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Для втілення та освоєння досягнень вітчизняної та зарубіжної науки 

державного управління на практиці,           громадська наукова організація 

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

«ВАДНД») була співорганізатором міжнародних форумів, конференцій, 

з’їздів. 

 У 2019 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.  VI міжнародну науково-практичну конференцію «Інноваційний 

менеджмент і технології в епоху глобалізації», що відбулася 9-11 січня 2019 р. в 

м. Паттайя (Таїланд). 

2. IV міжнародну науково-практичну конференцію «Інтеграція наукової 

спільноти перед глобальними проблемами сучасності», яка відбулася у м. 

Саппоро (Японія) 13-15 лютого 2019 року. 

3. IV міжнародну науково-практичну конференцію «Перспективи 

розвитку сучасної науки», яка відбулася у м. Кванджу (Пд. Корея) 20-22 

березня 2019 р. 

4. IV міжнародну науково-практичну конференцію «Європа і тюркський 

світ: наука, техніка і технології”, яка відбулася у м. Стамбул (Туреччина) 1-3 

травня 2019 р. 

5. IV міжнародну науково-практичну конференцію “Членство в СОТ: 

перспективи наукових досліджень та міжнародного ринку технологій”,  яка 

відбулася у Ванкувері (Канада) 23-25 жовтня 2019 р. 

6. V міжнародну науково-практичну конференцію «Менеджмент якості: 

пошук і рішення»,  яка відбулася у в м. Сан-Франциско (Каліфорнія, США) 27-

29 листопада 2019 р. 

Усі конференції сприяли подальшому розвитку системи управління 

інноваціями та інноваційним процесом у різних галузях науки, обміну 

науковими результатами та досвідом. 

 11 квітня 2019 р. ГО «ВАДНД»  разом із 

Міжрегіональною Академією управління 

персоналом, Міжнародною Кадровою 

Академією та Міжнародним університетом 

«UISEK» (Республіка Еквадор) провела 

міжнародну науково-практичну конференцію 

«Актуальні проблеми модернізації 

недержавної освіти в Україні у контексті 
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світових тенденцій і національної практики», присвячену 30-річчю 

заснування Міжрегіональної Академії управління персоналом (далі – 

МАУП).  

Мета конференції  проведення фахової наукової дискусії щодо 

найактуальніших завдань і проблем модернізації сектору недержавної освіти в 

Україні та вироблення практичних рекомендацій. 

Учасників наукового зібрання привітали Ректор МАУП Микола 

Несторович Курко, Проректор МАУП Євген Олександрович Романенко та 

Перший проректор МАУП Михайло Федорович Гончаренко. Долучилися до 

вітань Директор Навчально-наукового інституту міжнародних відносин та 

соціальних наук Іван Павлович Бідзюра та завідувач кафедри політології, 

соціології та соціальної роботи  Микола Федорович Головатий. 

М.Ф. Головатий у  вступному слові акцентував увагу на тому, що 

виникнення і розвиток недержавної освіти в Україні є прикладом потужної 

ініціативи “знизу”, яка відкрила можливості не тільки для створення 

конкурентного середовища, яке сприяє самовідновленню системи вищої освіти, 

а й для  європеїзації вищої освіти, загалом. 

І.П. Бідзюра, відкриваючи захід, зазначив, що незаперечним є те,  що нині 

відбуваються економічні та соціальні реформи,  формуються нові підходи до 

процесів державного регулювання галузей господарства й науково-культурної 

сфери,  що потребує аналізу й об’єктивного,  адекватного відображення 

причинно-наслідкових процесів в управлінні системою вищої освіти в Україні. 

Надалі, розпочалася робоча частина конференції, під час якої дослідники 

обговорили ключові питання розвитку сектора недержавної освіти в Україні 

для подолання державної монополії у сфері вищої освіти, появи 

багатоукладності та диверсифікації освітніх програм, створення різноманітності 

джерел фінансування, вдосконалення і демократизації форм управління, 

вцілому. 

На пленарному засіданні конференції прозвучали наукові доповіді, які 

стосувалися питань удосконалення політико-правової та суспільно-соціальної 

інституціалізацій недержавного сектору вищої освіти в Україні, вибору 

конкурентних стратегій у розвитку недержавних закладів вищої освіти на ринку 

освітніх послуг,  управління кадровим потенціалом освітніх закладів в 

контексті розвитку внутрішнього маркетингу. 

Від ГО «ВАДНД» участь у заході взяли Євген Романенко, Ірина Чаплай, 

Анатолій Богданенко. У своєму виступі Ірина Чаплай доповіла про дослідження 

історико-правових аспектів розвитку недержавної освіти за кордоном, місця і 

ролі недержавної освіти у трансформаційних освітянських процесах, стратегій 

модернізації недержавної освіти України. За результатами проведення 

конференції видано збірник матеріалів міжнародної науково-практичної 

конференції. 

 14 березня 2019 р. на філософському факультеті Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка відбувся круглий стіл 

«Державна служба у системі забезпечення національної безпеки України» 

участь у якому взяв Є.О. Романенко. У своєму виступі  Президент ГО 
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«ВАДНД»    акцентував увагу на тому, що саме сьогодні  наша держава 

зіткнулася із зазіханням на її суверенітет та територіальну цілісність. Це, у 

свою чергу, потребує виокремлення ключових напрямів діяльності державної 

служби, класифікації її основних завдань і окреслення перспективних напрямів 

для  забезпечення національної безпеки України. 

 У п’ятницю, 15 березня 2019 року 

Президент Асамблеї Євген Олександрович 

Романенко взяв участь у засіданні клубу 

«Елітарна світлиця» на тему «Вища школа, 

наука та культура в програмах кандидатів у 

Президенти України». Гостею заходу була 

кандидат у Президенти України Юлія 

Володимирівна Тимошенко. Під час заходу були 

обговорені сучасні напрями розвитку системи освіти в Україні. Учасники 

висловили різні пропозиції щодо розширення  міждержавного співробітництва 

України у галузі освіти, серед яких: взаємне збільшення квот студентів для 

обміну на  навчання та стажування; залучення кадрів високого рівня з-за 

кордону у важливі державні проекти, навчальні заклади, лабораторії; 

поширення електронних нововведень та ІТ-інновацій при збереженні 

сформованих національних традицій та національної ідентичності тощо. У 

своєму виступі Є.О. Романенко відзначив необхідність створення спільних 

міжнародних освітніх програм і відповідних бізнес проектів. Також, він доповів 

про 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.  

25 липня 2019 року Президент ГО «ВАДНД»  Євген Романенко, 

Виконавчий директор президії ГО «ВАДНД»  Ірина Жукова та доцент 

кафедри публічного адміністрування МАУП Олександра Марушева 
прийняли участь у VII науково-практичному семінарі "Новітні інформаційно-

комунікаційні технології в модернізації публічного управління: зарубіжний і 

вітчизняний досвіди". Організувала захід кафедра інформаційних технологій та 

інформаційних систем Дніпропетровського регіонального інституту 

державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України. Під час семінару були обговорені проблемні питання 

політичних, правових, організаційних, технічних, технологічних, соціальних 

аспектів упровадження та розвитку електронного урядування та електронної 

демократії на різних рівнях публічного управління. Також, було наголошено, 

що застосування інформаційно-комунікативних систем у державному 

управлінні вважається вирішальним чинником для досягнення ефективності 

його економічного функціонування як специфічного інституційного 

інструменту для реалізації державної політики. Євген Романенко акцентував 

увагу на тому, що якість інформаційно-комунікаційних зв’язків між окремими 

суб’єктами державного управління визначається низкою факторів, що впливає 

на загальну систематичну структуру всієї організації державного управління. 
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Крім того, інформаційно-комунікаційні зв’язки також впливають на якість 

потоків інформації, що здійснюються в межах усієї системи державної влади, а 

також на характеристики зовнішніх зв’язків державного управління. 

 20 вересня 2019 року керівництво ГО 

«ВАДНД» та керівництво Українського 

науково-дослідного інституту цивільного 

захисту Кропивницький Віталій 

Станіславович, Андрієнко Микола 

Васильович, Шойко Василь Анатолійович, 

Жукова Ірина Віталіївна,  Марушева Олександра Анатоліївна  та Литвин 

Наталія Михайлівна прийняли участь у Балтійському симпозіумі-конференції 

«Інтелектуальна економіка, управління та освіта», який пройшов у м.Вільнюсі, 

Литва, в університеті Миколаса Ромеріса. 

Мета заходу – обговорення фундаментально-прикладних і методичних 

питань у сферах публічного урядування, економіки, права, освіти, соціології та 

ін. 

На пленарному засіданні учасники симпозіуму-конференції дискутували 

про сутність, передумови виникнення і особливості функціонування ринку 

інтелектуальної власності. Розглядали основні суперечності сучасного ринку 

інтелектуальної власності. Було відзначено, що, сьогодні, формування 

ринкових відносин в економіці, загалом, та на її інноваційно-інтелектуальному 

рівні розвитку, зокрема, потребує стратегічного й інноваційного мислення та 

впровадження дієвих механізмів стимулювання сфери інтелектуальної 

діяльності до активного пошуку нових наукових технічних рішень.  

Після пленарного засідання робота конференції проходила по секціях:  

Секція 1. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ І ПОЛІТИКА; 

Секція 2. УПРАВЛІННЯ, ЕКОНОМІКА ТА ФІНАНСИ; 

 Секція 3. СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ;  

Секція 4. ОСВІТА ТА ПЕДАГОГІКА; 

Секція 5. ПРАВОВІ СИСТЕМИ ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ. 

На секціях були висвітлені питання про забезпечення процесу 

формування соціального капіталу та системи соціального партнерства, що 

змінює характер функціонування економічних відносин, реалізує потребу 

соціальної відповідальності, призводить до трансформації системи інтересів та 

мотивацій. Також, обговорювалися питання щодо того, що в Україні, із 

втіленням адміністративно-територіальної реформи, є багато невирішених 

проблем, починаючи з правового характеру та закінчуючи організаційним 

забезпеченням, що визначає необхідність у вдосконаленні нормативно-

правового й організаційного забезпечення реформи. 

Усі доповіді учасників заходу відрізнялися оригінальністю, доповіді були 

змістовними, цікавими. Науковці приклали чимало зусиль, щоб розкрити суть 

своїх досліджень. 
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Колеги ГО «ВАДНД» та співробітники кафедри публічного 

адміністрування Міжрегіональної Академії управління 

персоналом пройшли міжнародне стажування в рамках IV 

Міжнародного науково-практичного форуму «Інновації в науці: 

виклики сучасності», що пройшла у м. Варна, Болгарія.  Метою 

форуму є активізація співпраці між науковою спільнотою країн - 

партнерів, вивчення кращих європейських практик розвитку сучасної 

освіти і науки, визначення шляхів та напрямів формування 

ефективної освітньої та наукової системи України з урахуванням 

європейського досвіду та національних пріоритетів. 17 вересня у Варненському 

вільному університеті Чорноризця Храбра, що є співорганізатором Форуму 

разом із Чернігівським національним технологічним університетом (Україна) та 

Центром стратегічних ініціатив та прогресивного розвитку (Україна), відбулось 

пленарне засідання, на якому презентовано доповіді науковців, проекти 

діяльності партнерських вищих навчальних закладів та неодноразово 

наголошувалося на поглибленні міжнародної співпраці. 

22 листопада 2019 р. у Міжрегіональній Академії управління 

персоналом відбулася Четверта всеукраїнська науково-практична 

конференція «Європейський вимір реформування публічного управління в 

Україні», яку організувало керівництво ГО «ВАДНД». 

Актуальність обраної проблематики, для проведення всеукраїнської 

науково-практичної конференції, не викликає сумнівів, оскільки характерною 

рисою функціонування суспільства та держави, на сучасному етапі, є непрості 

політичні, соціально-економічні, етичні, культурні та інформаційні умови 

розвитку державного управління, що вимагає впровадження світових надбань 

щодо удосконалення його механізмів та їх доведення до рівня інноваційності 

європейських країн. 

У роботі заходу взяли участь представники наукової спільноти із різних 

напрямів науки державного управління, представники органів влади, молоді 

вчені, аспіранти, представники громадських організацій та інші. 

У своїх доповідях науковці зазначали, що сучасний стан розвитку та 

функціонування системи державного управління в Україні перебуває у процесі 

свого реформування, у зв’язку з постійними змінами у соціально-політичній та 

економічних сферах. Доктор наук із державного управління, професор Є.О. 

Романенко зауважив, що ефективне функціонування сучасного суспільства та 

державних інституцій не можливе без збалансування національних та 

інтеграційних процесів, які, в цілому, і спрямовують розвиток України.  

Також, піднімалися актуальні питання щодо основних причин міграції 

трудової сили в Україні. Зазначалося, що найнебезпечнішим для розвитку 

нашої країни є «відтік мізків» та міграція молоді. Здебільшого молодь та 

кваліфіковані спеціалісти закордоном займаються виснажливою фізичною 

працею, що в подальшому може спричинити погіршення їх стану здоров’я.  

Обґрунтовувалася необхідність упровадження в Україні основних 

напрямів політико-адміністративних реформ, які, наразі, реалізуються у 

провідних країнах ЄС, а саме: по-перше, інформатизація та дебюрократизація; 
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по-друге, новий менеджеризм; по-третє, децентралізація; по-четверте, сервісне 

адміністрування; по-п’яте, «Good Governance»; по-шосте, реформування 

системи публічної служби. Інформатизація та дебюрократизація означають 

перехід від концепції класичної бюрократії, що спирається на ієрархічність і 

закритість системи управління, до нової інформаційної парадигмі, заснованої 

на відкритих мережевих структурах та управлінні за результатами та ін. 

У цілому, Четверта всеукраїнська науково-практична конференція 

«Європейський вимір реформування публічного управління в Україні» 

відбулася на високому організаційному та науковому рівні. Обрана тема 

науково-практичної конференції послугувала плідним підґрунтям для обміну 

думками із зазначеної проблематики. У зв’язку з актуальністю піднятих питань 

за результатами конференції буде опублікована збірка матеріалів тез та 

доповідей учасників конференції. 

29 листопада 2019 р.  ГО «ВАДНД»  виступила 

співорганізатором Звітної науково-практичної 

конференції “Проблеми розвитку демократичної 

державності в контексті світових модернізаційних 

процесів формування національних громадянських 

суспільств (політичний, юридичний, економічний, 

соціальний, психологічний та управлінський аспекти)”, 

присвяченої пам’яті борця за незалежність України, 

Героя України Левка Лук’яненка та V Всеукраїнської 

науково-практичної конференції “Проблеми і 

перспективи соціально-економічного розвитку України в 

умовах європейської інтеграції”. 

Організатор заходів – Міжрегіональна Академія управління персоналом. 

За результатами заходів підготовлено збірник матеріалів доповідей 

учасників конференцій у якому  висвітлено питання  з проблематики широкого 

кола аспектів процесу системної модернізації України. 

30.12.2019 ГО «ВАДНД» виступила співорганізатором Міжнародної 

наукової конференції на тему «Science and Global Studies. Організатори заходу: 

Central European Education Institute (Братислава, Словакія), Батумський 

навчальний університет навігації (Батумі, Грузія), Національний інститут 

економічних досліджень (Батумі, Грузія), Регіональна Академія Менеджменту 

(Казахстан). Координатор заходу  Видавничий Дім «Інтернаука». 

Участь у конференції прийняли науковці, аспіранти, студенти, 

працівники науково- дослідних установ, а, також, практичні працівники та ін. 

Робота конференції проходила у наступних секціях: 

Секція_1. Економіка та управління національним господарством. 

Секція_2. Міжнародна економіка. 

Секція_3. Економіка і управління підприємством. 

Секція_4. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. 

Секція_5. Гроші, фінанси і кредит. 

Секція_6. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит. 

Секція_7. Оподаткування та бюджетна система. 
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Секція_8. Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності. 

Секція_9. Математичні методи в економіці. 

Секція_10. Державне управління, самоврядування і державна служба. 

Секція_11. Право. 

Секція_12. Економіка туризму. 

Секція_13. Менеджмент. 

Секція_14. Маркетинг. 

Секція_15. Психологія, педагогіка, освіта, філософія та філологія. 

Секція_16. Соціологія. 

За результатами конференції виданий збірник тез доповідей (в 

електронному та друкованому варіантах). 

Для розширення міжнародних наукових 

контактів, а, також, визнаючи необхідність 

постійного обміну знаннями, досвідом та 

інформацією з питань розвитку державного 

управління  ГО «ВАДНД»  продовжує 

випускати фаховий із державного управління 

збірник «Публічне урядування». У 2019 р. 

вийшли п’ять його номерів. Збірник внесено 

до Google 

Scholar:https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&view_op=list_works&gmla=

AJsN-F5dFs4ouzVctsGSC_EduYf3Klt9lQ0F_b_StuKsQS64-

GBtrmt06rJsi1NDkXv4GcFyN4BN5K67kCRmmSlLK4o3_A8mGMfwBaPCeIahGn

dQn8FCUVUlavai0a3eRwpOknpvNYd1gO0_0rgj-

vUtVmVh3QM8og&user=R94FnqQAAAAJ Google Scholar  вільна доступна 

пошукова система, яка індексує повний текст наукових публікацій всіх 

форматів і дисциплін. Індекс Google Scholar включає в себе більшість 

рецензованих онлайн-журналів Європи та Америки найбільших наукових 

видавництв. Також, збірник включено в такі міжнародні 

мультидисциплінарні бази даних наукових журналів як: ResearchBib, 

CiteFactor, Turkish Education İndex, Eurasian Scientific Journal Index, 

Polish Scholarly Bibliography, Electronic Journals Library, JOURNAL FACTOR. За 

даними міжнародної бази CiteFactor індекс цитованості збірника «Публічне 

урядування» у 2019 р. склав 379 балів: 

https://www.citefactor.org/journal/index/23922#.XP-nSr5n3IU CiteFactor – база, яка 

надає відкритий доступ до міжнародних журналів для контролю якості 

публікацій. Індекс цитувань CiteFactor — важливий показник, що широко 

використовується в усьому світі для оцінки якості роботи дослідників, 

наукових колективів, редакцій видань. 

ГО «ВАДНД»   активно співпрацює із засобами масової 

інформації, медійними та громадськими організаціями з 

питань висвітлення актуальної інформації з розвитку 

державного управління. Згідно Наказу Міністерства освіти і 

науки України від 15.03.2019 № 358 (Додаток 9) електронному 

науковому виданню “Публічне адміністрування та 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&view_op=list_works&gmla=AJsN-F5dFs4ouzVctsGSC_EduYf3Klt9lQ0F_b_StuKsQS64-GBtrmt06rJsi1NDkXv4GcFyN4BN5K67kCRmmSlLK4o3_A8mGMfwBaPCeIahGndQn8FCUVUlavai0a3eRwpOknpvNYd1gO0_0rgj-vUtVmVh3QM8og&user=R94FnqQAAAAJ
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&view_op=list_works&gmla=AJsN-F5dFs4ouzVctsGSC_EduYf3Klt9lQ0F_b_StuKsQS64-GBtrmt06rJsi1NDkXv4GcFyN4BN5K67kCRmmSlLK4o3_A8mGMfwBaPCeIahGndQn8FCUVUlavai0a3eRwpOknpvNYd1gO0_0rgj-vUtVmVh3QM8og&user=R94FnqQAAAAJ
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&view_op=list_works&gmla=AJsN-F5dFs4ouzVctsGSC_EduYf3Klt9lQ0F_b_StuKsQS64-GBtrmt06rJsi1NDkXv4GcFyN4BN5K67kCRmmSlLK4o3_A8mGMfwBaPCeIahGndQn8FCUVUlavai0a3eRwpOknpvNYd1gO0_0rgj-vUtVmVh3QM8og&user=R94FnqQAAAAJ
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&view_op=list_works&gmla=AJsN-F5dFs4ouzVctsGSC_EduYf3Klt9lQ0F_b_StuKsQS64-GBtrmt06rJsi1NDkXv4GcFyN4BN5K67kCRmmSlLK4o3_A8mGMfwBaPCeIahGndQn8FCUVUlavai0a3eRwpOknpvNYd1gO0_0rgj-vUtVmVh3QM8og&user=R94FnqQAAAAJ
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&view_op=list_works&gmla=AJsN-F5dFs4ouzVctsGSC_EduYf3Klt9lQ0F_b_StuKsQS64-GBtrmt06rJsi1NDkXv4GcFyN4BN5K67kCRmmSlLK4o3_A8mGMfwBaPCeIahGndQn8FCUVUlavai0a3eRwpOknpvNYd1gO0_0rgj-vUtVmVh3QM8og&user=R94FnqQAAAAJ
https://www.citefactor.org/journal/index/23922#.XP-nSr5n3IU
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національна безпека” присвоєно категорію “Б”. Заснували наукове видання 

ГО «ВАДНД»  та Видавничий дім «Інтернаука». Видання включено до світових 

наукометричних баз: Polish Scholarly Bibliography; Scientific Indexing Services; 

Open Academic Journals Index; Google Академія; Electronic Journals Library; 

International Institute of Organized Research; JOURNAL FACTOR; Bielefeld 

Academic Search Engine; Cosmos Impact Factor.  

Електронне наукове періодичне видання «Експерт: 

парадигми юридичних наук і державного управління», яке 

видається під науковим керівництвом ГО «ВАДНД» 

включено до Google 

Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=_op3e

oIAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F71og5-

TKJgB9NaKU1ykomhNLYXRuSw8jdd0Z_JW9aAeBfdcCBYYpL

UA7ByhWDox6z0jNlZLiGzGQRHLZTrNN32hx8veWIOafEugtB

8_Tnt-

sJTBb2HiAsiWt16lGDy5qiAHR3VTLZuE4wKuoqO2hWs6WQ2zXelqPgEf245rXL

6Xo6cfliSR4G-50B4sToN0Z3iyrfSnSpAYgYJzyZNGEAVe1zVog , а, також, до 

міжнародних наукометричних баз:  Turkish Education İndex 

(Турція) http://www.turkegitimindeksi.com/Search.aspx?where=journal&field=all&t

ext=Експерт:%20парадигми%20юридичних%20наук%20і%20державного%20уп

равління, Polish Scholarly Bibliography (Польща) https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-

webapp/journals/57505, Eurasian Scientific Journal 

Index http://esjindex.org/search.php?id=3145, ResearchBib: http://journalseeker.resea

rchbib.com/view/issn/2617-9660, Scientific Indexing Services 

http://www.sindexs.org/JournalList.aspx?ID=5782. У 2019 р. випущено 3 номери 

видання.  

24 вересня 2019 р. у Національній академії 

державного управління при Президентові України відбувся  

захист дисертації Андрєєва В.О. на тему «Присяга 

державного службовця в механізмі проходження державної 

служби в Україні», представленої  на здобуття наукового 

ступеня кандидата наук із державного управління, за 

спеціальністю 25.00.03- державна служба. По закінченню 

захисту, Федоренко Владислав Леонідович Заступник 

головного редактора електронного наукового видання 

«Експерт: парадигми юридичних наук і державного 

управління», він же і науковий керівник дисертації, презентував шановному 

науковому зібранню його № 2 (4) – серпень  2019. Під час презентації 

Владислав Леонідович розповів про подальші плани розвитку видання та 

запросив усіх бажаючих до співпраці на сторінках наукового видання.  

26 вересня 2019 р. в рамках конференції на честь 15-річчя Національного 

бюро експертиз Вірменії  Владислав Леонідович Федоренко, Заступник 

головного редактора електронного наукового видання «Експерт: парадигми 

юридичних наук і державного управління» презентував шановному науковому 

зібранню його № 1(3)-липень 2019 та № 2 (4) – серпень  2019. У своєму виступі 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=_op3eoIAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F71og5-TKJgB9NaKU1ykomhNLYXRuSw8jdd0Z_JW9aAeBfdcCBYYpLUA7ByhWDox6z0jNlZLiGzGQRHLZTrNN32hx8veWIOafEugtB8_Tnt-sJTBb2HiAsiWt16lGDy5qiAHR3VTLZuE4wKuoqO2hWs6WQ2zXelqPgEf245rXL6Xo6cfliSR4G-50B4sToN0Z3iyrfSnSpAYgYJzyZNGEAVe1zVog
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=_op3eoIAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F71og5-TKJgB9NaKU1ykomhNLYXRuSw8jdd0Z_JW9aAeBfdcCBYYpLUA7ByhWDox6z0jNlZLiGzGQRHLZTrNN32hx8veWIOafEugtB8_Tnt-sJTBb2HiAsiWt16lGDy5qiAHR3VTLZuE4wKuoqO2hWs6WQ2zXelqPgEf245rXL6Xo6cfliSR4G-50B4sToN0Z3iyrfSnSpAYgYJzyZNGEAVe1zVog
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=_op3eoIAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F71og5-TKJgB9NaKU1ykomhNLYXRuSw8jdd0Z_JW9aAeBfdcCBYYpLUA7ByhWDox6z0jNlZLiGzGQRHLZTrNN32hx8veWIOafEugtB8_Tnt-sJTBb2HiAsiWt16lGDy5qiAHR3VTLZuE4wKuoqO2hWs6WQ2zXelqPgEf245rXL6Xo6cfliSR4G-50B4sToN0Z3iyrfSnSpAYgYJzyZNGEAVe1zVog
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=_op3eoIAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F71og5-TKJgB9NaKU1ykomhNLYXRuSw8jdd0Z_JW9aAeBfdcCBYYpLUA7ByhWDox6z0jNlZLiGzGQRHLZTrNN32hx8veWIOafEugtB8_Tnt-sJTBb2HiAsiWt16lGDy5qiAHR3VTLZuE4wKuoqO2hWs6WQ2zXelqPgEf245rXL6Xo6cfliSR4G-50B4sToN0Z3iyrfSnSpAYgYJzyZNGEAVe1zVog
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=_op3eoIAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F71og5-TKJgB9NaKU1ykomhNLYXRuSw8jdd0Z_JW9aAeBfdcCBYYpLUA7ByhWDox6z0jNlZLiGzGQRHLZTrNN32hx8veWIOafEugtB8_Tnt-sJTBb2HiAsiWt16lGDy5qiAHR3VTLZuE4wKuoqO2hWs6WQ2zXelqPgEf245rXL6Xo6cfliSR4G-50B4sToN0Z3iyrfSnSpAYgYJzyZNGEAVe1zVog
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=_op3eoIAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F71og5-TKJgB9NaKU1ykomhNLYXRuSw8jdd0Z_JW9aAeBfdcCBYYpLUA7ByhWDox6z0jNlZLiGzGQRHLZTrNN32hx8veWIOafEugtB8_Tnt-sJTBb2HiAsiWt16lGDy5qiAHR3VTLZuE4wKuoqO2hWs6WQ2zXelqPgEf245rXL6Xo6cfliSR4G-50B4sToN0Z3iyrfSnSpAYgYJzyZNGEAVe1zVog
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=_op3eoIAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F71og5-TKJgB9NaKU1ykomhNLYXRuSw8jdd0Z_JW9aAeBfdcCBYYpLUA7ByhWDox6z0jNlZLiGzGQRHLZTrNN32hx8veWIOafEugtB8_Tnt-sJTBb2HiAsiWt16lGDy5qiAHR3VTLZuE4wKuoqO2hWs6WQ2zXelqPgEf245rXL6Xo6cfliSR4G-50B4sToN0Z3iyrfSnSpAYgYJzyZNGEAVe1zVog
http://www.turkegitimindeksi.com/Search.aspx?where=journal&field=all&text=%D0%95%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82:%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%B8%20%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%20%D1%96%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://www.turkegitimindeksi.com/Search.aspx?where=journal&field=all&text=%D0%95%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82:%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%B8%20%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%20%D1%96%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://www.turkegitimindeksi.com/Search.aspx?where=journal&field=all&text=%D0%95%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82:%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%B8%20%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%20%D1%96%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/57505
https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/57505
http://esjindex.org/search.php?id=3145
http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2617-9660
http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2617-9660
http://www.sindexs.org/JournalList.aspx?ID=5782
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Владислав Леонідович розповів про подальші плани розвитку видання, серед 

яких: висвітлення нових наукових досягнень організації  діяльності органів 

судової та публічної  влад в  Україні; посилення ролі видання в процесі 

підготовки фахівців з публічного  управління; розробки  дисциплін  з 

формування  сучасного розуміння соціально-правових процесів; публікація 

лекцій та оглядів з найактуальніших проблем підвищення ролі громадськості у 

вирішенні актуальних завдань розвитку судової експертизи України та ін. 

03 жовтня 2019 року, на осінньому 

засіданні Cекції судової експертизи об’єктів 

інтелектуальної власності Науково-

консультативної та методичної ради з проблем 

судової експертизи при Міністерстві юстиції 

України, проведеному на базі Науково-

дослідного центру судової експертизи з питань 

інтелектуальної власності Міністерства юстиції 

України, під час розгляду останнього питання, директор Центру проф. В.Л. 

Федоренко презентував членам Секції та запрошеним науковий електронний 

журнал «Експерт: парадигми юридичних наук та державного управління». 

Заснували видання – МАУП та Центр, у науковому партнерстві із ГО 

«ВАДНД». 

12 грудня 2019 р., на святкуванні 15-річчя з дня 

заснування Науково-дослідного центру судової експертизи з 

питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції 

України відбулося підписання Меморандуму про співпрацю 

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

Науково-дослідним центром судової експертизи з питань 

інтелектуальної власності Міністерства юстиції України 

(http://www.intelect.org.ua/), в особі Директора Федоренка В.Л. 

Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної 

власності Міністерства юстиції України - потужна багатопрофільна державна 

установа, що спеціалізується на проведенні високотехнологічних судових 

експертиз. Центр впевнено розвиває міжнародне співробітництво з питань 

організації та проведення науково-дослідних робіт у галузі судової експертизи, 

впроваджуючи їх результати в експертну, слідчу та судову практики. Центр 

укомплектований висококваліфікованими фахівцями, які проводять значну 

кількість судових експертиз, надаючи, тим самим, реальну і суттєву допомогу в 

захисті прав та інтересів людини, а судовим і слідчим органам  у формуванні 

доказової бази. 

У рамках співпраці заплановано здійснення наукового співробітництва, 

спрямованого на вивчення і узагальнення досягнень науки та сприяння їх 

найбільш повному використанню в інтересах соціально-економічного та 

правового розвитків України, а, також, для відтворення інтелектуального 

потенціалу суспільства, обміну знаннями та досвідом, укріплення 

міжнародного іміджу України. 
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  У 2019 р. випущено № 2 збірника наукових 

праць «Науковий вісник: державне управління» (далі  

збірник), який виходить у науковому співтоваристві із ГО 

«ВАДНД». Збірник  заснований з метою розвитку 

вітчизняного наукового потенціалу в галузі державного 

управління цивільним захистом населення та інтеграції 

його в світовий науковий простір, шляхом оприлюднення 

результатів досліджень. Збірник  включено до Google 

Scholar , а, також, до міжнародних наукометричних баз: 

 Turkish Education İndex (Турція), Eurasian Scientific Journal, 

Scientific Indexing Services, Cosmos Impact Factor, Scientific 

Indexing Services. 
 

У 2019 р. кількість 

відвідувань сайту ГО 

«ВАДНД»,  у порівнянні із 2018 

р., станом на серпень 2019 р. 

зросла на майже  15000 чоловік. 

Для активізації наукової 

роботи ГО «ВАДНД» по всій 

Україні, за ініціативою її 

Президента,   утворено 

Відокремлений підрозділ ГО 

«ВАДНД»  у Миколаївській 

області. Головою 

Відокремленого підрозділу ГО 

«ВАДНД»  у Миколаївській 

області обрано Ємельянова 

Володимира Михайловича - 

доктора наук з державного управління, професора,  професора кафедри 

публічного управління та адміністрування, директор Інституту державного 

управління, державного службовця І рангу, Заслуженого діяча науки і техніки 

України. 

Для розширення наукової співпраці 21 березня 2019 року ГО 

«ВАДНД», в особі Президента Романенка Євгена Олександровича та 

науково-популярний проект «SCIENCE4TECHNOLOGY» в особі SEO 

Гусака Володимира Сергійовича підписали договір про співробітництво. 
Основна мета «SCIENCE4TECHNOLOGY»: зібрати новітні розробки науково-

дослідних інститутів і академій України на одній платформі з метою 

ознайомлення і можливого продажу технологій бізнес-структурам. Співпраця 

передбачає, зокрема, проведення спільних наукових досліджень з актуальних 

проблем науки, які становлять взаємний інтерес, у тому числі, у галузі 

управлінських, соціальних та гуманітарних і правових наук, а також у галузі 

права, що регулює відносини управлінського характеру; обмін досвідом та 

інформацією з проблемних питань щодо становлення системи державного 
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управління; організацію конференцій, симпозіумів, “круглих столів” та інших 

комунікативних заходів, двосторонніх спільних конференцій, а також 

запрошення для участі у них учених з інших навчальних та наукових установ. 

Продуктивною та ефективною була праця Президента ГО «ВАДНД»    у 

2019 році у напрямі вдосконалення державного управління.  

За ініціативи Романенка Євгена Олександровича в  Приватному 

акціонерному товаристві «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна 

Академія управління персоналом» відкрито спеціалізовану вчену раду 

К 26.142.06 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту 

дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного 

управління за спеціальністю 25.00.02 «Механізми державного управління» 

терміном до 31 грудня 2020 року (Додаток 1 до наказу Міністерства освіти і 

науки України 11.07.2019 № 975). Голова спеціалізованої вченої  ради – 

Мотренко Тимофій Валентинович – професор кафедри публічного 

адміністрування Міжрегіональної Академії управління персоналом,  доктор 

філософських наук, професор, Академік Національної академії педагогічних 

наук України. 17.07.2019 у Міжрегіональній Академії управління 

персоналом відбулося перше організаційне засідання спеціалізованої 

вченої ради К 26.142.06 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту 

дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного 

управління за спеціальністю 25.00.02 «Механізми державного управління». 

Засідання розпочалося привітанням Голови спеціалізованої вченої ради, 

професора кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної Академії 

управління персоналом,  доктора філософських наук, професора Мотренка 

Тимофія Валентиновича. На першому засіданні спеціалізованої вченої ради 

були обговорені  перспективи роботи ради на 2019-2020 рр.  Члени ради 

висловили різні пропозиції щодо оцінювання якості наукових досліджень,  

щодо перевірки академічних текстів на текстові запозичення. Були обговорені 

питання створення програмного забезпечення для підтримки роботи ради, яке 

збирало б усю необхідну інформацію про здобувачів, дисертації, керівників, 

опонентів, захисти тощо. Це б давало змогу в автоматизованому режимі 

генерувати більшість необхідних документів та суттєво спростити процедури 

підготовки до захисту та оформлення документів після захисту, зменшити 

організаційні труднощі здобувачів. 

ГО «ВАДНД» за заслуги перед Українською 

Православною Церквою, нагороджена орденом 

Української Православної Церкви преподобного 

Нестора Літописця ІІІ ступеня! Орден преподобного 

Нестора Літописця III ступеня — висока відзнака 

Української Православної Церкви  для нагородження 

єпископату, духовенства, мирян, державних діячів, 

журналістів, письменників, поетів та освітян за 

особистий внесок у видавничу, церковно-літературну та 

письменницьку діяльності, а, також, за поширення 

світлих ідеалів Православ’я в суспільно-політичному 
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житті України. 

Романенка Євгена Олександровича доктора наук із 

державного управління, професора за вагомий особистий 

внесок у підготовку, перепідготовку та підвищення 

кваліфікації фахівців для сфери національної безпеки 

обрано почесним членом громадської організації 

“Академія Національної Безпеки”. 

14.02.2019 Заступник Міністра освіти і науки 

України Стріха Максим Віталійович вручив 

Президенту Асамблеї Романенку Євгену 

Олександровичу Диплом Академіка Академії Наук 

Вищої Школи України. Урочисте нагородження 

відбулося на зборах Академії Наук Вищої Школи України, які пройшли на 

території Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

 Асоціацією інноваційної та 

цифрової освіти, за сприяння 

Міністерства освіти і науки України 

керівництву ГО «ВАДНД» Євгену 

Романенку, Ірині Жуковій та Денису 

Кіслову присуджено Всеукраїнську премію «Інновація в освіті - 2018» за  

монографію «Маркетингова комунікологія як механізм реалізації 

державної політики», яка отримала почесне 3 місце у номінації «Краща 

українська навчальна книга (категорія літератури non/fiction)». 

Всеукраїнська премія «Інновація в освіті» присуджується фізичним та 

юридичним особам за реалізацію інноваційних освітніх проектів, розробку та 

запровадження інноваційних методик та інструментів у сфері освіти, а також 

популяризацію інноваційної освіти в Україні та за її межами. Місія Премії – 

виявити, відзначити та проінформувати суспільство про кращих особистостей 

та організації, які стали інноваторами у сфері освіти та зробили вагомий вклад у 

розвиток людського капіталу України. 

Також, Євгена Олександровича включено до складу Громадської ради 

при виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації). У 2019 р. Романенко Є.О. брав участь у конкурсі 

щодо обрання членів Наукового комітету Національної ради з питань розвитку 

науки і технологій МОН України. У вересні 2019 р. Романенка Євгена 

Олександровича обрано до складу Громадської ради при Київській міській 

державній адміністрації та до складу Комітету з питань освіти і науки, 

молоді та спорту, сім’ї та дітей! 

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

відокремлених підрозділів в областях України.  
Президентa ГО “ВАДНД”, доктора наук із державного управління, 

професора, Заслуженого юриста України Романенка Є.О. та члена ГО 

“ВАДНД”, доктора економічних наук, професора, Заслуженого працівника 

освіти України Дація О.І. було нагороджено Почесним знаком 
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Національного університету цивільного захисту України медаллю “За 

вагомий внесок у розвиток освіти та науки” 

Президент ГО “ВАДНД”  Романенко Євген Олександрович та 

Виконавчий директор Президії Асамблеї Чаплай Ірина Віталіївна увійшли 

до складу Національного дослідного фонду України, у якості експертів. 
Основними напрямами діяльності Національного дослідного фонду України є: 

 виконання наукових досліджень та розробок; 

 розвиток наукової співпраці, наукової мобільності; 

 розвиток дослідницької інфраструктури; 

 підтримка проектів молодих вчених; 

 популяризація науки. Експертна діяльність передбачає отримання 

оперативної інформації про грантові проекти із різних галузей науки 

державного управління та про можливість участі 

у них. 

Романенка Є.О. та Чаплай І.В. 

включено до редакційної колегії 

міжнародного збірника наукових праць «PR 

И СМИ В КАЗАХСТАНЕ», співзасновником 

якого  є партнер ГО «ВАДНД» , Казахський 

національний університет імені аль-Фарабі. 

Збірник наукових праць містить матеріали, що 

присвячені розвитку, проблемам і перспективам 

гуманітарних наук у світі. До публікації у збірнику, на конкурсній основі, 

приймаються наукові роботи казахською, російською, англійською та 

німецькою мовами. У складі редакційної колегії збірника провідні професори і 

доценти країн Казахстану, Великобританії, США, Росії, України, Туреччини. 

Віце-президент ГО «ВАДНД» Руденко О.М. у 2019 р. розмістила  6 

наукових публікацій, у тому числі: 2 тез конференції; 1 стаття у фаховому 

виданні; 2 – у зарубіжному періодичному виданні та була співавтором 1  

зарубіжної колективної монографії. Як співорганізатор провела 3 міжнародних 

конференції за кордоном та 1 міжнародну конференцію в Україні. Ольга 

Мстиславівна є членом 2 спеціалізованих вчених рад. 

Голова Відокремленого підрозділу ГО «ВАДНД» у м. Києві 

Непомнящий Олександр Михайлович, професор кафедри публічного 

адміністрування Навчально-наукового інституту міжнародних відносин та 

соціальних наук ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління 

персоналом», доцент кафедри економіки підприємств міського господарства 

ННІ ПОЗДН та ПК Харківського національного  університету міського 

господарства імені О.М. Бекетова (за сумісництвом) продовжує очолювати 

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 науковців (включаючи іноземних вчених та експертів), з 
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яких 14 - доктори наук, 13 - кандидати, когорту аспірантів та здобувачів 

наукових ступенів.   

Також, Олександр Михайлович очолює Громадську спілку 
«Міждержавна гільдія інженерів-консультантів» (МГІК), яка стала науково-

практичною лабораторією з апробації напрацювань Наукової школи та 

провідником в Україні кращих міжнародних практик і наукових надбань у 

сфері розподілу й управління ризиками у будівництві. Перший заступник 

Голови Об’єднання організацій роботодавців “Всеукраїнська конфедерація 

роботодавців житлово-комунальної галузі України”, член Координаційної ради 

сприяння розвитку громадянського суспільства при Президентові України, член 

Координаційної ради сприяння розвитку громадянського суспільства при 

Президентові України. 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. Три аспіранти протягом 

2019 року успішно захистили дисертації з присвоєнням наукового ступеня 

кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми 

державного управління.  

Олександр Михайлович - заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 

26.142.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на 

здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук з державного управління 

за спеціальностями 25.00.01 «Теорія та історія державного управління», 

25.00.02 «Механізми державного управління» та  25.00.05 «Державне 

управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку».   

Олександр Михайлович пройшов міжнародне стажування з курсу 

«Інновації в науці: виклики сучасності» Варненський вільний університет імені 

Чорноризця Храбра (Болгарія), про що має відповідний сертифікат. 

Довганя Валерія Івановича Члена Відокремленого підрозділу ГО 

«ВАДНД»  у Хмельницькій області, доктора наук з державного управління 

було делеговано для участі в установчих зборах по обранню складу 

Громадської ради при Хмельницькій облдержадміністрації. 

 Рішенням Президії  Української Спілки 

ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) 

Члена ГО «ВАДНД», аспіранта МАУП Лебєдєву 

Надію Анатоліївну нагороджено медаллю “За 

заслуги ІІ-го ступеня”. Українська Спілка ветеранів 

Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) – 

всеукраїнська добровільна, самостійна громадська 

організація інвалідів, учасників бойових дій та 

учасників війни в Афганістані, яка має на меті координацію зусиль ветеранів 

війни, сімей загиблих, їх об’єднань у справі широкого, ефективнішого 

використання наявних можливостей у забезпеченні захисту своїх законних 

політичних, економічних, соціальних прав, надання оздоровчої, медичної, 

психологічної, моральної та матеріальної допомоги. 
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Позняк Сергій Віталійович, кандидатура якого була 

подана ГО "ВАДНД" перміг у конкурсі   “Місто мрій” 2019 

року, що проходив у рамках щорічного Київського Форуму 

організацій громадського суспільства, на кращу творчу 

роботу (живопис і графіка). Організатор конкурсу – 

Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу 

КМДА. Проведення конкурсу є одним із кроків на шляху 

створення міста, в якому кожен мріє жити і де всі 

найзаповітніші мрії збуваються. Київська громадська спільнота завжди 

об’єднувала навколо себе кращих представників української інтелігенції, була 

осередком прогресивної думки, забезпечувала збереження українського слова 

та відродження національних традицій і звичаїв. Історія громадського руху, 

зокрема в столиці, тісно пов’язана з іменами відомих діячів, які зробили 

вагомий внесок у перетворення нашого міста у місто мрій. 

Особливо плідної була наукова робота Одеського відокремленого 

підрозділу ГО «ВАДНД». Далі, наводимо інформацію про роботу 

підрозділу. 

 Драгомирецька Н.М., д.н.держ.упр., професор (ОРІДУ НАДУ) 

- Успішно закінчила он-лайн курс «Експерт з акредитації освітніх 

програм: онлайн тренінг» Національного агентства із забезпечення якості вищої 

освіти», сертифікат від 05.10.2019. 

- Член підкомісії 281 «Публічне управління та адміністрування» науково-

методичної комісії сектору вищої освіти Науково-методичної ради 

Міністерства освіти і науки України. Наказ Міністерства освіти і науки України 

від 21.11.2019 р. № 1451. 

- Член 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.  

- Член науково-експертної ради ОРІДУ НАДУ. 

- Продовжує роботу наукова школа «Вплив комунікативної діяльності на 

сталий розвиток суспільства: проектування та управління (функціонує з 2010 

р.): наукове консультування 1 докторанта та 6 аспірантів. 

- Голова журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі 

спеціальності «Публічне управління та адміністрування». 

- Розроблено нові навчальні сайти (хмари Google) з повним методични 

забезпеченням, з інтерактивними вправами в Google формах та на міжнародній 

методичній мережі LearningApps.org (транслюються на авторські навчальні 

сайти), до який відкривається доступ кожному слухачеві та з трансляцією 

електронних ресурсів через Symbaloo. 

- Стажування у Національному технічному університеті України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України, 

кафедра теорії та практики управління факультету соціології і права з 

28.05.2019 по 28.06.2019. Довідка про проходження стажування № 3010/228 від 
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02.07.2019. 

Саханенко С.Є., д.н.держ.упр., професор (ОРІДУ НАДУ) 

- Член науково-експерної ради ОРІДУ НАДУ 

1) Свідоцтво Міністерства економічного розвитку і торгівлі України "Про 

реєстрацію авторського права на твір: «Комплекс аналітичних матеріалів щодо 

проведення територіальних перетворень у місцях компактного проживання 

національних меншин». Свідоцтво про реєстрацію авторського права та твір 

№83387 від 14.10.2019 

Наукове керівництво Мануїловою Катериною Віталіївною – присуджено 

науковий ступінь доктора наук з державного управління (лютий 2019). 

Педагогічна діяльність: 

- Курс "Теритоіральна організація публічної влади" (магістерська 

програма) 

- Курс "Актуальні проблеми розвитку інституту місцевого 

самоврядування" (докторська програма) 

Миколайчук М. М., д.держ.упр., професор (ОРІДУ НАДУ) 

- Член науково-експерної ради ОРІДУ НАДУ 

Науково-експертна діяльність: 

Рецензії на монографії, підручники, посібники, статті  

1. Долженков О.О. Публічне управління та адміністрування: вступ до 

спеціальності : навч. посіб. / О.О.Долженков – Одеса : видавець Букаєв Вадим 

Вікторович, 2019. – 190 с. – 9 д.а. – 180. 

Рецензія авторефератів дисертацій:  

1. Акімова Людмила Миколаївна “Механізми державного управління 

забезпеченням економічної безпеки в Україні: теоретико-методологічні засади”, 

автореферат дисертації представленої на здобуття наукового ступеня доктора 

наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми 

державного управління, – спеціалізована вчена рада Д 26.142.04 у ПАТ “Вищій 

навчальний заклад    “Міжрегіональна   академія управління персоналом”  

2. Нікіпєлова Євгенія Миколаївна “Державне управління безпековою 

політикою Республіки Польща: досвід для України” автореферат дисертації 

представленої на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного 

управління за спеціальністю 25.00.05 – державне управління у сфері державної 

безпеки та охорони громадського порядку – спеціалізована вчена рада 

Д 64.707.03 Національного університету цивільного захисту України (м. 

Харків).  

Експертиза дисертацій:  

1. Лукашов Олександр Олександрович “Механізми державного 

регулювання стратегічного розвитку регіону”, подано до захисту в 

спеціалізованій вченій раді Д 64.858.01 Харківського регіонального інституту 

державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України на здобуття наукового ступеня кандидата наук з 

державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного 

управління  

2. Леонова Олена Олегівна “Механізми державного регулювання у сфері 
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детінізації економічних відносин в Україні” , подано до захисту в 

спеціалізованій вченій раді Д 64.858.01 Харківського регіонального інституту 

державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України на здобуття наукового ступеня кандидата наук з 

державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного 

управління  

Організаційна робота:  

1. Навчання з підготовки тренерів-консультантів за Професійною 

програмою підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб 

органів місцевого самоврядування з питань місцевого економічного розвитку 

(144 години 21 травня – 26 червня 2019 року), Проект «Партнерство для 

розвитку міст» – НАДУ при Президентові України. 

Сазикіна Т.П., канд. філол. наук, доцент, (доцент кафедри «Філологія» 

Одеського національного морського університету) 

- Член Вченої ради Навчально-наукового морського гуманітарного 

інституту ОНМУ. 

- Голова наукового семінару кафедри.  

- Член оргкомітету по проведенню Олімпіади з англійської мови для 

вступників до ОНМУ  

- Стажування     

Пройшла стажування без відриву від виробництва в ОНУ ім. 

І.І.Мечникова (28 березня – 26 квітня 2019 р.) обсягом 108 год. за програмою 

«Іноземна мова за професійним та академічним спрямуванням».  Довідка № 02-

01-838 від 14.05.2019 видана в ОНУ ім. І.І. Мечникова. 

Матвєєнко І.В., к.н.держ.упр. (ОРІДУ НАДУ)  

- Стажування:   

Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, тема стажування: 

«Використання інтерактивних методів під час викладання дисциплін з питань 

розвитку суспільства і соціальних процесів», за програмою  «Актуальні 

проблеми сучасної політичної науки і практики», загальна кількість годин – 

108. Довідка від 28.05.2019 року  

№ 02-01-924 

- Відомості про підвищення кваліфікації:  

1. Certificate of Participation in the international scientific – practical 

conference the contribution of young scientists to the development of public 

administration. – Академія публічного адміністрування. – 01.03.2019, Кишинів, 

Молдова.  

2. Сертификат об участии в работе І Международного форума молодых 

управленцев. – Академия управления при Президенте Республики Беларусь. – 

28-30.03.2019. – Минск, Белорусь. 

- Організаційна робота: 

- заступник відповідального секретаря приймальної комісії ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 

- Навчально-методичні видання:  

- Керівництво аспірантами: 
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1. Кулешов В.В., аспірант 4-го року підготовки, тема дисертаційного 

дослідження: «Громадський контроль представницьких органів влади в умовах 

децентралізації».  

2. Пушкаревський  С.В., аспірант 4-го року підготовки, тема 

дисертаційного дослідження: «Реформування місцевого самоврядування в 

умовах децентралізації влади».  

Яценко В. А., к.н.держ.упр. (ОРІДУ НАДУ) 

1. Член консультаційної групи ОРІДУ згідно договору угоди про 

наукове консультування з Департаментам соціальної та сімейної політики 

Одеської облдержадміністрації 

2. Голова профспілкової організації ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України 

Піроженко Н.М., к.н.держ.упр. (ОРІДУ НАДУ) 

- Участь у наукових комунікативних заходах ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України в 2019 році: 

1. Х Міжнар. наук. конф. аспірантів та докторантів із державного 

управління, «Державне управління в Україні: історія державотворення, виклики 

та перспективи» 31 травня 2019 р. 

2. Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю 11 жов. 2019 р. 

З 20 по 23 вересня 2019 р. в м. Херсоні відбувся ХІV Міжнародний 

кінофестиваль аматорського кіно «Кінокімерія 2019», у якому прийняла 

участь член ГО «ВАДНД» Лебєдєва Надія Анатоліївна. На суд поважного 

журі були представлені фільми з України, Вірменії, Білорусі, Болгарії, Данії, 

Ірану, Індії, Іспанії, Казахстану, Естонії, Китаю та інших країн. Рік тому, 20 

вересня 2018 року заступник Міністра культури України Юрій Рибачук провів 

робочу зустріч з Президентом UNICA Дейвом Ваттерсеном. У зустрічі також 

взяли участь представники Державного агентства України з питань кіно, 

Міністерства закордонних справ України та Херсонської ОДА. Під час 

спілкування були обговорені основні питання щодо можливості організації та 

проведення у 2022 році в Україні 84-го Міжнародного фестивалю 

непрофесійного та незалежного кіно UNICA. UNICA - Міжнародний союз кіно, 

член Міжнародної ради кіно, телебачення та аудіовізуальних комунікацій при 

ЮНЕСКО, об’єднує асоціації, товариства, кіноклуби кіноаматорів і незалежних 

кінематографістів 35-ти країн світу (Європа, Америка, Азія і Африка). На 

Конгресі UNICA, який відбувся у рамках 81-го фестивалю у 2019 році в 

Нідерландах (м. Зейст) була одноголосно прийнята пропозиція делегації 

України провести 84-й фестиваль UNICA в Україні.  

Виконавчому директору Президії ГО «ВАДНД», 

кандидату наук з державного управління, доценту Чаплай 

Ірині Віталіївні присуджено премію Київського міського 

голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці 

України – міста-героя Києва у 2019 році (Розпорядження № 

436 від 21.05.2019).  Премія присуджується за видатні наукові 

та творчі досягнення молоді, за внесок у розвиток молодіжного 

руху,  за реалізацію соціальних проектів, що спрямовані 
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на популяризацію здорового способу життя та розвиток спорту, на патріотичне 

виховання молоді та ін.  

Виконавчого директора Президії ГО «ВАДНД» 

Жукову Ірину Віталіївну, за результатами щорічного 

конкурсу на найкращу монографію, підручник, 

навчальний посібник, праці молодих учених, патенти, 

художню літературу, який проводився Національною 

Академією Наук Вищої Освіти України, нагороджено 

дипломом за ІІ місце у номінації «Монографії» за 

монографію «Державно-громадська комунікація як об’єкт наукового 

дослідження в Україні». 

 Виконавчого директора Президії ГО «ВАДНД» Ірину Віталіївну 

Жукову нагороджено Подякою Київського міського голови з нагоди 

відзначення у 2019 році в місті Києві Дня підприємця. Подяка оголошена 

Ірині Віталіївні за особисті трудові досягнення у професійній та громадській 

діяльностях. Також, Ірина Віталіївна стала головним редактором збірника 

наукових праць «Науковий вісник: державне управління» (далі  збірник) 

заснований з метою розвитку вітчизняного наукового потенціалу в галузі 

державного управління та інтеграції його в світовий науковий простір, шляхом 

оприлюднення результатів досліджень. Засновниками збірника є Український 

науково-дослідний інститут цивільного захисту та Приватне акціонерне 

товариство “Вищий навчальний заклад “Міжрегіональна Академія управління 

персоналом”. Збірник призначений для публікації наукових статей науковців та 

практиків державного управління, викладачів, здобувачів, аспірантів, молодих 

вчених. 

Ірині Віталіївні присвоєно 

кваліфікацію судового експерта за 

спеціальністю13.1.1 «Дослідження, 

пов'язані з літературними, 

художніми творами, та інші». У 

рамках експертної спеціальності 

13.1.1, проводиться дослідження всіх об’єктів авторського права за 

виключенням комп’ютерних програм і баз даних, дослідження яких належить 

до компетенції експертів зі спеціальності 13.1.2. 

Національна Академія наук вищої освіти 

України нагородила доктора наук із 

державного управління Кіслова Дениса 

Васильовича медаллю ім. Ярослава Мудрого. 

 

 

Козаков Володимир Миколайович, член ГО «ВАДНД» включений до 

складу конкурсної комісії з розгляду проектів національно-патріотичного 

виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства, для 

реалізації яких надаватиметься фінансова підтримка у 2020 році.  
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Згідно із наказом Міністерства освіти і науки України від 20.06.2019 р. 

№ 872 (Додаток 2) Віце Президенту ГО «ВАДНД», доктору наук із 

державного управління Пархоменко-Куцевіл Оксані Ігорівні присвоєне 

вчене звання доцента. 

Гбур Зоряна Володимирівна член ГО «ВАДНД», доктор 

наук із державного управління, автор Концепції 

"Концептуальна модель державного управління 

економічною безпекою України" нагороджена Дипломом 

Національної академії педагогічних наук України. 

З метою розповсюдження досягнень науки державного 

управління,    у 2018-2019 рр. до членів ГО “ВАДНД” 

приєдналися понад 30 найавторитетніших докторів та 

кандидатів наук з державного управління, а, також, відомих 

учених із суміжних галузей   Кармінська-Бєлоброва Марина Володимирівна 

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри менеджменту 

інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин 

Харківського Національного Університету «Харківський політехнічний 

інститут», Новікова Наталя Леонідівна Завідувач кафедри публічного 

управління та адміністрування Київського національного торговельно-

економічного університету, доктор економічних наук, доцент, Бурик Зоряна 

Михайлівна, доктор наук з державного управління, старший викладач кафедри 

регіонального управління та місцевого самоврядування ЛРІДУ НАДУ при 

Президентові України, Литвин Наталія Михайлівна, здобувач наукового 

ступеня кандидата наук з державного управління МАУП, Козаков Володимир 

Миколайович доктор наук з державного управління, професор, професор 

кафедри суспільного розвитку і суспільно-владних відносин Національної 

академії державного управління при Президентові України, Гбур Зоряна 

Володимирівна доктор наук з державного управління, Андріяш Вікторія 

Іванівна доктор наук з державного управління, доцент, Палагнюк Юліана 

Вікторівна доктор наук з державного управління, доцент, Акімова (Скиба) 

Тетяна Юріївна кандидат наук з державного управління, Антонова Людмила 

Володимирівна доктор наук з державного управління, професор, Беглиця 

Володимир Петрович доктор наук з державного управління, доцент, Бондар 

Ганна Леонідівна кандидат політичних наук, доцент, Верба Світлана 

Миколаївна, Дерега Віра Володимирівна кандидат політичних наук, доцент, 

Євтушенко Олександр Никифорович доктор політичних наук, професор, 

Козлова Людмила Василівна кандидат наук з державного управління, доцент, 

Малікіна Оксана Анатоліївна, Плеханов Дмитро Олександрович, доктор наук з 

державного управління, професор, Тимофєєв Сергій Павлович кандидат наук з 

державного управління, доцент, Штирьов Олександр Миколайович кандидат 

наук з державного управління, доцент, Шульга Анастасія Алімівна кандидат 

наук з державного управління, Лях Юлія Іванівна кандидат наук з державного 

управління, асистент кафедри Менеджменту та публічного адміністрування 

Харківського національного університета міського господарства ім. О. М. 

Бекетова, Волкова Наталія Вікторівна кандидат наук з державного управління, 
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доцент, доцент кафедри маркетингу та міжнародного менеджменту 

Дніпровського національний університет імені Олеся Гончара. 

У 2019 році керівництво, партнери та члени ГО «ВАДНД» підготували 

ряд серйозних наукових праць.  
У 2019 р. вийшла друком нова книжка члена 

Всеукраїнської Асамблеї докторів наук з державного 

управління, кандидата наук з державного управління, члена 

Національної спілки письменників 

України Кухарчука Петра Михайловича під 

назвою “Агапе” (Житомир, видавець Євенок О.О.). 
Макетував її наймолодший син автора Антон Кухарчук. Він 

архітектор, працює у Львові.  

 У переддень християнського свята Святої Трійці у 

форматі літературної платформи «Об’єднані словом» при редакції газети 

«Галичина» відбулася презентація книжки малої прози члена ГО 

“ВАДНД” українського письменника Петра Кухарчука «Агапе». Епіграфом 

до цього видання, присвяченого любові і написаного з любов’ю та в ім’я 

любові, автор означив такі слова: «Знайшовши свою агапе – милосердну любов, 

яка допомагає нам щоденно долати труднощі буднів, переломи кісток і кісту у 

щитовидках, ми всі тілесні й душевні перешкоди перемелюємо». 

 Партнер ГО «ВАДНД»  КазНУ імені аль-Фарабі в особі вчених: 

Ахметової Л.С., Верьовкіна А.В., Кудабай А.А., Ліфанової Т.Ю., Шорохова 

Д.П. вперше в Казахстані підготував довідник по медіаграмотності і 

медіаосвіті. У довідник увійшли не тільки визначення, але і короткі відомості 

про вчених, які внесли великий вклад в розвиток цього напряму в науці, деякі 

слова міжнародного і політичного характеру, терміни громадянського 

суспільства. Автори-упорядники більше 10 років тому першими в Казахстані 

стали займатися проблемами медіаграмотності і медіаосвіти. За їхніми плечима 

за цей період багато опублікованих статей, в тому числі і кілька, індексованих в 

Scopus, ряд книг і брошур українською, російською та англійською мовами. У 

книзі  «Медиаграмотность и медиаобразование. Справочник» – (Алматы: Қазақ 

университеті, 2019. – 190 с.) – опубліковані понад 500 термінів, які необхідно 

знати кожному, хто збирається вивчати дану тему. Довідник призначений, в 

першу чергу, для молодого покоління і всіх тих, хто цікавиться питаннями 

медіаграмотності і медіаосвіти. Довідник видано в рамках грантового проекту 

AP05135021 «Розробка національної моделі казахстанської медіаосвіти в 

контексті модернізації суспільної свідомості і реалізації пріоритетів” “Мәңгілік 

ел”»  Міністерства освіти і науки Республіки Казахстан. 

Балашова Анатолія Миколайовича 

колегу ГО «ВАДНД», доктора наук із 

державного управління, професора, 

професора кафедри публічного 

адміністрування Міжрегіональної 

Академії управління персоналом обрано 

дійсним членом Всесвітньої Академії 
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науки, освіти, культури та мистецтв (World Academy Of Science, Education, 

Culture, And Arts). Діяльність Всесвітньої Академії є продовженням кращих 

світових традицій  в царині розвитку науки й освіти, культури та мистецтва для 

реалізації найвищих суспільних наукових і культурних потреб і прагнень країн 

світу. Робота Всесвітньої Академії має важливе значення для розвитку кращих 

світових традицій минулого й сучасності, здійснення фундаментальних 

наукових, мистецтвознавчих та культурологічних досліджень. 

 Видавництвом «Қазақ университеті» видано 

Російсько-казахський словник-довідник  «Медіа і 

інформаційна грамотність. Автори-упорядники (члени ГО 

«ВАДНД») - вчені КазНУ ім. аль-Фарабі Ахметова Л.С., 

Верьовкін А.В., Кудабай А.А., Ліфанова Т.Ю., Шорохов Д.П. 

працювали над книгою більше десяти років. У російсько-

казахському словнику-довіднику представлений комплексний 

підхід до медіаграмотності і медіаосвіим, орієнтований на 

максимально широку теоретико-методологічну базу. У 

словнику-довіднику узагальнено не тільки поняття, які вузько характеризують 

систему основних термінів, якими оперують медіаграмотність і медіаосвіта, а й 

представлені поняття, що розкривають основні теоретично підходи до 

формування масових комунікацій, інформаційно-комунікативних технологій та 

суспільної свідомості. Словник-довідник буде корисний для школярів і молоді, 

а також для журналістів, педагогів, PR-фахівців і всіх тих, хто цікавиться 

питаннями медіаграмотності і медіаосвіти. Словник-довідник видано в рамках 

грантового проекту AP05135021 «Розробка національної моделі казахстанської 

медіаосвіти в контексті модернізації суспільної свідомості і реалізації 

пріоритетів "Мәңгілік ел"» Міністерства освіти і науки Республіки Казахстан.  

Також, у 2019 р. вийшла книга «Міжнародні стандарти 

журналістики ЮНЕСКО в Казахстані» партнерів ГО 

«ВАДНД», вчених КазНУ ім. аль-Фарабі, Л.С.Ахметової, 

А.В.Веревкіна, Т.Ю.Ліфанової. Книга видана в Алмати 

видавництвом «Қазақ універсітеті». У книзі розповідається про 

впровадження міжнародних стандартів журналістики ЮНЕСКО 

в Казахстані, описаний досвід, досягнення, проблеми, 

перспективи. Видання призначене для педагогів, журналістів, працівників прес-

служб, студентів та магістрантів гуманітарних спеціальностей, науковців-

дослідників. Книга видана в рамках грантового проекту AP05135021 «Розробка 

національної моделі казахстанської медіаосвіти в контексті модернізації 

суспільної свідомості і реалізації пріоритетів" Мәңгілік їв "» Міністерства 

освіти і науки Республіки Казахстан. 

 Видавництвом «Қазақ універсітеті» видана книга 

партнерів ГО «ВАДНД»,  вчених КазНУ ім. аль-Фарабі 

Ахметової Л.С., Верьовкина А.В., Ліфанова Т.Ю. 

«Медійна і інформаційна грамотність серед молоді у 

сфері забезпечення національної безпеки». Видання 

призначене, в першу чергу, для молодого покоління країни, 
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для педагогів, журналістів, працівників прес-служб, студентів та магістрантів 

гуманітарних спеціальностей, науковців-дослідників. Книга видана в рамках 

грантового проекту AP05135021 «Розробка національної моделі казахстанської 

медіаосвіти у контексті модернізації суспільної свідомості і реалізації 

пріоритетів” Мәңгілік їв “» Міністерства освіти і науки Республіки Казахстан. 

Вийшла у світ книга «Державне та регіональне 

управління» колег ГО «ВАДНД»,  відомих науковців по 

державному управлінню Карташова Є.Г., Євдокимова 

В.В., Драгана І.О., Дація О.І., Грицишена Д.О., 

Алейнікової О.В. У книзі розкрито теоретичні аспекти та 

сутність державного та регіонального управління, їх 

принципи і форми; з’ясовано особливості формування 
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