірантури, магістратури, з напрямку «державне
управління».
Учасники конференції винесли на обговорення окремі питання галузі
державного управління, що впливають на трансформацію суспільства. Кожен
учасник мав змогу висловити свою думку, порушити хвилююче питання,
запропонувати шляхи вирішення проблемних питань та поділитися своїми
знаннями і досвідом з однодумцями.
Усі запрошені були одностайними в тому, що такий багатосторонній
обмін думками неодмінно дасть поштовх для подальших досліджень та
розвитку галузі державного управління в Україні.
За результатами роботи науково-практичної конференції, окремим
збірником, опубліковані тези доповідей та повідомлень.
05 квітня 2017 р. у м. Харкові, в Харківському регіональному
інституті державного управління Національної академії державного
управління при Президентові України відбулася конференція «Вирішення
колективних трудових спорів (конфліктів) та забезпечення здійснення
соціального діалогу в Україні». Учасником заходу виступила ГО
«ВАДНД».
У заході взяли участь викладачі Харківського регіонального інституту
державного управління Національної академії державного управління при
Президентові України, Харківського національного університету імені В.Н.
Каразіна, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,
Національного університету цивільного захисту України, Харківського
національного
економічного
університету
імені
Семена
Кузнеця,
Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;
фахівці Головного управління Держпраці у Харківській області, Харківського
обласного центру зайнятості, Головного управління Пенсійного фонду України
в Харківській області; представники Об’єднання профспілок та організацій
роботодавців Харківської області; студенти та слухачі вищих навчальних
закладів міста Харкова; аспіранти; представники засобів масової інформації та
інші зацікавлені особи.
При відкритті конференції, було зачитане вітальне слово Президента ГО
«ВАДНД» – Романенка Євгена Олександровича, який привітав учасників та
зазначив, що зростання складності державних та управлінських завдань, що
вирішуються сучасним суспільством, формування нових систем і типів
управління, активізація теоретичних і практичних розробок та рішень в
управлінській сфері актуалізують питання отримання своєчасної та достовірної

інформації щодо стану та перспектив формування чинного трудового
законодавства України.
Під час конференції, відбулося обговорення основних проблем та
перспектив вдосконалення законодавчих та нормативно-правових актів, що
ними регулюються питання запобігання виникненню колективних трудових
спорів в Україні.
Учасники зазначили, що, на сучасному етапі розбудови України як
демократичної, соціальної та правової держави, з урахуванням глобальних змін,
що відбулися останнім часом в світовій економіці, вирішення трудових спорів
та внесення пропозицій щодо вдосконалення їх юридичного забезпечення є
одним з пріоритетних напрямів державної політики.
20 жовтня 2017 р. у Національному університеті водного
господарства та природокористування відбулася І міжнародна науковопрактична конференція: “Децентралізація влади, проведення реформ в
Україні. Сучасний стан та проблеми підготовки кадрів для об’єднаних
територіальних громад”. Її співорганізатором виступила ГО «ВАДНД».
Мета конференції – розгляд фундаментально-прикладних і методичних
питань функціонування і розвитку об’єднаних територіальних громад в Україні.
У конференції взяли участь понад 100 учасників, серед них: представники
державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування,
науковців, експертів, викладачів вищих навчальних закладів, докторантів,
аспірантів, здобувачів, представників громадських організацій.
На конференції відбулось обговорення проблем економічних аспектів
децентралізації в Україні, публічного адміністрування та правовового
забезпечення реформи децентралізації, в умовах глобалізаційних процесів.
На конференцію подали свої матеріали педагогічні працівники, державні
службовці, працівники органів місцевого самоврядування, представники
громадських організацій, науковці, журналісти, представники міжнародних
інституцій і т.д.
В цілому, захід покликаний сприяти розвитку об’єднаних територіальних
громад в Україні та створенню демократичного середовища для їх
функціонування.
Під егідою та за ГО «ВАДНД» та Духовно-просвітницького центру
імені святих апостолів, вийшла монографія «Діалог української
православної церкви та суспільства у процесі політичних трансформацій
України», автор Протоієрей Мартишин Діонісій.
Науковими рецензентами монографії були: Кризин Ярослав Васильович
– Архімандрит, доктор богословських наук, професор; Головатий Михайло
Федорович – доктор політичних наук, професор, Проректор Міжрегіональної
академії управління персоналом з наукової та виховної роботи, Заслужений
працівник народної освіти України; Романенко Євген Олександрович – доктор

наук з державного управління, професор, завідуючий кафедрою публічного
адміністрування Міжрегіональної академії управління персоналом, Заслужений
юрист України.
У книзі розглядаються сучасні теоретичні та практичні питання взаємодії
Української Православної Церкви та суспільства, що є одним із базисних
елементів розвитку України та платформою для процесів її демократизації.
Значущість видання монографії, для широкого загалу науковців,
церковних діячів, істориків, мистецтвознавців, педагогів, обумовлюється тим,
що вона є закінченим богословсько-політологічним джерелом інформації, що
дає змогу осмислити становлення і розвиток соціального вчення Української
Православної Церкви, публічної теології та вітчизняної політологічної думки.
Керівництво ГО «ВАДНД» та її члени постійно приймають участь у
конференціях, круглих столах, симпозіумах, засіданнях, нарадах. У 2017
році було прийнято учать у таких науково-комуніктивних заходах:
1. Всеукраїнській науково-практичній конференції «ТЕОРЕТИКОМЕТОДОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНИ»,
що відбулася 07-08 квітня 2017 р., в Харкові.
2.
Науково-практичній
конференції
«Постнекласичні
інтенції
соціогуманітарного пізнання», що відбулася 27 квітня 2017 року в
Міжрегіональній академії управління персоналом.
3. Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «СТАЛИЙ
РОЗВИТОК В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ», що відбулася 07- 08
квітня 2017 року м. Харків.
4. ІІ МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ
«Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних
трансформацій», що відбулася 26-28 квітня 2017 року в Національній академії
педагогічних наук України.
5.
Науково-практичній
конференції
«Постнекласичні
інтенції
соціогуманітарного пізнання», що відбулася 27 квітня 2017 року в
Міжрегіональній академії управління персоналом.
6. Круглому столі «Актуальні проблеми європейської інтеграції та
євроатлантичного співробітництва України», що відбувся 18 травня 2017 р. в
Дніпропетровському Одеському регіональному інституті державного
управління Національної академії державного управління при Президентові
України.
7. ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «СУСПІЛЬНОПОЛІТИЧНИЙ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК ПІВДЕННОГО
РЕГІОНУ УКРАЇНИ: ІСТОРИЧНІ ТРАДИЦІЇ І СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ», що
відбулася 18 травня 2017 року в Одеському регіональному інституті
державного управління Національної академії державного управління при
Президентові України.

8. Інтернет-конференції «Україна та ЄС: можливості та перспективи
співпраці», що відбулася 18-19 травня 2017 року, в Донецькому державному
університеті управління.
9. Круглому столі «ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК СИСТЕМИ
ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ», що відбувся 25
травня 2017 р. в Національному університеті «Львівська політехніка».
10.
МІЖНАРОДНІЙ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ
КОНФЕРЕНЦІЇ
«МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО
МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА», що відбулася 01-02 вересня 2017
року в Таврійському національному університеті імені В. І. Вернадського.
11.
Міжн.
Всеукр.
науково-практичної
інтернет-конференції
«МЕНЕДЖМЕНТ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ У
НОВІЙ ЕКОНОМІЦІ», що відбулася 19 жовтня 2017 р. в Полтавському
університеті економіки і торгівлі.
12. Міжн. наук.-практ. конф. «Комунікаційні технології в міжнародних
соціальних практиках», що відбулася 07 листопада 2017 р. в Міжрегіональній
академії управління персоналом.
13. 11-й науково-практичній конференції за міжнародною участю
«ПРОБЛЕМИ
УПРАВЛІННЯ
СОЦІАЛЬНИМ
І
ГУМАНІТАРНИМ
РОЗВИТКОМ», що відбулася 01 грудня 2017 р. в Дніпропетровському
регіональному інституті державного управління НАДУ
14. науково-практичній конференції “МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ:
20-РІЧНІ ЗДОБУТКИ ТА ПОДАЛЬШИЙ ПОСТУП”, що відбулася 05 грудня
2017 року у Національній академії державного управління при Президентові
України та ін.
У 2017 році члени нашої ГО «ВАДНД» підготували ряд серйозних
наукових праць, а саме:
1. Формирование инструментов маркетинга в публичном управлении: уч.
пособие / Романенко Е.А., Чаплай И.В. – LAP Lambert Academic Publishing,
2016.- 190 с.
2. Стратегия глобального развития: Украина-Беларусь: монография /
Васильченко А. О., Гвожьджевичь С., Чеплянский Ю. В. и др./ под ред. д.э.н.,
проф. А. Ю. Якимчук. – Ровно–Пинск–Варшава : НУВХП, 2017. – 346 с.
3. Державно-громадянська комунікація: шлях від кризи до взаємодії:
монографія / [В. М. Козаков, О. В. Рашковська, В. А. Ребкало, Є. О. Романенко,
І. В. Чаплай]. — Київ: ДП “Вид. дім “Персонал”, 2017. — 288 с. — Бібліогр. : с.
267–287. — (Серія “Публічне адміністрування”; вип. 1).
4. Государственно-гражданская коммуникация: путь от становления к
развитию: монография / В.Н. Козаков, А.В. Рашковская, В.А. Ребкало, Е.А.

Романенко, И.В. Чаплай - LAP Lambert Academic Publishing, 2017.- 274 с.
Библогр.: с. 288-314.
5. Молодцов О. В. До питання про європейську інституціональну
ідентичність України / О. В. Молодцов // Європейські студії в Україні:
здобутки, виклики та перспективи: Зб. мат. міжн. наук.-пр. конф. (м. Київ, 2
червня 2017 р.). – Київ: Українська Асоціація Викладачів і Дослідників
Європейської Інтеграції; Терен, 2017. – с. 236–241. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : http://aprei.com.ua/
6. Молодцов О. В., Радченко О. В. Деякі аспекти проблеми
інституціональної синхронізації процесів децентралізації в Україні / О. В.
Молодцов, О. В. Радченко // Теорія та практика державного управління і
місцевого
самоврядування.
–2017.–
№
1.
–
Режим
доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttpdu_2017_1_10
7. Yatsenko V.A.Ways of improving the efficiency of the management by the
sphere of recreation and tourism in the Odessa region. Public management :
collection. – № 2 (7) – may 2017. – Kyiv : ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2017.
– С.210-218 p.
8. Яценко В.А. Громадська думка як фактор ефективного управління
туристичною дестинацією Одеської області. Актуальні проблеми державного
управління : збірник наукових праць ОРІДУ НАДУ при Президентові України.
– Одеса : Вид-во ОРІДУ НАДУ, 2017. – Вип. 2(70).
9. Яценко В.А. Дослідження в публічній сфері. Кількісний та якісний аналіз:
НМК модулю дисципліни «Стратегічне управління» для слухачів спеціальності
074 «Публічне управління та адміністрування» денної та заочної форми
навчання / Укладач В.А. Яценко. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2017. - 36с.
10.
Дослідження у публічній сфері. Кількісний аналіз та емпіричні
методи: навч. посібн. / укладач: В.А.Яценко – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2017. – 211
с.
11.
EUFIRE
2017:
theproceedingsoftheInternationalConferenceonEuropeanFinancialRegulation:
Iaşi,
2017
/
editors:
MihaelaTofan,
AngelaRoman,
IrinaBilan.
–
Iaşi:
EdituraUniversităţii„Al. I. Cuza”, 2017. – 525 с. – C.492–499 (Mykolaichuk M.
TAX ON PROPERTY: EU EXPERIENCE AND OBJECTIVES FOR UKRAINE)
12.
Система публічного управління в умовах децентралізації влади:
механізми горизонтальної взаємодії : монографія / Л.Л.Приходченко,
С.Є.Саханенко, П.І.Надолішній та ін.; за заг. Ред. Л.Л.Приходченко. – Одеса :
ОРІДУ НАДУ, 2017. – 328 с.
13.
Формування системи стратегічного управління підприємствами в
умовах нестабільного середовища: [монографія]/ А.Й. Мусійовський, І.В.
Яцкевич, Н.В. Піроженко, О.В. Голинська, О.Л. Тодорова, Т.О. Фольгіна –
Одеса: Бондаренко М.О., 2017. – 240 с.

14. Конструктивний діалог між владою та суспільством
в Україні:
Колективна монографія / Кол. авт. за заг. ред. М.М. Іжа, Т.І. Пахомова,
З.В. Балабаєва та ін. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2017. (Матвєєнко І.В.)
15. Dragomyretska
N.M.
Capabilitiesofthe
NGO
“UkrainianAssemblyofDoctorsofScienceinPublicAdministration”
toinnovationsinUkraine / N.M.Dragomyretska //Publicmanagement: collection.
— № 1 (6) — March 2017. — Kyiv : ДП “Видавничий дім “Персонал”,
2017. – С. 102-120 [реферується в міжнародних наукометричних базах
IndexCopernicus, РИНЦ та КіберЛенінка, у вітчизняній реферативній базі
даних “Україніка наукова” та українському реферативному журналі
“Джерело”]
16. Theoreticalandmethodologicalapproachestothedevelopmentof public-public
partnershipinUkraine / N.M.Dragomyretska, A.V.Gordeeva, M.V.Zaporozhets
[andonthers] // Publicmanagement: collection. – 2017. — № 5 (10) —
Desember. Kyiv : ДП “Видавничий дім “Персонал”– P. 25-60
[реферується в міжнародних наукометричних базах IndexCopernicus,
РИНЦ та КіберЛенінка, у вітчизняній реферативній базі даних “Україніка
наукова” та українському реферативному журналі “Джерело”]
17. Миколайчук М. М. Економічна безпека країни і розвиток внутрішнього
ринку продукції легкої промисловості [Електронний ресурс] / Н. С.
Миколайчук, М. М. Миколайчук // Приазовський економічний вісник. —
2017. - № 2 (02). - Режим доступу до ресурсу: http://pev.kpu.zp.ua/vypusk2-02
18. Миколайчук М. М. Концептуальні засади публічного управління
розвитком внутрішнього ринку товарів та послуг / М. М. Миколайчук //
“Інвестиції: практика та досвід”. – № 20, 2017.– С.50-54[реферується в
міжнародних наукометричних базах IndexCopernicus, GoogleScholar,
ScientificIndexingServices (SIS)]
19. Миколайчук М. М. Особливості оцінювання конкурентного статусу
туристичного бізнесу країни та її регіонів / М.М. Миколайчук, К. М.
Миколайчук // “Причорноморські економічні студії” .– Випуск 20, 2017
.– C.21-25
20. Sakhanienko S, Nadolishniy P., Кolisnichenko N. The issues of local
communities' consolidation under the conditions of multi-ethnicity (the case of
Odessa oblast, Ukraine) // Journal of Danubian Studies and Research. – 2017. №2 – P. 34-42.
21. Sakhanenko S. Decentralization policy in Ukraine: quo vadis // // The journal
of Eastern European Centre for Multiparty Democracy. – 2017. - №4
22. Matvieienko
I.V.
Methodsofthestateinfluenceinestablishingtheinteractionwiththecivil
/
І.V.
Matvieienko // Publicmanagement : collection. — № 2 (7) — May 2017. —

Kyiv : ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2017. — Р. 147-155.
23. Yatsenko
V.A.
Waysofimprovingtheefficiencyofthemanagementbythesphereofrecreationandto
urismintheOdessaregion.Publicmanagement : collection. – № 2 (7) –may 2017.
–Kyiv : ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2017. – С.210-218 p.
24. Яценко В.А. Громадська думка як фактор ефективного управління
туристичною дестинацією Одеської області.
Актуальні проблеми
державного управління : збірник наукових праць ОРІДУ НАДУ при
Президентові України. – Одеса : Вид-во ОРІДУ НАДУ, 2017. – Вип. 2(70).
25. Полюлях Р.А. Соціальні та історичні джерела виникнення моделей
державного управління е-медициною / Р.А.Полюлях // Наукововиробничий журнал «Держава та регіони. Серія : Державне управління»
[індексується в міжнародній наукометричній базі даних GoogleScholar]. № 1 (57) - 2017. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2017. –
С. 21-25.
26. Polulyah R. A. E-meditsinas a kindofrelationshipofstateandsociety/
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Великий внесок в роботу ГО «ВАДНД» вносять Голови, члени її
відреокремлених підрозділів в областях України.
У 2017 році Голова відокремленого підрозділу Асамблеї у м. Києві, д-р.
наук з держ. упр., доц., Непомнящий Олександр Михайлович,
започаткував діяльність та очолив Наукову школу з комплексною темою
роботи «Методологічні та практичні засади формування публічної політики
управління ризиками у виробничих відносинах та суспільних процесах при
будівництві та експлуатації об’єктів нерухомості».
Школа,утворена рішенням Вченої ради МАУП 22 червня 2017 року,
об’єднала 34-х науковців (включаючи іноземних вчених та експертів), з яких 14
- доктори наук, 10 - кандидати, когорту аспірантів та здобувачів наукових
ступенів.
Непомнящий Олександр Михайлович очолює Громадську спілку
«Міждержавна гільдія інженерів-консультантів» (МГІК), яка стала науковопрактичною лабораторією з апробації напрацювань Наукової школи та
провідникомв Україні кращих міжнародних практик і наукових надбань у сфері
розподілу й управління ризиками у будівництві.
Непомнящий Олександр Михайлович забезпечує у якості наукового
керівника підготовку п’яти аспірантів за спеціальністю Публічне управління
та адміністрування (25.00.02). Роботу аспірантів організовано відповідно
індивідуальних планів, опрацьовано плани дисертаційних досліджень за
тематикою, затвердженою Вченою радою МАУП, усіма аспірантами успішно
складено кандидатські іспити та розпочато виконання науково-дослідницької
складової підготовки аспірантів.
Голова відокремленого підрозділу ГО «ВАДНД» у Київській області,
д-р. наук з держ. упр., проф., Кальниш Юрій Григорович, здійснив наукове
консультування 2 докторантів та наукове керівництво дослідженнями 5-ьох
аспірантів. Юрій Григорович брав участь у науково-дослідних розробках
Національної академії державного управління при Президентові України за
темами:

 "Теоретико-методологічні засади формування кадрової безпеки в
системі публічного управління"
 "Політична корупція в парламентській діяльності: природа, прояви,
запобігання"
Взяв участь у 8 науково-практичних конференціях. Юрій Григорович член спеціалізованих вчених рад: Чорноморського національного університету
ім. Петра Могили; Харківського регіонального інституту державного
управління Національної академії державного управління при Президентові
України.
Хочеться відмітити активну роботу Одеського відокремленого
підрозділу ГО «ВАДНД», що його очолює Драгомирецька Наталія
Михайлівна, доктор наук з державного управління, професор, професор
кафедри філософських та соціально-політичних наук Одеського
регіонального інституту державного управління Національної академії
державного управління при Президентові України.
Протягом 2017 р. члени Одеського відокремленого підрозділу
Всеукраїнської Асамблеї докторів наук з державного управління проводили
активну наукову, навчально-методичну та організаційну роботу, зокрема
вийшли з друку наукові публікації (31), з яких: 4 монографії (д.н.держ.упр.,
професор Миколайчук М.М., д.н.держ.упр., професор Саханенко С.Є.,
к.н.держ.упр., доцент Піроженко Н.В., к.н.держ.упр. Матвєєнко І.В.); 13
наукових статей, в тому числі й у виданнях, які індексуються у наукометричних
базах (д.н.держ.упр., професор Миколайчук М.М., д.н.держ.упр., професор
Драгомирецька Н.М., д.н.держ.упр., професор Саханенко С.Є., к.н.держ.упр.
Матвєєнко І.В., к.н.держ.упр. Яценко В.А., Полюлях Р.А.); 14 тез наукових
доповідей на комунікативних заходах (д.н.держ.упр., професор Миколайчук
М.М., д.н.держ.упр., професор Драгомирецька Н.М., д.н.держ.упр., професор
Саханенко С.Є., к.н.держ.упр., доцент Піроженко Н.В., к.н.держ.упр. Матвєєнко
І.В., к.н.держ.упр. Яценко В.А., Полюлях Р.А.). Миколайчук М.М.,
д.н.держ.упр., професор прийняв участь у міжнародній зарубіжній конференції
(м. Яси, Румунія).
Видано 20 навчально-методичних праць, з яких: 5 навчальних посібників
(д.н.держ.упр., професор
Драгомирецька Н.М., д.н.держ.упр., професор
Саханенко С.Є., к.н.держ.упр., доцент Піроженко Н.В., к.н.держ.упр. Матвєєнко
І.В., к.н.держ.упр. Яценко В.А.); 15 навчально-методичних розробок: 9 з них
вийшли друком, а 6 он-лайн (д.н.держ.упр., професор Саханенко С.Є.,
д.н.держ.упр., професор Драгомирецька Н.М., к.н.держ.упр., доцент Піроженко
Н.В., к.н.держ.упр. Матвєєнко І.В., к.н.держ.упр. Яценко В.А.).
Проведено відкриті заняття з демонстрацією можливостей сучасних
інформаційно-комунікаційних технологій (спеціально розроблені навчальні

сайти) і методу «Doit». Також прийнято участь у науково-методичних
семінарах щодо використання сучасних інформаційних технології у викладанні
навчальних дисциплін (д.н.держ.упр., професор Драгомирецька Н.М.).
Було організовано 4 науково-комунікативні заходи (к.н.держ.упр., доцент
Піроженко Н.В., к.н.держ.упр. Матвєєнко І.В., к.іст.н., професор Якубовський
О.П., д.н.держ.упр., професор Драгомирецька Н.М.).
Члени територіального відділення приймають участь; у наукових,
експертних та науково-методичних об’єднаннях, у тому числі й міжнародних
(д.н.держ.упр., професор Н.М.Драгомирецька, к.н.держ.упр. Матвєєнко І.В.), а
також у комунікативних заходах МОН Україні (д.н.держ.упр., професор
Н.М.Драгомирецька).
За сумлінну діяльність та високі науково-методичні досягнення члени
територіального відділення отримали відзнаки (к.н.держ.упр. Матвєєнко І.В.).
Продуктивно працював у напрямі вдосконалення галузі публічного
адміністрування Президент ГО «ВАДНД», Романенко Є.О.
Під його безпосереднім керівництвом, згідно Наказу Міністерства освіти і
науки України «Про ліцензування освітньої діяльності» № 1464л від 21.10.2016,
ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом» видано
ліцензію на провадження освітньої діяльності на третьому освітньонауковому рівні за спеціальністю 281 - «Публічне управління та
адміністрування» та, згідно Наказу Міністерства освіти і науки України «Про
затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності
спеціалізованих вчених рад від 28 лютого 2017 року» № 374 від 13.03.2017,
відкрито спеціалізовану вчену раду для захисту дисертації на здобуття
наукового ступеня кандидата наук з державного управління з
спеціальністю 25.00.01 - теорія і історія державного управління 25.00.02 механізми державного управління.
У 2017 році, під безпосереднім керівництвом Президента ГО «ВАДНД»,
Романенка Євгена Олександровича, засновано наукову школу «Теоретикометодологічне обґрунтування сучасних процесів та практичне
впровадження результатів науково-дослідних розробок в публічному
адмініструванні». Основною ідеєю наукової школи є варіативне поширення
знань та практичного досвіду щодо можливостей міжнародного наукового
співробітництва із видатними вченими України і зарубіжжя у галузі державного
управління серед молоді (аспірантів, магістрантів), з метою відновлення у неї
мотивацій займатися науковою діяльністю і, як результат, підвищення якості і
конкурентоспроможності науки державного управління в Україні, в цілому.
У 2017 році Президент ГО «ВАДНД» нагороджений Орденом «Лицар
Українського Козацтва», Почесною грамотою Ради Національної безпеки і
оборони України, Почесною грамотою Київської обласної державної

адміністрації, Почесною грамотою Верховної Ради України, Орденом
Української Православної Церкви святого рівноапостольного князя
Володимира І ступеня, медаллю Київської міської державної адміністрації
«Честь. Слава. Держава». Також, у 2017 році Президента ГО «ВАДНД»,
доктора наук з державного управління, професора, Заслуженого юриста
України Романенка Євгена Олександровича та Виконавчого директора Президії
ГО «ВАДНД», Чаплай Ірину Віталіївну, нагороджено Почесними грамотами
Конфедерації роботодавців України, Почесними грамотами Національної
академії наук України, Почесними грамотами Національної академії
педагогічних наук України.
З 2015 року ГО «ВАДНД» очолює Романенко Євген Олександрович,
доктор наук з державного управління, професор, Заслужений юрист України.
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
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