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Протягом року, громадська наукова організація «Всеукраїнська 

асамблея докторів наук з державного управління» (далі – ГО «ВАДНД») 

активно співпрацювала з науково-дослідними, освітніми установами. 

За сприяння і підтримки Президента ГО «ВАДНД», Романенка Є.О., 

Міністерством юстиції України зареєстровано новий Науковий збірник 

Інституту державного управління у сфері цивільного захисту. 
Засновниками збірника є Інститут державного управління у сфері цивільного 

захисту та Приватне акціонерне товариство “Вищий навчальний заклад 

“Міжрегіональна Академія управління персоналом”. Видання 

висвітлює історію, теорію, механізми державного управління, 

функціонування державної служби, місцевого самоврядування та розкриває 

актуальні проблеми галузі “Державне управління”. 

31  січня 2018 року між ГО «ВАДНД», в особі її Президента – Романенка 

Євгена Олександровича, та Інститутом підготовки кадрів державної служби 

зайнятості України, в особі В.о. Ректора – Войтович Радмили Василівни, 

підписаний Договір про співробітництво. Також, 10 лютого 2018 року між 

ГО «ВАДНД», в особі Президента, Романенка Є.О., та Факультетом 

журналістики Казахського національного університету імені аль-Фарабі, 

в особі Декана, Медеубек Сагатбек, був підписаний Меморандум про 

співпрацю. В рамках співпраць, 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 науково-практичної літератури, її поширення, розповсюдження та 

ін.  

Прагнучи формування, становлення довіри до системи вищої освіти в 

Україні, а, також, визнаючи, що виявлення плагіату у наукових працях є 

важливим у забезпеченні розвитку наукових досліджень та використанні їх 

результатів для задоволення потреб галузі державного управління                 

25.04.2018 на засіданні Вченої ради Міжрегіональної академії управління 

персоналом Всеукраїнська Асамблея докторів наук з державного управління 

в особі Президента Романенка Є.О.  підписали Договір про співробітництво 

з компанією «Антиплагіат». Місія компанії «Антиплагіат»  – підвищити 

якість освіти в Україні за рахунок впровадження принципів академічної 

доброчесності в університетську культуру та покращення академічної 

мотивації студентів та викладачів. Сервіс Unicheck (https://unicheck.com/) 

розроблений компанією «Антиплагіат» працює та впроваджується в більше, 

ніж 60 українських ВНЗ, в ряді міжнародних університетів (більше 300: 

США, Іспанія, Індія, Латинська Америка та інші) та ряді шкіл (більше 400: 

США, Бельгія та інші) . Компанія «Антиплагіат» забезпечує формування 

безпечної, безкоштовної міжуніверситетської перевірки по базам 

академічних та наукових робіт ВНЗ. 

https://unicheck.com/
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13 грудня  2018 року ГО «ВАДНД»в особі Президента Романенка 

Євгена Олександровича, підписала Угоду щодо участі у програмі 

UNESCO-Unitwin (далі – Угода). Програма UNITWIN / UNESCO, що діє з 

1992 року - одна з найуспішніших програм ЮНЕСКО - спеціального 

агентства Організації Об'єднаних Націй з освіти, науки, культури і 

комунікації. Це програма кафедр ЮНЕСКО, за допомогою якої здійснюється 

всебічна підтримка міжнародного співробітництва в галузі вищої освіти. 

Програма приділяє особливу увагу розробці стратегій і механізмів, 

необхідних для швидкої і ефективної передачі знань, а, також, для їх 

ефективного застосування в сучасних умовах.Метою UNESCO-UNITWIN є 

просування міжнародної інтегрованої системи досліджень, підготовка кадрів 

та програм (освіта, природничі науки, соціальні та гуманітарні науки, 

культура, комунікації та інформація) та співпраця між провідними 

університетами світу на основі передачі знань «через кордони». У рамках 

Угоди передбачається розробка відкритих навчальних курсів і отримання 

безкоштовного доступу до навчальних матеріалів у галузi науки i технiки з  

університетами по всьому світу, а, також, участь у створенні банку відкритих 

навчальних електронних курсів для вільного користування. 

ГО «ВАДНД» активно співпрацює із засобами масової інформації, 

медійними та громадськими організаціями з питань висвітлення актуальної 

інформації з розвитку державного управління. 

         15 лютого 2018 року підписано Меморандум про співпрацю між ГО 

«ВАДНД» та медіа-платформою Дедлайн. 

        Від імені ГО «ВАДНД», Меморандум підписав Президент, Романенко 

Євген Олександрович, від медіа-платформи Дедлайн   – Співзасновники 

Горбачов Дмитро Миколайович та Стельмахова Олександра Миколаївна. 

        Дедлайн   – медіа-платформа для засобів масової інформації в Україні, 

що має полегшити роботу журналістам зі збору фактури для новин та 

активізувати пошуки нових експертів, щоб створювати цікавіші новини 

навіть у маленьких регіонах нашої держави. На платформі вже працюють 

експерти з Національного антикорупційного бюро України, Верховної Ради 

України, Київської Єпархії, Незалежної медіа-профспілки України, медіа 

бізнесу, інвестиційних груп, журналісти 1+1, ICTV, Старлайт та інші.  

 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 близько 300 

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. Згідно з Наказом МОН «Про затвердження Порядку 

формування Переліку наукових фахових видань України» від 15.01.2018 № 
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32 починаючи з січня 2018 року збірнику та усім статтям збірника 

присвоюється ідентифікатор цифрового об'єкта DOI для індексування 

наукових статей. Це не тільки підвищує публікаційну активність збірника, 

але і розширює його можливості бути представленим у відомих науково-

метричних базах даних Web Science, Scopus. Збірнику «Публічне 

урядування» присвоєно електронний ISSN: 2617-2224 (E). Це буде сприяти 

більш ефективному міжнародному розповсюдженню електронних версій 

видання. У 2018 році успішно випущені його перший, другий, третій та 

четвертий номери, а, також, спецвипуск. Примітною рисою  спецвипуску 

збірника стало те, що він містить зміст доповідей ІХ теоретико-

методологічного семінару за міжнародною участю «Архетипіка і 

публічне управління: європейський простір у вимірах уявного, 

реального та ідеального», що відбувся  29-30 червня 2018 року у м. 

Монпельє (Франція), Університет Монпельє.  

Для реалізації наукових, інтелектуальних, соціальних інтересів 

України, а, також, визнаючи необхідність постійного обміну знаннями, 

досвідом та інформацією з питань розвитку державного управління ГО 

«ВАДНД» разом із Видавничим домом «Інтернаука» заснували електронне 

наукове періодичне видання «Публічне адміністрування та національна 

безпека». Виданню присвоєно  ISSN 2617-572X. До складу редакційної 

колегії видання увійшли відомі вітчизняні та іноземні науковці з державного 

управління. 

З метою розповсюдження досягнень науки державного управління,           

ГО «ВАДНД» була співорганізатором міжнародних форумів, 

конференцій, з’їздів. 

 У 2018 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 Таразьким інноваційно-

гуманітарним університетом (Тараз, Казахстан): 

 1.  V міжнародну науково-практичну конференцію «Інноваційний 

менеджмент і технології в епоху глобалізації», що відбулася 8-11 січня 2018 

р. в Дубаї (Об'єднані Арабські Емірати). 

2. ІІІ міжнародну науково-практичну конференцію «Інтеграція наукової 

спільноти перед глобальними проблемами сучасності», що відбулася в м. 

Кіото (Японія) 26-28 лютого 2018 р. 

3. ІІІ міжнародну науково-практичну конференцію «Перспективи 

розвитку сучасної науки», що відбулася в м. Сеул (Південна Корея) 28-30 

березня 2018 р. 
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4. ІІІ міжнародну науково-практичну конференцію «Європа і 

тюркський світ: наука, техніка і технології», що відбулася в м. Аланія 

(Туреччина) 2-4 травня 2018 р. 

5. ІІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Членство в ВТО: 

перспективы научных исследований и международного рынка технологий», 

що відбулася в м. Амман (Йорданія) 17-19 жовтня 2018 р. 

6. IV Міжнародну науково-практичну конференцію «Менеджмент 

качества: поиск и решения», що відбулася в в м. Касабланка (Марокко) 27-29 

листопада 2018 р. 

Конференції проводилися у форматі практичної спрямованості, який  

дозволив усім учасникам конференцій  обмінятися думками з приводу шляхів 

розв’язання піднятих проблем та виробити спільні погляди на перспективу 

розвитку економіки, політики, науки. 

Також, ГО «ВАДНД»  була співорганізатором міжнародної науково-

практичної конференції «Проблеми культури наукової роботи та 

академічної доброчесності у сучасному світі», що її провела 

Міжрегіональна академія управління персоналом 29 березня 2018 року. 

Метою конференції було обговорення питань, пов'язаних з академічною 

доброчесністю як невід’ємною складовою наукової культури та головною із 

підвалин якості наукової роботи. 

29-30 червня у м. Монпельє (Франція) відбувся ІХ теоретико-

методологічний семінар за міжнародною участю та VI міжнародний конкурс 

молодих науковців за темою: «Архетипіка і публічне управління: 

європейський простір у вимірах уявного, реального та ідеального». 
Організатором заходів виступила ГО «ВАДНД», разом із  

Національною академією державного управління при Президентові України, 

Університетом Монпельє ім. Поля Валері, Інститутом економіки і 

прогнозування НАН України, Інститутом соціальної та політичної 

психології НАПН України, Українською технологічною академією. 

На адресу організаторів та учасників семінару надійшли привітання  

від Президента НАН України Патона Бориса Євгеновича, Проректора 

МАУП Романенка Євгена Олександровича. 

Конференція проходила у формі пленарного та секційних засідань, які 

пройшли на високому науково-теоретичному рівні, в дусі дискусій з 

поміркованою полемікою та великим зацікавленням як молодих вчених, так і 

студентської молоді. 

Під час заходів обговорювалися основні аспекти міждисциплінарних 

зусиль представників соціально-гуманітарного знання навколо вирішення 

теоретичних і практичних проблем публічного управління, пов’язаних із 

змінами, що їх переживає спільний європейський простір. 

У наукових доповідях, проголошених на пленарному засіданні, 

піднімалися актуальні питання європейського публічного управлінського 

простору у символічних контекстах індивідуальної чи колективної 
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ідентичностей та у конфліктних полях соціальних уявлень (реальність світу 

праці, споживання, мас-медіа). Учасники, також, обговорили шляхи 

формування та розвитку епістемологічного поля 

сучасної європейської публічної управлінської культури. 

Заходи відбулися на високому організаційному та науковому рівні. У 

зв’язку з актуальністю піднятих питань за результатами конференції буде 

опублікований спецвипуск фахового з державного управління збірника 

«Публічне урядування», який міститиме зміст доповідей ІХ Теоретико-

методологічного семінару за міжнародною участю «Архетипіка й публічне 

управління: механізми та стратегії розв’язання конфліктів у сучасному світі». 

05 червня 2018 року в Києві у парнерстві з ГО «ВАДНД», в медіа 

центрі «Інформатор Київ» відбулася прес-конференція проекту 

Deadline.com.ua. Мета прес-конференції – презентація 

проекту Deadline.com.ua створеного для розвитку суспільно-відповідальної 

журналістики в Україні, підвищення медіа-грамотності населення, щоденної 

підтримки журналістів, блогерів та громадських активістів, спонукаючи до 

свободи слова в Україні. Під час прес-конференції учасники розглянули 

шляхи розв’язання ключових проблем журналістики в Україні, бажаючи 

активізувати (мотивувати) державні та приватні засоби масової інформації, 

навіть у маленьких регіонах. 

Зі вступним словом до учасників заходу звернулася Співзасновник та 

ментор проекту Олександра Стельмахова, яка приділила у своєму виступі 

увагу питанням стимулювання зацікавленості в дослідженнях засобів масової 

інформації та комунікації. 

Чайка Ігор Владиславович, український режисер, журналіст, 

громадський діяч, Голова Незалежної медіа-профспілки України розповів 

про те, як сьогодні працюють ЗМІ в Україні і що змінилося за останні 30 

років в медіа, окреслив актуальні проблеми, з якими стикається журналіст, 

або редакція при створенні репортажів та акцентував увагу на важливості 

постійного розширення баз даних ЗМІ. 

Наумов Сергій, журналіст, користувач ресурсу Deadline.com.ua свій 

виступ присвятив проблемним питанням прес-служб сьогодні, серед яких: 

– відсутність єдиної бази журналістів; 

– потреба в постійному розширенні баз даних ЗМІ; 

– складнощі налагодження  відносин з редакцією. 

  Від Асамблеї у роботі прес-конференції взяли участь її Президент, 

доктор наук з державного управління, професор, Романенко Євген 

Олександрович та Виконавчий директор Президії Асамблеї Чаплай Ірина 

Віталіївна. У своєму виступі Євген Олександрович зазначив, що, на 

сьогодні,  розвиток журналістики потребує консолідації зусиль зацікавлених 

сторін, включаючи органи влади, бізнес-структури, громадськість і 

громадські організації, освітні та наукові кола і має важливе завдання – 

забезпечення сталого розвитку України та подолання існуючих проблем в 

http://deadline.com.ua/
http://deadline.com.ua/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://deadline.com.ua/


7 

 

державному управлінні в Україні. Дане партнерство покликано забезпечити 

умови для доступного обміну досвідом та інформацією з питань розвитку 

сучасної науки; проводення спільної роботи з підготовки та публікації 

літератури, її поширення та розповсюдження; з урахуванням різноманітності 

контекстів, в яких медіа та комунікація мають досвід, сприяти модернізації та 

євроінтеграції науково-освітнього простору держави. 

17 вересня 2018 р. ГО «ВАДНД»  разом із видавничим домом 

“Інтернаука” та провідними закордонними та вітчизняними  науковими 

установами була співорганізатором міжнародної заочної науково-

практичної конференції  «Розбудова та посилення  публічного 

урядування та економіко-правового розвитку». Під час конференції були 

розглянуті важливі питання поширення і підвищення якості знань щодо  

фундаментально-прикладних і методичних питань у сфері державного 

управління, права  та економіки. 

28 вересня 2018 року  в Міжрегіональній Академії управління 

персоналом (далі - МАУП) відбувся міжнародний науковий семінар 

«Українські наукові видання: сучасний стан та перспективи розвитку». 

Організували семінар МАУП та Видавничий дім «Інтернаука». Семінар 

пройшов під науковим керівництвом ГО «ВАДНД» . 

На семінарі були присутні керівництво Міністерства освіти і науки 

України, вищих навчальних закладів України, міжнародні фахівці науково-

видавничої справи, головні редактори та члени редакційних колегій наукових 

видань, співробітники наукових бібліотек та репозитаріїв, слухачі, аспіранти, 

докторанти і науково-педагогічні працівники МАУП та інших вищих 

навчальних закладів. 

Зі вступним словом до учасників наукового семінару звернувся Ректор 

МАУП, доктор юридичних наук, професор Курко М.Н. Він відзначив, що 

проведення такого роду наукових заходів є важливим для розвитку наукового 

потенціалу вітчизняних видань та їх інтеграції у світовий науковий простір. 

Відкриваючи захід, Проректор МАУП, доктор наук з державного 

управління, професор Романенко Є.О. представив присутнім почесних гостей 

заходу та зазначив, що в Україні за останні два роки відбулися суттєві зміни 

у сфері вищої освіти. Одним з чинників, що зумовив модернізацію цієї сфери 

є адаптація вітчизняних наукових видань до міжнародних стандартів. 

Важливою новацією, що викликала обговорення, дискусії у науковій 

спільноті стали прийняття Наказу МОН № 32 "Про порядок формування 

Переліку наукових фахових видань України", питання плагіату та боротьба з 

ним, а, також, практичні аспекти присвоєння DOI тощо. Саме тому 

проведення наукового семінару, в першу чергу мало на меті підвищення 

компетентнісного рівня науковців, спеціалістів видавничої справи в Україні, 

як результат узагальнення досвіду міжнародних та вітчизняних фахівців з 

питань розвитку освіти і науки та сприяння його поширенню на семінарах, у 

ЗМІ. 
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Рейчел Ламмі (Великобританія) Директор департаменту 

інформаційного розвитку Реєстраційного агентства Crossref розповіла про 

правила, особливості та важливість присвоєння ідентифікатора цифрових 

об'єктів (DOI) науковим публікаціям. Акцентувала увагу на міжнародних 

ресурсах, які надають користувачам наукової інформації швидкий і легкий 

доступ до поточного статусу контенту, тобто дають можливість дізнатися, 

хто цитує їх контент і посилається на нього. 

Доповідь Золковера А.О. Голови Редакційої ради Видавничого дому 

"Інтернаука" була присвячена питанням розвитку електронної 

інфраструктури взаємно цитованості наукових публікацій. 

Чаплай І.В., Заступник головного редактора збірника «Публічне 

урядування» у своїй доповіді висвітлила питання щодо просування 

вітчизняних видань у міжнародні науково-метричні бази, вимог відповідності 

журналів міжнародним стандартам оформлення публікацій тощо. 

Директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань 

інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, доктор юридичних 

наук Федоренко В.Л. розповів про потенціал судової експертизи для 

виявлення неправомірних запозичень у наукових публікаціях, особливості 

нормативно-правового регулювання інтелектуальної власності та 

інноваційної діяльності на національному та міжнародному рівнях. 

Висвітлив проблеми інтелектуальної власності як інструменту розвитку 

науки в Україні. 

Доповідь завідувача сектору інформетрії та сприяння публікаційній 

активності науковців Наукової бібліотеки Національного університету 

«Одеська юридична академія» Зубченко Н.І. була присвячена питанням 

загрози хижацьких наукових видань та як не стати їх жертвою. 

Присутніх цікавили відповіді на питання щодо публікації наукових 

статей англійською мовою, а також використання внутрішніх і глобальних 

ідентифікаторів статей для забезпечення їх обліку та навігації в науково-

інформаційному електронному середовищі. 

Формат наукового заходу дозволив усім учасникам обмінятися 

думками з приводу шляхів розв’язання піднятих проблем та виробити спільні 

погляди на перспективу підвищення рейтингу вітчизняної науки та 

науковців. 

Також, ГО «ВАДНД» виступила співорганізатором Міжнародної 

науково-практичної конференції «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИМІР 

РЕФОРМУВАННЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ», яка 

відбулася 02 листопада 2018 року у МАУП. 

Метою конференції стало наукове дискутування та узагальнення 

багатоаспектної практики публічного управління, розвитку нових 

концептуальних підходів, поглиблення досліджень теоретико-

методологічних основ становлення української державності. 
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ГО «ВАДНД»   була співорганізатором Творчого вечора  

Української школи архетипіки «Юнгіанський квест», присвяченого 10- 

річчю Української школи архетипіка (далі – УША), 70-річчю Наукового 

керівника Української школи архетипіки, доктора соціологічних наук, 

професора, Афоніна Едуарда Андрійовича та 100-річчю розповсюдження 

ідей Карла Юнга, який відбувся  29 листопада 2018 р. На творчому вечорі 

було обговорено,  що певний теоретичний евристичний потенціал заключає в 

собі гіпотезу, яку можна сформулювати на ідеях «Імажинер» професора 

Гренобльського університету Жильбера Дюрана (Франція) і теорії 

поетапного формування розумових дій харків’янина Петра Гальперіна 

(Україна). Зокрема, можна припустити, що архетипний простір колективного 

несвідомого «історично пульсує». У добу Модерну (а також Відродження, 

Грецької античності) на тлі «згортання» соціально-інституційного простору 

розвивається простір колективного несвідомого. Накопичений таким чином 

потенціал колективного несвідомого у Постмодерну добу (через 

посередництво раціонального типу людей) виступає джерелом інноваційного 

розвитку соціально-інституційного простору. Також, учасниками заходу було 

відмічено потужний дослідницький потенціал, що несуть в собі результати 

здійснених моніторингових досліджень. Тож, їх поширення та заохочення до 

їх використання в своїх наукових розвідках учасників УША позитивно 

відіб’ються на розвитку УША. Захід привітав Президент ГО «ВАДНД»   

Романенко Є.О., який відзначив, що проведення Юнгіанського квесту 

сприяло формуванню загальної стратегії реформ українського суспільства, 

що дозволить Україні перетворитися на самодостатнього суб’єкта 

геополітичного простору, а, також, налагодженню низки ділових контактів, 

розширенню фахових зв’язків і ділових стосунків, натхненню у науковій та 

інноваційній діяльностях. 

ГО «ВАДНД» була співорганізаторм Міжнародної наукової 

конференції «Сучасні аспекти модернізації освіти в Україні: стан, 

проблеми, тенденції розвитку», яка відбулася 07 грудня 2018 року у 

МАУП.  

Доповідачами комунікативного зібрання були учені, 

директори/заступники шкіл, завідувачі дошкільними закладами, управлінці 

та адміністратори широкого профілю, аспіранти, студенти, представники 

громадськості. 

Відкрив конференцію Президент ГО «ВАДНД», доктор наук з 

державного управління, професор Романенко Євген Олександрович, який у 

своєму виступі розповів про напрями підвищення ефективності вищої 

освіти у галузі публічного управління та адміністрування в Україні в 

умовах глобалізації. 

З вітальним словом до учасників конференції звернувся Бідзюра Іван 

Павлович, Директор Навчально-наукового інституту міжнародних 

відносин та соціальних наук МАУП, який наголосив на вагомості 
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проведення науково-практичних конференцій, присвячених питанням 

підготовки керівників освітніх і наукових установ для вдосконалення 

основних напрямів управління навчально-виховним процесом в Україні. 

Також, конференцію привітали завідувач кафедри політології, 

соціології та соціальної роботи МАУП Головатий Микола Федорович та 

завідувач кафедри  професійної освіти та управління навчальним закладом 

МАУП Чаплай Ірина Віталіївна. 

Учасники конференції доповідали про основні аспекти 

інтернаціоналізації вищої освіти в умовах сучасних економіко-соціальних 

реалій, про конкурентоспроможність освітніх послуг в контексті 

модернізації освіти.  

Також, у ході комунікативного заходу розглядалися питання 

зарубіжного досвіду формування сучасних підходів та інноваційних 

методів процесу навчання в загальноосвітніх навчальних закладах: 

зарубіжний досвід та вітчизняні особливості, питання формування 

професійних компетентностей учителя в процесі  загальноосвітньої 

діяльності школи. 

Учасники та слухачі конференції взяли участь у дебатах, під час яких 

обговорювали необхідність організації та проведення безкоштовних 

навчальних семінарів для вивчення і впровадження навчально-виховних 

програм, спрямованих на підвищення професійної  майстерності педагогів 

та рівня розвитку їх вихованців. Учасники отримали кваліфіковані поради 

щодо створення ефективного освітнього багатовимірного середовища, що 

враховує індивідуальні особливості, схильності і здібності учнів, адже 

ефективність освітньо-виховного процесу визначається не тим, що робить 

вчитель, а тим, що під його керівництвом і за його допомогою роблять 

учні, самостійно і з цікавістю, яким є продукт індивідуальної і колективної 

діяльності.  

Окрім того, учасники презентували програму курсів підвищення 

кваліфікації для педагогічних працівників освітніх та наукових закладів 

«Реальність неможливого: школа без проблем». 

Конференція сприяла не тільки обміну думками та апробуванню 

наукових теоретичних напрацювань, але і стала слушною нагодою для 

неформального спілкування та налагодження професійних контактів. 

За результатами проведення заходу підготовлена Резолюція з 

рекомендаціями та збірник матеріалів тез доповідей. 

ГО «ВАДНД» виступила разом із провідними науково-дослідними 

установами співорганізатором ІІ Міжнародної науково-методичної 

конференції «Децентралізація влади, проведення реформ в Україні. 

Сучасний стан та проблеми підготовки кадрів для об’єднаних 

територіальних громад», яка відбулася 13-14 грудня 2018 року, в м. 

Рівне.  
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Мета конференції – обговорення фундаментально-прикладних і 

методичних питань функціонування і розвитку об’єднаних територіальних 

громад в Україні. 

До складу програмного комітету конференції увійшло керівництво 

Асамблеї: Романенко Євген Олександрович – Президент Асамблеї, 

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна – Перший Віце-президент Асамблеї, 

Чаплай Ірина Віталіївна – Виконавчий директор Президії Асамблеї. 

На пленарному засіданні учасники конференції заслухали доповіді про 

те, що демократична держава завжди прагне залучати громадськість до 

здійснення функцій уряду, із метою оптимального задоволення 

різносторонніх потреб, інтересів людини та народу, загалом. Саме тому 

децентралізація сьогодні визначається як один із засобів, що сприяє 

підвищенню ефективності функціонування влади. 

Після пленарного засідання робота конференції проходила по секціях:  

Секція 1. Економічні й фінансові аспекти децентралізації в Україні. 

Секція 2. Публічне адміністрування і правове забезпечення реформи 

децентралізації, соціально-трудові відносини у процесі вирішення трудових 

спорів. 

Секція 3. Децентралізація в умовах глобалізаційних процесів: 

філософські, мовно-культурологічні та історико-політологічні виміри. 

Секція 4. Підготовка кадрів задля проведення реформи децентралізації: 

природоресурсні, інформаційні, інноваційні технології, логістика.  

Усі виступи учасників заходу відрізнялися оригінальністю, доповіді 

були змістовними, цікавими. Науковці приклали чимало зусиль, щоб 

розкрити суть своїх досліджень. 

ГО «ВАДНД»  підтримує постійні контакти із науковими 

установами сфери вищої освіти в Україні.  

Так, у листопаді 2018 р. ГО «ВАДНД»  разом із МАУП та ТОВ 

“Antiplagyat” (Unicheck) був розроблений проект «Формування академічної 

доброчесності в наукових та освітніх установах для відтворення 

інтелектуального потенціалу в Україні» (далі – Проект) для участі у Програмі 

малих грантів громадської дипломатії уряду США - «Освіта». Проект став  

логічно сформованою матрицею мікро-проектів у сфері академічної 

доброчесності серед науково-педагогічного складу, працівників, студентів. 

Метою Проекту було міжнародне наукове співробітництво, спрямоване на 

виявлення академічного плагіату у наукових працях, які становлять взаємний 

інтерес у галузі державного управління, а, також, соціальних, гуманітарних і 

правових наук для відтворення інтелектуального потенціалу суспільства та 

прагнучи формування, становлення довіри до системи вищої освіти в 

Україні, ґрунтуючись на засадах чесності, справедливості, відповідальності 

та взаємоповаги усіх учасників академічного процесу. 

 Також, у 2018 р., відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки 

України від 29.03.2018 № 293 «Про утворення ініціативної групи з 
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підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської 

ради при  Міністерстві освіти і науки України», утворено Ініціативну групу з 

підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської 

ради при  Міністерстві освіти і науки України, що до її складу увійшов член 

ГО «ВАДНД» , доктор політичних наук, професор, Заслужений працівник 

сільського господарства України, Директор Навчально-наукового Інституту 

міжнародних відносин та соціальних наук Міжрегіональної академії 

управління персоналом Бідзюра Іван Павлович. 

Продуктивною та ефективною була праця Президента Асамблеї у 

2018 році у напрямі вдосконалення державного управління. 

 Під його безпосереднім керівництвом у ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна 

Академія управління персоналом» відкрито  Спеціалізовану вчену раду Д 

26.142.04 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора 

(кандидата) наук з державного управління за  спеціальностями 25.00.01 - 

теорія і історія державного управління, 25.00.02 - механізми державного 

управління та 25.00.05 - державне управління у сфері державної безпеки та 

охорони громадського порядку. 

 У 2018 році Романенка Є.О. з нагоди Дня науки в Україні було 

нагороджено  медаллю Академії педагогічних наук України «Ушинський 

К.Д.» (наказ №25к від 17 травня 2018 р.). Цим знаком нагороджуються 

педагоги, вчені, організатори освіти України, громадські діячі, політики та 

інші за значні досягнення в галузі педагогічної і психологічної наук, 

особистий внесок у розвиток української освіти. 

07 травня 2018 р. Президента Асамблеї Романенка Є.О. було 

назначено на посаду Проректора Міжрегіональної академії управління 

персоналом. Під науковим керівництвом Романенка Є.О. було засновано 

електронний науковий журнал з державного управління та юридичних 

наук «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління», 

друкований науковий журнал з інформатики «J-MIT», та електронний 

науковий журнал із психології «Психологія здоров’я». Виданню «Експерт: 

парадигми юридичних наук і державного управління» присвоєний 

Міжнародний стандартний серійний номер ISSN 2617-9660. У 2018 р. 

вийшов № 1(1) – листопад 2018 та № 2(2) – грудень 2018  видання «Експерт: 

парадигми юридичних наук і державного управління». 

Також,  Романенка Євгена Олександровича та члена Асамблеї 

доктора економічних наук, професора Дація Олександра Івановича 

нагороджено Відзнакою Президента України «За гуманітарну участь в 

антитерористичній операції». Відзнака Президента України «За 

гуманітарну участь в антитерористичній операції» – державна нагорода 

України – відзнака Президента України, що встановлена з метою гідного 

відзначення працівників підприємств, установ та організацій, інших осіб, які 

залучалися або добровільно забезпечували проведення антитерористичної 

операції в Донецькій та Луганській областях, здійснювали волонтерську 
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діяльність, перебуваючи в районі проведення антитерористичної операції у 

період її проведення. 

Великий внесок в роботу ГО «ВАДНД» вносять Голови, члени її 

відокремлених підрозділів в областях України. Хочеться відмітити 

активну наукову роботу Одеського підрозділу ГО «ВАДНД». Так,   

Драгомирецька Наталія Михайлівна, д.держ.упр., професор, Голова 

Одеського підрозділу ГО «ВАДНД»  була членом робочої групи підкомісії 

науково-методичної комісії МОН України з розробки Стандартів вищої 

освіти ступеню «доктор філософії» зі спеціальності 281 «Публічне 

управління та адміністрування»; приймала участь у розробці стандартів та 

виробленні напрямів наукових досліджень з публічного управління та 

адміністрування; приймала участь в комунікативних заходах щодо 

обговорення стандартів бакалаврів та магістрів з публічного управління та 

адміністрування. Є членом спеціалізованої вченої ради з присудження 

ступенів докторів та кандидатів наук з державного управління Д 08.866.01 у 

Дніпропетровському регіональному інституті державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України. 

Була Головою журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі 

спеціальності «Публічне управління та адміністрування» 28.04-30.04.2018 р. 

Олімпіада проводилась відповідно до наказу Міністерства освіти і науки 

України від 06 грудня 2017 р. № 1572 «Про проведення Всеукраїнської 

студентської олімпіади» на базі Національного Технічного університету 

України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». 

Здійснювала наукове керівництво аспірантами (Полюляха Р.А.; науковий 

ступінь присуджено 16.05.2018р., диплом ДК №046797), який захистив 

дисертацію на здобуття ступеня кандидата наук з державного управління за 

спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління в 

спеціалізованій вченій раді з державного управління МАУП, голова спецради 

д.н.держ.упр., професор, заслужений юрист України Романенко 

Є.О.Прийняла участь у 5 комунікативних заходах (конференції). Підготовала 

до друку статтю: «Концепції сталого розвитку: теоретико-історичний 

аспект». Публікувала статті у термінологічному словнику: Публічне 

управління: термінол. слов. / уклад. : В. С. Куйбіда, М. М. Білинська, О. М. 

Петроє та ін. ; за заг. ред. В. С. Куйбіди, М. М. Білинської, О. М. Петроє. – 

Київ : НАДУ, 2018. – 224 с. [Закономірності публічного адміністрування, с. 

48-50; Інноваційність у публічному адмініструванні, с. 59; Категорії 

публічного адміністрування, с. 68; Лідерство в публічному адмініструванні, 

с. 80; Принципи публічного адміністрування, с. 132-133; Процеси публічного 

адміністрування, с. 136; Система публічного адміністрування, с. 162; Форми 

діяльності суб’єктів публічного адміністрування, с. 187; Форми публічного 

адміністрування, с. 187-188;  Функції публічного адміністрування, с. 188-189; 

Централізація та децентралізація в системі публічного адміністрування , с. 

192; Цілі публічного адміністрування, с. 194] 
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Також, Наталією Михайлівною розроблено спеціальні інформаційно-

навчальні ресурси (сайти) щодо розуміння моделей соціального 

підприємництва та бізнесу. Сайти відкрито для загального доступу в 

Інтернеті (посилання на навчальні сайти висвітлено на сайті Асамблеї 

докторів наук з державного управління, а також на сайті Асоціації 

професійних психологів одеської області). 

Член Одеського підрозділу ГО «ВАДНД»  Миколайчук М.М. 

приймав участь у робочих комісіях, експертних групах, науково-технічних 

радах органів державної влади та інших установ. Працював у складі галузевої 

комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 

спеціальності "Публічне управління та адміністрування" у 2017/2018 

навчальному році. (Київ, КНТЕУ 12 квітня 2018 року); у складі експертної 

комісії з проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-

професійної програми зі спеціальності 281 Публічне управління та 

адміністрування за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у 

Подільському державному аграрно-технічному університеті (14-16 листопада 

2018 р.). Був головою екзаменаційної комісії з державної атестації магістрів 

зі спеціальності “Управління навчальним закладом” (073 “Менеджмент”) в 

Державному закладі “Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К.Д.Ушинського”  (17-19 січня 2018 р.). 

Член Одеського підрозділу ГО «ВАДНД»  Саханенко Сергій 

Єгорович, д.н.держ.упр., професор, професор кафедри державного 

управління і місцевого самоврядування Одеського регіонального інститут 

державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України видав 2 статті: The jury system of ukraine: organizational 

support of its functioning // Актуальні проблеми державного управління. – 

2018. – Вип. 1. – С. 83-86Проблеми організаційного супроводу діяльності 

присяжних // Теорія і практика державного управління. – 2018 та . – Вип. 2. – 

С. 134-137. Прийняв участь у 6-ти комунікативних заходах (конференції). 

Отримав авторські свідоцтва: 

1) Комплекс аналітичних матеріалів щодо розвитку інституту 

присяжних в Україні. Свідоцтво про реєстрацію авторського права та твір 

№80655 від 01.08.2018. 

2) Соціальна ефективність діяльності органів місцевого 

самоврядування: оцінювання та забезпечення. Свідоцтво про реєстрацію 

авторського права та твір №81524 від 04.09.2018. 

3) Комплекс аналітичних матеріалів щодо інституту 

самооподаткування у системі місцевого самоврядування. Свідоцтво про 

реєстрацію авторського права та твір №82387 від 14.09.2018. 

Був керівником проекту за підтримки посольства США в Україні 

«Підвищення ефективності інституту присяжних через освітні програми та 

моніторингові інструменти» (2018) та проекту за підтримки міжнародного 

фонду «Відродження» «Підготовка та просування нормативно-правової бази 
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з питань самооподаткування населення» (2018). У 2018 входив до складу 

робочих груп: 

1) Робоча група Комітету Верховної Ради України з питань державного 

будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування з розробки 

проекту закону щодо локальної демократії та статутної нормотворчості 

2) Робоча група із вдосконалення інституту присяжних / Програма 

USAID реформування сектору юстиції «Нове правосуддя». 

 Член Одеського підрозділу ГО «ВАДНД»  Піроженко Наталія 

Вікторівна, к.держ.упр., доцент,  доцент кафедри державного управління і 

місцевого самоврядування Одеського регіонального інститут державного 

управління Національної академії державного управління при Президентові 

України брала участь у робочих групах, експертних радах: 

1) Послуги з розроблення «Стратегічного плану розвитку міста 

Білгород-Дністровський до 2028 року», член робочої групи-експерт. 

Розроблено «Стратегічний план розвитку міста Білгород-Дністровський до 

2028 року». 

2) Послуги з розроблення «Стратегії розвитку комунальної установи  

«Міська лікарня №5» 2022 року», член робочої групи-експерт. Розроблено 

«Стратегія розвитку комунальної установи  «Міська лікарня №5» до 2022 

року». 

3) Послуги з розроблення «Стратегії розвитку КУ «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги №12»», член робочої групи-експерт. Розроблено 

«Стратегія розвитку КУ «Центр первинної медико-санітарної допомоги №12» 

до 2022 року». 

Член Одеського підрозділу ГО «ВАДНД»   Матвєєнко Ірина 

Володимирівна,  к.держ.упр.,  доцент кафедри регіональної політики та 

публічного адміністрування Одеського регіонального інститут державного 

управління Національної академії державного управління при Президентові 

України в рамках співпраці з Берлінською школою економіки та права 

(Німеччина) «Якість і забезпечення якості у вищій освіті» займалася 

впровадженням бакалаврської програми з публічного управління та 

адміністрування. 

Член Одеського підрозділу ГО «ВАДНД» Попов С.А., д.н.держ.упр., 

професор, завідувач кафедри гуманітарних та соціально-політичних 

наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України у 2018 році був 

співвиконавцем НДР «Політика децентралізації влади в Україні: публічне 

управління гуманітарною, соціальною та політичною сферами» на 

замовлення Херсонського обласного Центру перепідготовки та підвищення 

кваліфікації публічних службовців. Був офіційним опонентом здобувачів 

вченого ступеню кандидата наук з державного управління: Родченко І.Ю., 

тема «Розвиток механізмів самовпорядкування у системі державного 

управління»; Усаченко О.О., тема «Розвиток системи базових механізмів 

державного управління». Надавав Відгуки на автореферати Щурби М., 
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Хохоча І.М. Бабічева А.В., Андреєва В.М., Слободян В.О. та інш. - всього 10; 

Експертні висновки на дисертації Войновського М.М., Гуненкова О.В., 

Хромова В.І. та інші. - всього 5. Працював у якості заступника голови 

редакційної колегії наукового фахового видання ОРІДУ «Актуальні 

проблеми державного управління», заступника голови редакційної колегії 

наукового фахового електронного видання ОРІДУ "Теоретичні та прикладні 

питання державотворення", члена Член постійної спеціалізованої вченої ради 

К 41.863.01 ОРІДУ. Був організатором наукових заходів, а саме: 

− виїзної міжрегіональної науково-практичної конференції «Політика 

та управління розвитком регіону у вимірі децентралізації влади в Україні» на 

базі Херсонського Центру підвищення кваліфікації кадрів за участі 

Херсонської облдержадміністрація, кафедр університетів м. Херсона; 

− круглого столу «Кадрове забезпечення органів публічної влади: 

досвід професійного навчання публічних службовців» за участі керівників 

відділів кадрів департаментів охорони здоров’я ОДА та Одеської мерії, 

департаменту праці та соціальної політики мерії, департаменту соціальної та 

сімейної політики ОДА, а також Пенсійного фонду; 

− панельної дискусії «Соціально-гуманітарні аспекти сталого розвитку 

регіону» у рамках Всеукраїнської науково-практичної конференції за 

міжнародною участю ОРІДУ «Реформування публічного управління та 

адміністрування: теорія, практика міжнародний досвід». 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 № 

314 «Про затвердження Порядку обрання представників громадських 

об'єднань, наукових установ, навчальних закладів та експертів до складу 

Комісії з питань вищого корпусу державної служби», а, також, до Протоколу 

засідання організаційного комітету з обрання представників громадських 

об'єднань, наукових установ, навчальних закладів та експертів до складу 

Комісії з питань вищого корпусу державної служби від 27.12.2017 № 2 члена 

Апарату Президії Громадської організації «Всеукраїнська Асамблея докторів 

наук з державного управління» доктора наук з державного управління, 

професора, Войтович  Радмилу Василівну, включено до складу Комісії з 

питань вищого корпусу державної служби. 

Згідно Указу Президента України №300/2018 “Про відзначення 

державними нагородами України з нагоди Дня працівників освіти” за 

значний особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку 

кваліфікованих фахівців, багаторічну плідну педагогічну діяльність та 

високий професіоналізм члену Асамблеї кандидату економічних наук, 

доценту Акімовій Людмилі Миколаївні присвоєно почесне звання 

Заслуженого працівника освіти України. 

27 червня 2018 року на засіданні докторської спеціалізованої вченої 

ради МАУП з державного управління, Голова ради, Президент ГО 

«ВАДНД» Романенко Є.О. від імені Федерації професійних спілок 

України нагородив Почесною грамотою Федерації професійних спілок 
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України за сприяння становленню та зміцненню України як соціальної та 

правової держави, значний внесок у соціально-економічний, науково-

освітній розвиток Української держави, вагомі трудові здобутки, значний 

особистий внесок в розвиток фундаментальних і прикладних наукових 

досліджень, підвищення міжнародного державної соціально-економічної 

політики України та з нагоди Дня Конституції України партнерів та членів 

ГО «ВАДНД»: Вороніна Віктора Миколайовича, доктора історичних наук, 

професора кафедри публічного адміністрування МАУП; Пархоменко-

Куцевіл Оксану Ігорівну, доктора наук з державного управління, професора 

кафедри публічного адміністрування МАУП; Чаплай Ірину  Віталіївну, 

Виконавчого директора Президії громадської організації «Всеукраїнської 

Асамблеї докторів наук з державного управління», кандидата наук з 

державного управління, доцента кафедри публічного адміністрування 

МАУП; Ярового Тихона Сергійовича, кандидата наук з державного 

управління, доцента, доцента кафедри публічного адміністрування МАУП.  

Також, Голову Дніпропетровського осередку ГО «ВАДНД», доктора 

наук з державного управління,професора, професора кафедри державного 

управління та місцевого самоврядування Дніпропетровського регіонального 

інституту державного управління Національної академії державного 

управління при Президенту України  Криничну Ірину Петрівну 

нагороджено Почесною грамотою Національної академії наук України за 

вагомі трудові здобутки , значний особистий внесок у розвиток 

фундаментальних і прикладних наукових досліджень , підвищення державної 

соціально-економічної політики України та з нагоди Дня Конституції 

України. 

Керівництво та члени ГО «ВАДНД» стали Лауреатами премії імені 

Івана Франка 2018 року у номінації «За кращу наукову роботу в 

інформаційній сфері»: Романенко Євген Олександрович, Проректор 

Міжрегіональної Академії управління персоналом, доктор наук з державного 

управління, професор, Заслужений юрист України, Козаков Володимир 

Миколайович, доктор наук з державного управління, професор, професор 

кафедри державної політики та суспільного розвитку Національної академії 

державного управління при Президентові України, Ребкало Валерій 

Андрійович, доктор філософських наук, професор, професор кафедри 

державної політики та суспільного розвитку Національної академії 

державного управління при Президентові України, Чаплай Ірина Віталіївна, 

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри публічного 

адміністрування Міжрегіональної Академії управління персоналом та 

Рашковська Ольга Володимирівна, кандидат наук з державного управління за 

монографію «Державно-громадянська комунікація: шлях від кризи до 

взаємодії» (ДП «Видавничий дім «Персонал», Київ, 2017). Премію ім. Івана 

Франка в галузі інформаційної діяльності засновано 2004 року, вона 

присуджується щорічно до дня народження Івана Франка – 27 серпня. 
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Премією відзначаються автори нових оригінальних творів, що сприяють 

утвердженню історичної пам’яті народу, його національної свідомості та 

самобутності, спрямовані на державотворення і демократизацію українського 

суспільства. 

Члена ГО «ВАДНД», кандидата наук з державного управління, доцента 

Кухарчука Петра Михайловича включено до складу Національної спілки 

письменників України. 

У жовтні 2018 р. Виконавчому директору президії ГО «ВАДНД», 

кандидату наук з державного управління Чаплай І.В. присвоєно вчене звання 

доцента. 

У 2018 році керівництво та члени ГО «ВАДНД» здійснювали 

наукове керівництво аспірантами та докторантами. Член ГО «ВАДНД» 

Непомнящий Олександр Михайлович забезпечував 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. Успішно захистив дисертацію один 

авпірант.  

 

У 2018 році керівництво та члени ГО «ВАДНД» підготували ряд 

серйозних наукових праць, а саме: 

1. Новак-Каляєва Л.М. Актуальні проблеми теорії державного 

управління // Проблеми розвитку публічного управління в Україні : пленерне 

засідання науково-практичної конференції за міжнародною участю до 100-

річчя державної служби України (12 – 13 квітня 2018 р., м. Львів) / за наук. 

ред. Чл..-кор. НАН України В.С.Загорського, доц.. А.В.Ліпенцева. - Львів : 

ЛРІДУ НАДУ, 2018. – 124 с. – С. 104 – 12. 

2. Novak-Kalyayeva L. Procesy instytucjonalne w dziedzinie praw 

człowieka i perspektywy globalnej humanizacji społeczeństwa: osiągnięcia i 

wyzwania XXI wieku // Nowe wyzwania i rozwiązania w powszechnym systemie 

ochrony praw człowieka T. 1 / Redakcja naukowa Jerzy Jaskiernia, Kamil 

Spryszak. – Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek. – 2018. – 526 s. – S.355 – 

372 (1 др.арк.) ISBN 978-83-8019-626-1 (колективна монографія) (Актуальні 

проблеми теорії публічного управління) 

3. L. Novak-Kalyayeva, A. Kuczabski, O. Sydorchuk, N. Fersman, T. 

Zemlinskaia “Conceptualizing of Priorities in the Dynamics of Public 

Administration Contemporary Reforms” // International Journal of Humanities and 

Social Sciences (IJHSS). Vol: 12, N 0.6, 2018. Р.637 – 647 

DAI: urn:dai:10.1999/1307-6892/82811(Актуальні проблеми теорії публічного 

управління) 

http://dai.waset.org/1307-6892/82811
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4. L. Novak-Kalyayeva, A. Kuczabski, N. Yasnyska, S. Andreyeva, I. 

Shapovalova Changing the paradigm of public governance in the context of the 

challenges of sustainable development // Proceedings of the 32th International 

Business Information Management Association Conference (IBIMA), 15-16 

November 2018. ISBN: 978-0-9998551-1-9 (Актуальні проблеми теорії 

публічного управління) 

5. L. Novak-Kalyayeva, Rachynskyi, D. Вienkowska, M. Karpa, J. 

Makovey. Practical potential of theory and methodology of public administration 

on the basis of human rights// Proceedings of the 32th International Business 

Information Management Association Conference (IBIMA), 15-16 November 

2018 ISBN: 978-0-9998551-1-9 (Права людини в публічному управлінні) 

6. L. Novak-Kalyayeva, A. Kuczabski, N. Yasnyska, S. Andreyeva, I. 

Shapovalova Changing the paradigm of public governance in the context of the 

challenges of sustainable development // Proceedings of the 32th International 

Business Information Management Association Conference (IBIMA), 15-16 

November 2018. ISBN: 978-0-9998551-1-9 Web of Science, Scopus 

7. L. Novak-Kalyayeva, Rachynskyi, D. Вienkowska, M. Karpa, J. 

Makovey. Practical potential of theory and methodology of public administration 

on the basis of human rights// Proceedings of the 32th International Business 

Information Management Association Conference (IBIMA), 15-16 November 

2018 ISBN: 978-0-9998551-1-9 Web of Science, Scopus 

8. L. Novak-Kalyayeva, A. Kuczabski, O. Sydorchuk, N. Fersman, T. 

Zemlinskaia “Conceptualizing of Priorities in the Dynamics of Public 

Administration Contemporary Reforms”/ International Journal of Humanities and 

Social Sciences (IJHSS). Vol: 12, N 0.6, 2018 (International Science Index 

(ISI), Google Scholar, Impact Factor Indicators) Р.637 – 647 

DAI: urn:dai:10.1999/1307-6892/82811 (1 др.арк.)  

9. Формирование инструментов маркетинга в публичном управлении: 

уч. пособие / Романенко Е.А., Чаплай И.В. – LAP Lambert Academic 

Publishing, 2016.- 190 с. 

10. 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.  

11. Стратегические приоритеты государственно-гражданской 

коммуникации: 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.  

12. 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). 

13. Кіслов Д. В. Маркетингова комунікологія як механізм реалізації 

державної політики: монографія / [Д. В. Кіслов, Є. О. Романенко, І. В. 

https://waset.org/Publications/
https://waset.org/Publications/
https://scholar.google.com/citations?user=kfYkqrMAAAAJ&hl=en
https://waset.org/ImpactFactor
http://dai.waset.org/1307-6892/82811
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Чаплай]. — Київ: ДП “Вид. дім “Персонал”, 2018. — 412 с. — Бібліогр. : у 

кінці розд. — (Серія “Публічне адміністрування”; вип. 2). 

14.Маркетинговые коммуникации в публичном администрировании: 

монография / [Д.В. Кислов, Е.А. Романенко, И.В. Чаплай] - LAP Lambert 

Academic Publishing, 2018. - 419 с. 

15. Державно-громадська комунікація як об’єкт наукового дослідження 

в Україні / І. В. Чаплай. — Одеса: КУПРIЄНКО СВ, 2018 — 386 с.  

16. Молодцов О. В. Методологічні аспекти теорії інституціональних 

матриць у контексті динаміки інституціональних змін (частина 2 – деякі 

думки щодо особливостей інституціональної матриці в Україні // Теорія та 

практика державного управління і місцевого самоврядування. – 2018. – № 1. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe? 

17. Радченко О.,  Молодцов О.  Методологія «інституціональної 

матриці» на прикладі децентралізації влади в Україні // Науково-практичне 

забезпечення децентралізації надання послуг в об’єднаних територіальних 

громадах : матеріали наук.-практ. конф., Київ, 18 квіт. 2018 р. / за заг. ред. Р. 

В. Войтович, П. В. Ворони. – К: ІПК ДСЗУ, 2018. – 360 с. 

18. Молодцов О. В. Реформа територіальної організації влади в Україні 

на основі асиметричної децентралізації / Молодцов О. // Державна політика 

щодо місцевого самоврядування: стан, проблеми та перспективи: збірник 

матеріалів 9-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції / за наук. ред. 

проф. Ю. М. Бардачова, І. П. Лопушинського, Р. М. Плюща. – Херсон: 

ХНТУ, 2018. – С. 88–91. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://kntu.net.ua/ukr/content/view/full/46332 

19. Молодцов О. В. Ідейна база та сутність асиметричної 

децентралізації:  досвід для Україні // «Теоретичні аспекти та практичні 

проблеми управління, економіки та природокористування в Україні». 

Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції [м. Київ, 22–23 

листопада 2018. – С. 30–32. 

20. Influence of technical aid projects on the reform implementation in 

Ukraine [Text] /Oleksander Nepomnyashchiy // Association agreement: From 
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Н.В. Піроженко. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2018. – 55 с. 

112. Розвиток суспільства і динаміка соціальних процесів : Методичні 

вказівки та рекомендації до вивчення дисципліни для здобувачів вищої 

освіти  за освітнім ступенем бакалавра за спеціальністю 28 «Публічне 

управління та адміністрування» галузі знань 281 «Публічне управління та 

адміністрування» [Укладач: І.В. Матвєєнко]. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2018. –  

71 с. [Електронний ресурс]. 
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113. Місцеві вибори та кадрове забезпечення органів місцевого 

самоврядування в Україні:  Робочий зошит, тематичні плани і методичні 

вказівки: заочно-дистанційна форма навчання: Навчально-методичний комплекс 

змістовного модуля: Місцеві вибори та кадрове забезпечення органів 

місцевого самоврядування в Україні:  [Укладач: І.В. Матвєєнко]. – Одеса: 

ОРІДУ НАДУ, 2018. – [Електронний ресурс]. 

114. Демократія участі та комунікації в місцевому самоврядуванні : 

Робочий зошит, тематичні плани і методичні вказівки: заочно-дистанційна форма 

навчання: Навчально-методичний комплекс змістовного модуля: Демократія 

участі та комунікації в місцевому самоврядуванні:  [Укладач: І.В. Матвєєнко]. 

– Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2018. – [Електронний ресурс]. 

115. Регламенти, процедури і рішення в органах місцевого 

самоврядування : Робочий зошит, тематичні плани і методичні вказівки: заочно-

дистанційна форма навчання: Навчально-методичний комплекс змістовного 

модуля: Регламенти, процедури і рішення в органах місцевого 

самоврядування :   [Укладач: І.В. Матвєєнко]. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2018. – 

[Електронний ресурс]. 

116. Співробітництво територіальних громад : Робочий зошит, тематичні 

плани і методичні вказівки: заочно-дистанційна форма навчання: Навчально-

методичний комплекс змістовного модуля: Регламенти. Співробітництво 

територіальних громад :   [Укладач: І.В. Матвєєнко]. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 

2018. – [Електронний ресурс]. 

117. Яценко В.А. Соціологічні дослідження як механізм комунікацій в 

туристичній сфері між публічним управлінням, громадськістю та 

бізнесом. Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових 

праць ОРІДУ НАДУ при Президентові України. – Одеса : Вид-во ОРІДУ 

НАДУ, 2018. – Вип. 3(75). 

118. Яценко В.А. Соціологічні дослідження як механізм комунікацій в 

туристичній сфері між публічним управлінням, громадськістю та 

бізнесом. Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових 

праць ОРІДУ НАДУ при Президентові України. – Одеса : Вид-во ОРІДУ 

НАДУ, 2018. – Вип. 3(75). 

119. Наукова публікація: Академічне письмо. Навчальний посібник / 

Приходченко Л.Л., Комаровський І.В., Стойкова.Г.Г., Яценко В.А. під заг. 

ред. Приходченко Л.Л.; - Одеса:  ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України, 2018. – 230 с. 

120. Міжнародні економічні відносини: Навчальний посібник / 

Кривцова В.М., Комаровський І.В., Яценко В.А.; - Одеса:  ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України, 2018. – 260 с. 

121. Миколайчук М.М. Особливості формування стратегії сталого 

розвитку регіонів / Миколайчук М.М. // Сталий розвиток регіонів України: 

проблеми забезпечення та реалізації: матеріали щоріч. наук.-практ. конф. 25 

травня 2018 року. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2018. – С.83-85 
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122. Миколайчук М.М. Актуальні питання публічного управління у 

галузях енергоефективності та енергозбереження України / Миколайчук 

М.М., Чайкун І.А. // Реформування публічного управління та 

адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : матеріали 

Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 26 жов. 2018 р. – Одеса 

: ОРІДУ НАДУ, 2018. – С. 107-108. 

123. «Розвиток публічного управління в Україні: теоретичні, 

методологічні та практичні аспекти» : кол. авт.: Горник В.Г., Кравченко С.О., 

Бакуменко В.Д. та ін.; за ред. Горника В.Г., Кравченка С.О. – К. : УкрСІЧ, 

2018. - 354 с. 

124. Публічне управління : термінол. слов. / уклад. : В.С. Куйбіда, М.М. 

Білинська, О.М. Петроє та ін. ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, М.М. Білинської, 

О.М. Петроє. – Київ : НАДУ, 2018. – 224 с. – С. 39, 57, 58, 69, 71, 109, 112, 

132, 136, 150, 163, 171, 184. 

125. Державно-приватне партнерство в Україні : підручник / М.М. Іжа, 

Т.І. Пахомова, Н.В. Піроженко, С.А. Попов та ін. ; За заг. ред. Т.І. Пахомової 

та А.С. Крупника. 2-е видання, оновл. і допов.– Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2018. 

– 240 с.  

126. Попов С.А., Панченко Г.О. Інноваційний розвиток системи органів 

публічної влади: стратегічний підхід : навч.-метод. посіб. / С.А. Попов, Г.О. 

Панченко – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2018. - 284 с. 

127. Попов С.А. Інноваційний розвиток системи регіонального 

управління [Електронний ресурс] : навч.-метод. комплекс дисц. для слухачів 

у галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 

281 «Публічне управління та адміністрування» спеціалізації «Регіональне 

управління» / уклад. : С. А. Попов. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2018. – 74 с. 

128. Попов С.А. Теоретико-прикладні засади і актуальні проблеми 

інноваційного реформування публічного управління та адміністрування 

[Електронний ресурс] : навч.-метод. комплекс дисц. для аспірантів у галузі 

знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 

«Публічне управління та адміністрування» / уклад. : С. А. Попов. – Одеса : 

ОРІДУ НАДУ, 2018. – 56 с. 

129. Попов С.А. Методологічне забезпечення досліджень публічного 

управління та адміністрування [Електронний ресурс] : навчально-

методичний комплекс дисципліни для слухачів денної, вечірньої та заочної 

форм навчання / укладач: С.А. Попов. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2018. –  54 с. 

130. Попов С.А. Інноваційний розвиток системи регіонального 

управління : методичні рекомендації до вивчення дисципліни для слухачів 

вищої освіти другого (магістерського) ступеня галузі знань 07 «Управління 

та адміністрування» спеціальності 074 «Публічне управління та 

адміністрування» [Укладач: Попов С.А.]. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2018 

(оновлено). 
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131. Попов С.А. Теоретико-прикладні засади й актуальні проблеми 

інноваційного реформування публічного управління та адміністрування : 

методичні рекомендації до вивчення дисципліни для слухачів вищої освіти 

третього (освітньо-наукового) ступеня галузі знань 28  «Публічне управління 

та адміністрування» спеціальності 281  «Публічне управління та 

адміністрування» [Укладач: Попов С.А.]. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 

2018(оновлено). 

132. Попов С., Савчук Л. Система надання соціальних послуг в Україні: 

політика та управління / С. Попов., Л. Савчук // Актуальні проблеми 

державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред. М.М. Іжа]. Вип 

1(73) – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2018. – 153 с. – С. 63-67. – Авт. 5 с. 

133. Попов С.А. Посилення реформаторської спроможності системи 

державного управління інноваційним шляхом / Політика та управління 

розвитком регіону у вимірі децентралізації влади в Україні: Збірник 

матеріалів міжрегіональної науково-практичної конференції: Херсон. – 

Видавництво «ЛТ-ОФІС», 2018. – 217 с. – С. 5 – 10. 

134. Попов С.А., Буткевич А.П. Адміністративний аудит діяльності 

органів публічної влади: проблеми впровадження / Реформування публічного 

управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : 

матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 26 жов. 2018 

р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2018. – 524 с. с. 123-123. 

 

 

Керівництво ГО «ВАДНД» та її члени постійно приймають участь 

у міжнародних конференціях, круглих столах, симпозіумах, засіданнях, 

нарадах. У 2018 році було прийнято учать у таких міжнародних науково-

комуніктивних заходах: 

 1.  32th International Business Information Management Association 

Conference (IBIMA), 15-16 November 2018 Sevilla, Spain (Certificat) (24 год) 

 2. X. Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Powszechny i regionalne 

systemy ochrony praw człowieka 70 lat po proklamowaniu Powszechnej 

Deklaracji Praw Czlowieka. Osiągnięcia – bariery – nowe wyzwania i 

rozwiązania” 23-24 kwietnia 2018 r., Sejm RP, Warszawa (Respublika Polska) (14 

год) (Certyficat) 

 3. The ICPSIR. WASET.- 2018: 20th International Conference on Political 

Science and International Relations Copenhagen, Denmark June 11 – 12, 2018 (24 

год) (Certificat) 

 4. Akademia Pomorska w Slupsku. Instytut Geografii i Studiów Regionalnych: 

Zarządzanie i marketyng w turystyce (30 h), Etyka biznesu (30 h) (Certyficat) 

 5. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w 

Częstochowie. Kurs awtorski: Aktualne problemy zarządzania publicznego (30 h), 

Prawa człowieka w zarządzaniu publicznym  (30 h) (Certyficat) 
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 6. Wyzszcha Szkoła ekonomii i Innowacji w Lublinie:  Spotkanie z cyklu 

“Wykłady Mistrzów” pt. “Prawa człowieka w zarządzaniu publicznym: problemy i 

wyzwania” 19 maja 2018 r. (2 h). 

 

 

Під егідою ГО «ВАДНД», було надруковано наукове видання в 

галузі державного управління: Маркетинговые коммуникации в публичном 

администрировании: монография / [Д.В. Кислов, Е.А. Романенко, И.В. 

Чаплай] - LAP Lambert Academic Publishing, 2018. - 419 с. 

У 2018 р. до членства в ГО «ВАДНД» приєдналися - Лапіна Вікторія 

Вікторівна - кандидат соціологічних наук, доктор філософії в галузі 

соціальної психології; Науменко Раїса Андріївна - доктор наук з державного 

управління, старший науковий співробітник; Дацій Олександр Іванович - 

доктор економічних наук, професор; Афонін Едуард Андрійович - доктор 

соціологічних наук, професор; Козловський Євген Вікторович - кандидат 

наук з державного управління, доцент; Говорун Сергій Васильович - аспірант 

кафедри державного управління та місцевого самоврядування; Терент’єва 

Анна Валеріївна - доктор наук з державного управління, професор, старший 

науковий співробітник; Козаков Володимир Миколайович - доктор наук з 

державного управління, професор; Акімова Людмила Миколаївна - кандидат 

економічних наук, доцент; Лашкіна Марія Григорівна – кандидат наук з 

державного управління; Сурай Інна Геннадіївна - доктор наук з державного 

управління, доцент; Мігус Ірина Петрівна - Дoктор економічних наук, 

професор кафедри менеджменту та економічної безпеки; Коваль Яна 

Сергіївна - аспірант ПрАТ «Міжрегіональна академія управління 

персоналом»; Горник Володимир Гнатович - доктор наук з державного 

управління; Новаченко Тетяна Василівна – доктор наук з державного 

управління, доцент; Бойко Аліна Василівна – доктор економічних наук, 

доцент; Гайдученко Світлана Олександрівна - доктор наук з державного 

управління, професор кафедри менеджменту і публічного адміністрування 

Харківського Національного університету міського господарства імені О. М. 

Бекетова; Волик Сергій Вікторович - кандидат наук з державного управління, 

старший викладач кафедри менеджменту і публічного адміністрування 

Харківського національного університету міського господарства імені 

О.М.Бекетова, Ільїна Анастасія Олександрівна - кандидат економічних наук, 

доцент кафедри публічного управління та адміністрування КНТЕУ, Попов 

Сергій Афанасійович - доктор наук з державного управління, професор, 

завідувач кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ 
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при Президентові України, Озаровська Анастасія Вікторівна – кандидат  наук 

з державного управління старший лаборант кафедри філософії і політології 

Харківського Національного університету міського господарства імені О. М. 

Бекетова, Мельниченко Олександр Анатолійович - доктор наук з державного 

управління, професор, професор кафедри громадського здоров’я та 

управління охороною здоров’я Харківського національного медичного 

університету, Чухно Інна Анатоліївна, кандидат наук з державного 

управління, доцент, Бєлєвцова Яна Сергіївна кандидат наук з 

державного управління. 
 

 

 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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