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09 червня 2020 року виповнилося 5 років із дня 

заснування громадської наукової організації «Всеукраїнська 

Асамблея докторів наук із державного управління» (далі – 

ГО «ВАДНД»). Історія становлення ГО «ВАДНД» нерозривно пов'язана з 

розвитком державного управління у нашій країні і формуванням його 

наукового потенціалу. ГО «ВАДНД», яка була створена як інноваційна 

наукова платформа для професійного обміну думками між фахівцями, 

розробки державно-управлінських завдань, пройшла значний, багато в чому 

новаторський шлях, і стала однією із передових, яка відіграє важливу роль в 

інноваційному розвитку і підвищенні глобальної ефективності сучасного 

публічного адміністрування в Україні. 

Для укріплення наукового потенціалу України, 

25.08.2020 р., підписано Меморандум про співпрацю між ГО 

«ВАДНД», в особі Президента Романенка Євгена 

Олександровича, та Навчально-науковим інститутом менеджменту та 

психології ДЗВО «Університет  менеджменту освіти», в особі Директора 

Алейнікової Олени Володимирівни. У рамках співпраці заплановане 

вивчення і узагальнення досягнень науки та сприяння їх найбільш повному 

використанню в інтересах соціально-економічного та правового розвитків 

України, а, також, відтворення інтелектуального потенціалу суспільства, 

обмін знаннями та досвідом. 

У 2020 р., для висвітлення і обговорення теоретичних та 

емпіричних результатів наукових досліджень вітчизняних і зарубіжних 

вчених, ГО «ВАДНД» була співорганізатором міжнародних конференцій, 

форумів, з’їздів. 

 У 2020 році ГО «ВАДНД» провела, сумісно з 

Регіональною Академією Менеджменту (Павлоград, 

Казахстан), European Scientific Foundation Institute of 

Innovation (Влоцлавек, Польща), Regional Center for European Integration  
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(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.  VII міжнародну науково-практичну конференцію «Інноваційний 

менеджмент та технологі в епоху глобалізації», що відбулася 08-10 січня 

2020 р. в м. Лондон (Великобританія). 

2. V міжнародну науково-практичну конференцію «Інтеграція наукової 

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

Токіо (Японія) 12-14 лютого 2020 р. 

3. V міжнародну науково-практичну конференцію «Перспективи 

розвитку сучасної науки», що відбулася  у м. Сеул (Південна Корея) 11-13 

березня 2020 р. 

4. II міжнародну науково-практичну конференцію “Управління 

інноваційними процесами в умовах модернізації освіти і науки”, що 

відбулася в м. Мюнхен (Німеччина) 08-10 квітня 2020 р. 

5. V міжнародну науково-практичну конференцію «Перспективи 

розвитку сучасної науки», що відбулася  у м. Анкара (Туреччина) 06-08 

травня 2020 р. 

6. V міжнародну науково-практичну конференцію «Членство в СОТ: 

перспективи наукових досліджень та міжнародного ринку технологій», що 

відбулася  у м. Торонто (Канада) 21-23 жовтня 2020 р. 

7. VI міжнародну науково-практичну конференцію «Менеджмент 

якості: пошук і рішення», що відбулася  у м. Лос-Анджелес (Каліфорнія, 

США) 25-27 листопада 2020 р. 

У заходах прийняли участь сотні учасників не тільки із України, але й 

із Грузії, Казахстану, Вірменії, Білорусі та ін. Усі конференції сприяли 

подальшому розвитку системи управління інноваціями та інноваційним 
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процесом у різних галузях науки, обміну науковими результатами та 

досвідом. 

Примітно, що Регіональній Академії  Менеджменту (Казахстан), у 2020 

р.,  виповнилося 9 років. Регіональна Академія Менеджменту  це академія 

наук, самоврядне співтовариство вчених, викладачів і фахівців-практиків у 

галузі управління з Казахстану, країн Європейського Союзу, СНД, ряду 

інших країн Європи і Азії! В скарбниці Регіональної Академії Менеджменту 

видатні наукові публікації, які читаються і обговорюються з інтересом; 

міжнародні конференції, що збирають учасників з багатьох континентів; 

почесні національні та міжнародні нагороди! 

Також, ГО «ВАДНД» виступала 

співорганізатором ХІ МІЖНАРОДНОГО 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНОГО 

СЕМІНАРУ / VIІІ МІЖНАРОДНОГО 

КОНКУРСУ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ « 

АРХЕТИПІКА І ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ: ТРАДИЦІЯ, ЇЇ СУБ’ЄКТИ 

ТА ДЖЕРЕЛА У ПОСТМОДЕРНОМУ СУСПІЛЬСТВІ» (24-31 січня 

2020 року). Мета теоретико-методологічного семінару і конкурсу молодих 

науковців полягала в об’єднанні міждисциплінарних зусиль дослідників, які 

працюють в різних сферах соціогуманітарного знання та їх скерування на 

дослідження впливу архетипів колективного несвідомого на систему 

публічного управління. 

19 березня 2020 року, у дистанційному режимі, 

відбулася V міжнародна науково-практична 

конференція  «РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ 

ДЕРЖАВНОСТІ В УМОВАХ АКТИВІЗАЦІЇ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ 

ПРОЦЕСІВ». 

Організатор конференції − Міжрегіональна Академія управління 

персоналом. 
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Партнером проведення наукового заходу виступила  ГО «ВАДНД». 

Під час заходу були висвітлені наступні питання: 

1.       Адміністративно-правові аспекти концепції правової держави. 

2.       Міжнародний досвід взаємодії та взаємовпливу держави і 

суспільства в умовах 

верховенства права. 

3.       Фінансово-економічні та управлінські аспекти формування 

правової держави. 

4.       Актуальні проблеми розвитку інформаційних технологій та їх 

вплив на розвиток держави. 

5.       Кримінально-правова проблематика в умовах активізації 

євроінтеграційних процесів. 

6.       Проблеми становлення правової держави та розвитку цивільного 

права в Україні. 

7.       Сучасний стан та перспективи розвитку фінансового права в 

Україні. 

8.       Міжнародно-правові проблеми щодо інтеграції України у 

Європейську спільноту. 

9.       Розвиток господарського права в умовах євроінтеграції. 

10.   Корупційні правопорушення та їх вплив на євроінтеграційні 

процеси. 

11.   Актуальні питання національної безпеки. 

Проведення конференції сприяло створенню наукових «платформ» для 

співпраці науковців, представників влади, експертів, бізнесу та вирішення 

першочергових викликів національному та регіональному розвиткам. 

ГО "ВАДНД" разом з Central European Education Institute 

(Братислава, Словакія), Національним інститутом 

економічних досліджень (Батумі, Грузія), Батумським 
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навчальним університетом навігації (Батумі, Грузія), Регіональною 

Академією Менеджменту (Казахстан), Фінансово-економічною науковою 

радою, Міжрегіональною Академією управління персоналом (Київ),  

Інститутом професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних 

наук України (Київ), Інститутом професійних кваліфікацій (Київ) виступила 

співорганізатором II Міжнародної наукової конференції «Science and Global 

Studies», яка відбулася 31 березня 2020 р. у м. Києві, III Міжнародної 

наукової конференції «Science and Global Studies», яка відбулася 30 квітня 

2020 р. у м. Києві, IV Міжнародної наукової конференції «Science and Global 

Studies», яка відбулася 29 травня 2020 р. у м. Києві. 

Мета заходів – обговорення фундаментально-прикладних і методичних 

питань функціонування і розвитку різних галузей наукових знань. 

До складу організаційного комітету конференцій увійшло керівництво 

ГО "ВАДНД": Романенко Є.О. Президент ГО "ВАДНД" , доктор наук з 

державного управління, професор, Заслужений юрист України; Мотренко 

Т.В. доктор філософських наук, професор, професор кафедри публічного 

адміністрування Міжрегіональної Академії управління персоналом, Академік 

Національної академії педагогічних наук України та Жукова І.В. Виконавчий 

директор президії ГО "ВАДНД" , кандидат наук із державного управління, 

доцент. 

Координатор заходу – Коваленко Дмитро Іванович Голова фінансово-

економічної наукової ради. 

Участь у заходах прийняли Є.О. Романенко, О.І. Дацій, Р.Г. Щокін, 

О.В. Мірошниченко,Р.А. Колишко, С.О. Притоманов: тема доповіді – “Новий 

імпульс впровадження дуальної форми освіти в професійній (професійно-

технічній) освіті”. 

Робота конференцій була організована по секціях: 

Секція_1. Економіка та управління національним господарством. 

Секція_2. Міжнародна економіка. 
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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. 

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. 

Під час заходів були висвітлені  питання щодо актуальності створення 

єдиного правового поля для функціонування та інформаційної взаємодії 

державних, комунальних та інших реєстрів, кадастрів та інформаційних 

систем. Розглянуті проблемні аспекти створення єдиної інтероперабельної 

системи публічних електронних реєстрів з метою дебюрократизації процесів 

публічного управління, захисту прав фізичних та юридичних осіб. 

Також, була відмічена необхідність використання європейського 

досвіду у забезпеченні безпеки місцевого населення для вдосконалення 

вітчизняного законодавства та розширення функціональних можливостей 

органів місцевого самоврядування у сфері цивільного захисту. Зазначалось, 

що соціальна політика Православної Церкви України може стати ціннісною 

складовою національної доктрини державотворення, адже без духовного 

фундаменту та духовної ідеї ніяка держава не може існувати й розвиватися. 
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Усі доповіді учасників відрізнялися оригінальністю, змістовністю та 

мали прикладний характер. Науковці приклали чимало зусиль, щоб розкрити 

суть своїх досліджень. 

За результатами проведення конференцій, опублікований збірник тез 

доповідей. Також, учасники конференцій отримали Сертифікати, які можуть 

вважатися документом, який підтверджує участь у роботі наукової 

конференції в країні, яка входить до ОЕСР та/або ЄС згідно Порядку 

присвоєння вчених звань науковим і науково педагогічним працівникам, 

затвердженого Наказом Міністерства освіти  і науки України від 14.01.2016 

№ 13. 

22 червня 2020 р. ГО «ВАДНД» виступила 

співорганізатором міжнародної науково-

практичної конференції на тему: «Трансформація 

системи публічного управління створенням здоров’язбережувального та 

безпечного  простору України (модернізація, інновації, розвиток)», яка 

відбулася в он-лайн режимі. Організатор заходу - Міжрегіональна академія 

управління персоналом. 

Мета проведення конференції: визначення та обговорення ролі 

публічного управління у створенні здоров’язбережувального та безпечного 

простору України. 

Участь у заході прийняли фахівці державного управління, працівники 

органів державної влади та місцевого врядування, науковці, викладачі ВНЗ, 

педагогічні працівники. 

Під час конференції були обговорені питання національної безпеки як 

аспекту реформування публічного управління. Також, розгорнулися цікаві 

наукові дискусії з питань підготовки кадрового потенціалу до публічного 

управління створенням  здоров’язбережувального простору України та 

модернізованого підходу до підготовки  управлінських кадрів у системі 

публічного управління. 
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Від ГО «ВАДНД» участь у конференції прийняли Романенко Є.О., 

Пархоменко-Куцевіл О.І. (тема доповіді - ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У 

СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САНІТАРНОГО ТА ЕПІДЕМІЧНОГО 

БЛАГОПОЛУЧЧЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ) та Жукова І.В. (тема доповіді - 

THE PECULIARITY OF THE PUBLIC-COMMUNICATIVE SPHERE AS A 

CATEGORIAL RANGE OF COMMUNICATION IN THE STATE). 

За результатами проведення наукового зібрання підготовлений збірник 

тез доповідей. 

13 травня 2020 р. у Міжрегіональній Академії управління 

персоналом відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Проблеми реалізації євроінтеграційного та євроатлантичного курсів 

України», співорганізатором якої виступила  ГО "ВАДНД". 

Мета заходу - обговорення фундаментально-прикладних і методичних 

питань реалізації євроінтеграційного та євроатлантичного курсів України. 

Тематичні напрями конференції: 

1.  Актуальні проблеми реалізації євроатлантичного вектору зовнішньої 

політики України. 

2.  Інтеграція України до Європейського Союзу: проблеми та 

перспективи. 

3.  Співпраця України та Європейського Союзу в політичній, 

економічній, соціальній, культурній та інших сферах. 

4.  Європейські норми та цінності в суспільно-політичному та 

економічному житті України. 

5.  Актуальні проблеми розвитку міжнародного туризму в Україні в 

контексті її євроінтеграції. 

6.  Міжнародно-правові аспекти щодо інтеграції України у 

Європейську спільноту. 

7.  Господарська, цивільна та кримінально-правова проблематика в 

умовах активізації євроінтеграційних процесів. 
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8.  Актуальні питання національної безпеки в умовах реалізації 

євроінтеграційного та євроатлантичного курсів України. 

9.  Актуальні проблеми розвитку інформаційних технологій та їх вплив 

на розвиток держави. 

10. Інноваційні підходи до управління у сфері професійної освіти. 

За результатами проведення наукового зібрання підготовлений збірник 

тез доповідей. 

08 грудня 2020 р., ГО "ВАДНД", разом із Міжрегіональною 

Академією управління персоналом, виступила співорганізатором 

науково-практичної конференції "Теоретичні та прикладні проблеми 

розвитку громадянського суспільства і євроінтеграційних процесів 

державного будівництва". 

Захід пройшов під науковим керівництвом Президента ГО "ВАДНД" - 

Євгена Романенка. 

Програма заходу включала обговорення та розгляд теоретичних засад 

публічного управління, в умовах глобальних викликів; сутнісних 

характеристик сучасної економіки в механізмі державного управління сталим 

розвитком; практичних підходів до удосконалення механізмів реалізації 

громадянського розвитку та ін. 

Також, піднімалися питання практичних аспектів антикорупційної 

діяльності в Україні та основ формування системи антикорупційного 

виховання як інструмента антикорупційної стратегії держави; визначення 

ролі та місця державної політики зайнятості населення в умовах ринку праці 

тощо. 

Захід пройшов у дружній та доброзичливій атмосфері наукового 

співробітництва. 

У 2020 р., у дистанційному 

режимі, відбулися І, ІІ, ІІІ, ІV  
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Міжнароднi науково-практичнi конференції «Сучасні аспекти 

модернізації науки в Україні: стан, проблеми, тенденції розвитку». 

Організували конференції ГО "ВАДНД", разом із: Central European 

Education Institute (Братислава, Словаччина), Національним інститутом 

економічних досліджень (Батумі, Грузія), Батумським навчальним 

університетом навігації (Батумі, Грузія), Регіональною Академією 

Менеджменту (Казахстан), Міжрегіональною академією управління 

персоналом (Київ, Україна), громадською організацією «Асоціація науковців 

України» (Київ, Україна). Заходи пройшли під егідою Видавничої групи 

“Наукові перспективи”. 

Конференції сприяли висвітленню питань громадського контроля 

спрямованого на подолання конформного ставлення до недоліків і 

зловживань повсякденної практики органів влади; формування 

інтелектуального капіталу дипломатичної служби; управління обласною 

клінічною лікарнею; досудового розслідування надзвичайних ситуацій 

(нещасних випадків, аварій, професійних захворювань) в промисловості 

тощо. 

За результатами проведення заходів підготовлені матеріали 

конференцій: http://perspectives.pp.ua/index.php/np/conf-theses 

30 жовтня 2020 р. ГО "ВАДНД", разом із 

Міністерством освіти і науки України, Державним вищим 

навчальним закладом «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди», Міжнародною Академією культури безпеки, 

екології та здоров’я, виступила співорганізатором  міжнародної науково-

практичної конференції «Реформування процесів публічного управління 

в сфері освіти та науки України у глобалізаційному та інформаційному 

суспільстві», яка пройшла у м. Переяслав. За результатами проведення 

заходу, підготовлені матеріали конференції, які висвітлюють проблемні 

http://perspectives.pp.ua/index.php/np/conf-theses
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питання реформування процесів публічного управління в сфері освіти та 

науки України у глобалізаційному та інформаційному суспільстві. Матеріали 

розраховані на фахівців державного управління, працівників органів 

державної влади та місцевого самоврядування, науковців, викладачів, 

слухачів вищих навчальних закладів, які отримують освіту за спеціальністю 

«Публічне управління та адміністрування». 

Для доведення до вітчизняної та світової спільнот результатів 

наукової діяльності  учених у галузі державного управління, ГО 

«ВАДНД»   активно співпрацює із засобами масової інформації, 

медійними та громадськими організаціями. 

За наукового сприяння ГО "ВАДНД" та під егідою видавничої 

групи "Наукові перспективи" у 2020 р. вийшли IІІ томи колективної 

монографії "Сучасні аспекти науки". До монографії включені 

комплексні і ґрунтовні дослідження із різних напрямів науки. 

У 2020 р. заснований друкований журнал 

“Наукові перспективи” (Серія “Державне 

управління”, Серія “Право”, Серія 

“Економіка”, Серія “Медицина). Згідно наказу 

Міністерства освіти і науки України від 

24.09.2020 р. № 1188 журналу присвоєно категорію "Б" із галузей наук: 

державне управління, право та економіка. 

Виданню присвоєний Міжнародний стандартний серійний номер ISSN  

2708-7530. Журнал виходить 12 раз у рік. Журнал включено до Google 

Scholar та до міжнародної наукометричної бази даних  Research Bible. 

Засновниками журналу є ГО «ВАДНД», Приватне акціонерне товариство 

“Вищий навчальний заклад “Міжрегіональна Академія управління 

персоналом” та громадська організація «Асоціація науковців України». 

Редакційна колегія журналу сформована із міжнародних та вітчизняних 

фахівців різних галузей науки. Журнал висвітлює історію, теорію, механізми 
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формування та функціонування, а, також, інноваційні питання розвитку 

державного управління, права, економіки та медицини. Науково-

організаційним досягненням журналу, поза всяким сумнівом, є те, що кожен 

його номер як логічно, так і тематично добре структурований  у кілька 

відносно самостійних, але за задумом редколегії журналу, тісно пов’язаних 

між собою серій дослідного матеріалу. У них, на основі фактичних даних і 

відповідних теоретичних узагальнень, завжди ясно простежуються 

характерні риси і тенденції актуальних проблем теорії і практики сучасної 

науки. У 2020 р. вийшли 6 номерів видання. Детальніше із інформацією про 

видання можна ознайомитися на його офіційному сайті: 

http://perspectives.pp.ua/index.php/np/about 

Також, у 2020 р., за наукового 

сприяння ГО "ВАДНД" та під егідою 

видавничої групи "Наукові перспективи", 

вийшли 3 томи колективної монографії 

міждисциплінарного напряму “Сучасні 

аспекти науки”. 

У своїй науковій діяльності ГО «ВАДНД» 

намагається йти у ногу з часом. Під керівництвом та за 

ініціативою ГО "ВАДНД", створено Тelegram-канал 

"Публічне адміністрування": 

https://t.me/joinchat/AAAAAEjfn8RuK62YhGW3KA 

На каналі розміщуються актуальні новини у сфері публічного 

адміністрування, зміни законодавства, експертні коментарі, публікації з 

державного управління, анонси про майбутні публікації у фахових (категорія 

Б) виданнях з державного управління, права та економіки, а, також, 

міжнародні конференції та колективні монографії по міждисциплінарним 

дослідженням. Кількість підписників каналу  майже 3000 чоловік.  

http://perspectives.pp.ua/index.php/np/about
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Згідно Наказу Міністерства освіти і науки України 

від 28.12.2019 № 1643 (Додаток 4) журналу «Науковий 

вісник: державне управління» присвоєно категорію «Б» 

із державного управління. Журнал видається під 

керівництвом ГО «ВАДНД». Засновники журналу – 

Український науково-дослідний інститут цивільного 

захисту та Міжрегіональна Академія управління персоналом. У зв’язку зі 

збільшенням кількості поданих авторами статей, змінена періодичність 

виходу видання на 1 раз на квартал. У 2020 р. вийшли 4 номери видання. 

Також, Згідно Наказу Міністерства освіти і науки 

України від 28.12.2019 № 1643 (Додаток 4) електронному 

науковому журналу «Експерт: парадигми юридичних наук 

і державного управління» присвоєно категорію «Б» в 

галузях державного управління та юридичних наук. 

Журнал видається під керівництвом ГО «ВАДНД». Заснували видання – 

Міжрегіональна академія управління персоналом та Науково-дослідний 

інститут судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства 

юстиції України. У 2020 р. вийшли 6 номерів видання. 

16.03.2020 Федоренко Владислав Леонідович Заступник головного 

редактора фахового журналу з державного управління та права «Експерт: 

парадигми юридичних наук та державного управління» презентував видання 

на офіційній зустрічі Ректору Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого Тацію Василю Яковичу та Директору Харківського НДІ 

судових експертиз ім. Засл. проф. M.С. Бокаріуса Клюєву Олександру 

Миколайовичу. Видання виходить під науковим керівництвом ГО «ВАДНД». 
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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 

збірник із державного управління «Публічне урядування». У 2020 р. 

вийшов 25 ювілейний номер збірника. Примітною рисою № 1(21) – січень 

2020 стало те, що він містить матеріали ХІ Міжнародного теоретико-

методологічного семінару та VIІІ міжнародного конкурсу молодих науковців 

за темою: «Архетипіка і публічне управління: традиція, її суб’єкти та 

джерела у постмодерному суспільстві». Це вже четвертий спеціалізований 

номер збірника, який включає статті учасників щорічних наукових заходів 

Української школи архетипіки. 

Збірник “Публічне урядування” 

внесено  до міжнародної наукової бази 

InfoBase Index. InfoBase Index – це 

комплексна, багатофункціональна база даних, 

що індексує наукову літературу з усього світу. 

Метою InfoBase Index є збільшення видимості журналів відкритого доступу, 

сприяючи їх просуванню та підвищенню рейтингу. База даних містить 

найновішу інформацію з різноманітних галузей, надає платформу для 

розділення інформації шляхом індексації журналів на рівні статей, завдяки 

чому кінцевий користувач має найбільш релевантні результати пошуку. 

ГО «ВАДНД»   активно співпрацює із засобами 

масової інформації, медійними та громадськими 

організаціями з питань висвітлення актуальної інформації 

з розвитку державного управління. У 2020 р. вийшли 9 
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номерів фахового із державного управління електронного журнала 

«Публічне адміністрування та національна безпека», співзасновником якого є 

ГО «ВАДНД».  

Продуктивною та ефективною була праця керівництва ГО «ВАДНД»    

у 2020 році у напрямі вдосконалення державного управління.  

 18-19 березня 2020 р. в Харкові, у 

Національному університеті цивільного захисту 

України відбулася Міжнародна науково-

практична інтернет-конференція «Державне 

управління у сфері цивільного захисту: наука, 

освіта, практика». До складу програмного комітету конференції увійшов 

та прийняв у ній участь Президент ГО «ВАДНД» Євген Олександрович 

Романенко. Учасники заходу  представники науково-експертної спільноти, 

органів влади та місцевого самоврядування, бізнесу, громадських організацій 

тощо. Проведення конференції сприяло висвітленню питань щодо: 

формування та реалізації державної політики у сфері реформування вищої 

освіти; державного регулювання розвитку дистанційної та електронної 

освіти; механізмів державного управління системою підготовки та 

підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. 

Також, учасники заходу почерпнули для себе багато нової та корисної 

інформації щодо: теорії та практики розвитку системи державного 

управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку; 

особливостей формування та практики використання механізмів державного 

управління сферами державної безпеки та охорони громадського порядку 

тощо. За результатами проведення заходу опубліковані матеріали 

Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. 

11-13 березня 2020 року  Президент ГО «ВАДНД» 

Романенко Євген Олександрович та член ГО «ВАДНД» 



17 

 

Мусієнко Андрій Володимирович прийняли участь у заочній  V 

Міжнародній науково-практичній конференції «Перспективи розвитку 

сучасної науки», яка відбулася у м. Сеул (Південна Корея). Під час 

конференції були висвітлені шляхи вирішення основних проблем розвитку 

сучасної науки, питання розробляння практичних рекомендацій щодо 

підвищення якості освітніх послуг з перепідготовки та підвищення 

кваліфікації та ін. В оргкомітет конференції надійшло близько 100 тез 

доповідей від представників навчальних закладів та фахівців із України, 

ближнього і дальнього зарубіжжя. Схваливши основні результати наукових 

доповідей учасників конференції, оргкомітет заходу відзначив їх 

актуальність, ґрунтовність, наукове та практичне значення, а також високу 

якість, новизну та глибину досліджень. Організатори заходу зазначили, що 

проведення такого наукового заходу  сприятиме подальшому розвитку 

системи управління інноваціями, інноваційним процесом у різних галузях 

науки, обміну науковими результатами та досвідом. За результатами 

наукового зібрання випущено матеріали конференції. 

Президента ГО "ВАДНД",  доктора наук із 

державного управління, професора, 

Заслуженого юриста України Романенка 

Євгена Олександровича нагороджено 

Почесною грамотою Донецької обласної 

державної адміністрації Донецької обласної 

військово-цивільної адміністрації за активну гуманітарну допомогу 

учбовим закладам, дитячим будинкам, переселенцям з окупованих 

територій, багатодітним родинам Донецької області! 

Президент ГО "ВАДНД", доктор наук з 

державного управління, професор, Заслужений 

юрист України Євген Олександрович 
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Романенко балатувався у депутати Київської міської ради по 

Голосіївському району від політичної партії "Слуга Народу" (№ 2 у 

виборчому списку). 

За сприяння та активної підтримки Євгена 

Романенка Міжрегіональна Академія 

управління персоналом зайняла ІІ-е місце у 

номінації "Підготовка магістрів за 

спеціальністю 281 "Публічне управління та 

адміністрування" галузі знань "Публічне управління та 

адміністрування" у конкурсі "Кращі практики впровадження освітніх 

інновацій у системі професійного навчання державних службовців, голів 

місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та 

заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів 

місцевих рад", який був проведений Національним агентством України 

з питань державної служби. 

Президента ГО «ВАДНД», доктора наук із державного 

управління, професора, Заслуженого юриста України 

Романенка Євгена Олександровича обрано 

позаштатним консультантом Комітету Верховної Ради 

України з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. 

13 лютого 2020 року Євген Романенко прийняв участь у засіданні 

Громадської ради при Київській міській державній адміністрації. 

На засіданні були розглянуті наступні питання: 

 Звіт про діяльність Громадської ради у 2019 році; 

 Про Резолюцію ІІІ Форуму громадських рад міста Києва «Велика 

столиця – 2020»; 

 Щодо затвердження Плану роботи Громадської ради на 2020 рік; 

 Щодо розгляду нових Правил благоустрою міста Києва; 



19 

 

 Щодо організаційних питань та ін. 

Ефективна організація роботи громадської ради сприяла її подальшому 

розвитку. 

Президента ГО «ВАДНД», доктора наук із 

державного управління, професора, Заслуженого 

юриста України Євгена Олександровича Романенка 

призначено на посаду Віце-президента по роботі з 

приватними вищими навчальними закладами 

Українського національного комітету Міжнародної Торгової Палати 

(ICC Ukraine). 

Український національний комітет Міжнародної Торгової Палати (ICC 

Ukraine) уповноважений Світовою організацією бізнесу представляти на 

національній території сучасні тенденції  бізнесу та сприяти розвитку 

міжнародного співробітництва. Міжнародна Торгова Палата, ICC (штаб – 

квартира у Парижі) –  впливова глобальна організація бізнесу, яка 

користується беззаперечним авторитетом у розробці сучасних правил та 

стандартів, які визначають  ведення міжнародного бізнесу. МТП співпрацює 

з такими впливовими міжнародними організаціями, як: ООН, СОТ, Світовий 

банк, МВФ, ОЕСР. Міжнародна Торгова Палата представлена у 127 країнах 

світу та має мережу 94 Національних Комітетів. Український національний 

комітет Міжнародної Торгової Палати (ICC Ukraine) – перший національний 

комітет на території країн СНД, який створений у 1998 році і сьогодні 

об’єднує національні підприємства та компанії нерезиденти, які 

представляють великий та середній бізнес. 

За сприяння Євгена Романенка - 

Президента ГО  "ВАДНД", згідно наказу "Про 

заохочення лауреатів премії Державної 

прикордонної служби України "Смарагдова 
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ліра" за кращі твори літератури і мистецтва про прикордонників" від 13 

жовтня 2020 р. № 1009-ОС, Сергію Позняку  присвоєно звання лауреата 

премії "Смарагдова ліра" з врученням пам'ятного знака та диплома 

встановленого зразка  за створення серії картин, присвячених 

захисникам державного кордону, підвищення іміджу прикордонного 

відомства та створення позитивного образу прикордонника в 

суспільстві! Премія "Смарагдова ліра" символізує  собою  творчу  вдачу,  

великий успіх твору автора у читачів,  глядачів та  слухачів. Премія 

присуджується авторам за створення значних художніх творів  у  різних  

жанрах літератури і мистецтва,  опублікованих у  засобах масової інформації 

або виданих окремо, що талановито  висвітлюють життя, духовний світ і 

високу мораль прикордонників. Премія  вручається  лауреатам  щороку,   

напередодні   Дня прикордонника. 

Згідно Рішення Комітету Верховної Ради України з 

питань освіти, науки та інновацій від 18 грудня 2019 

року (Протокол №18) Романенка Євгена 

Олександровича доктора наук з державного 

управління, професора, Заслуженого юриста України включено до 

складу об’єднаної Конкурсної комісії з присудження Премії Верховної 

Ради України молодим ученим та іменних стипендій Верховної Ради 

України для молодих учених – докторів наук! 

У 2020 році керівництво та члени ГО «ВАДНД» отримали 

заслужені визнання їх професійних наукових здобутків, сприяли 

розбудові демократії на засадах соборності і єдності християнських 

громад України! 

Кандидатуру Довганя Валерія Івановича, від імені ГО «ВАДНД» 

було подано для присвоєння почесного звання «Заслужений діяч науки і 

техніки України». 
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Жукову Ірину Виконавчого директора Президії ГО 

«ВАДНД», за вагомий внесок у розвиток Інституту та 

особисту громадську позицію нагороджено Подякою 

Українського науково-дослідного інституту цивільного 

захисту.  

Жукову Ірину Виконавчого директора ГО «ВАДНД», 

нагороджено Благословенною грамотою за заслуги перед 

Помісною Українською Православною Церквою та побожним 

народом. 

 

 

Члена ГО "ВАДНД", кандидата наук з 

державного управління Кухарчука Петра 

Михайловича нагороджено медаллю "Лауреат 

міжнародної літературно-мистецької премії імені 

Григорія Сковороди" за книгу "Мова душі". Премія заснована з метою 

розвитку вітчизняного книговидання і підтримки українських письменників, 

митців, науковців, журналістів, громадських діячів та меценатів. 

Згідно Указу Президента України "Про відзначення державними 

нагородами України з нагоди Дня незалежності України" №335/2020 

Балашову Анатолію Миколайовичу  члену ГО «ВАДНД» професорові 

кафедри акціонерного товариства "Вищий навчальний заклад 

"Міжрегіональна академія управління персоналом", доктору наук з 

державного управління, за значний особистий внесок у державне 

будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній 

розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм, 

присвоєне почесне звання Заслуженого діяча науки і техніки України! 



22 

 

Віце-президенту ГО «ВАДНД», 

доктору наук із державного 

управління Пархоменко-Куцевіл 

Оксані Ігорівні та члену ГО 

«ВАДНД», доктору наук із державного управління Гурковському 

Володимири Ігоровичу присвоєні учені звання професорів. 

Гбур Зоряні Володимирівні – члену ГО 

"ВАДНД", доктору наук з державного 

управління присвоєно вчене звання доцента 

(Рішення Атестаційної колегії МОН України від 24 вересня 2020 р. АД № 

005138). 

Віце-президента ГО «ВАДНД», Руденко О.М. доктора наук з 

державного управління, доцента та Семенець-Орлову І.А. доктора наук з 

державного управління, доцента включено до  складу галузевої 

експертної ради 28 Публічне управління та адміністрування. 

 

 Члени ГО «ВАДНД» 

Непомнящий Олександр 

Михайлович і Прав Юрій 

Григорович продовжують 

вкладати свою духовно-

інтелектуальну десятину в 

розбудову православних храмів міста Харкова. Незабутнє враження на 

харків’ян, гостей міста, усіх небайдужих, безумовно, викличе храм святого 

Георгія Побідоносця, який вони побудували. Незабутніми залишаються 

натхненні слова, проголошені доктором наук з державного управління, 

професором Євгеном Олександровичем Романенком на одному з засідань ГО 

«ВАДНД»: «Для нас важливим є встановлення конструктивної співпраці 

релігійних організацій та наукових кіл України з метою розбудови діалогу 
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Християнської Церкви та сучасної науки, теологів та представників 

державного управління. Сьогодні необхідно зберігати, захищати та 

оновлювати нашу християнську віру, осмислювати безцінну духовну 

спадщину Українського Православ’я для нашого покоління та наших 

нащадків». Це благородне завдання втілюється у справах науковців, які 

незгасним сяйвом своїх люблячих сердець і працьовитих рук освітлюють 

шлях до пошуку релігійної та наукової істини. З нагоди святкувань Дня 

Хрещення Київської Русі та пам’яті святих рівноапостольних великого князя 

Володимира і великої княгині Ольги у Міжрегіональній Академії управління 

персоналом відбувся подячний молебень. Наприкінці церковної служби 

настоятель академічної каплиці на честь Собору Дванадцяти Апостолів при 

МАУП протоієрей Діонісій Мартишин, доктор наук з державного 

управління, доктор теології, доцент, завідувач кафедри теології та 

християнської комунікації МАУП за благословенням Предстоятеля 

Української Православної Церкви Блаженнійшого Митрополита Київського і 

всієї України Онуфрія вручив Непомнящему Олександру Михайловичу і 

Праву Юрію Григоровичу високі церковні нагороди. 

 У 2020 р. вийшли 18 та 19 випуски збірника 

наукових праць «PR И СМИ В КАЗАХСТАНЕ», 

співзасновником якого є партнер ГО «ВАДНД», 

Казахський національний університет імені аль-

Фарабі. У збірниках надруковані статті керівництва та 

членів ГО «ВАДНД»: Романенка Є., Жукової І., Литвин 

Н., Пивоварова К., Куташева І. Збірник наукових праць містить матеріали, 

що присвячені розвитку, проблемам і перспективам гуманітарних наук у 

світі. У складі редакційної колегії збірника провідні професори і доценти 

країн Казахстану, Великобританії, США, Росії, України. 
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ГО "ВАДНД" активно працює над гідним представленням своїх 

наукових здобутків на міжнародній арені, щоб сприяти підвищенню 

авторитету науки державного управління. 

У збірнику наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми 

теорії та практики», який індексується у Web of Science, вийшла друком 

стаття Євгена Романенка – доктора наук з державного управління, 

професора, Ростислава Щокіна – доктора юридичних наук, доцента, Олексія 

Оболенського – доктора економічних наук, професора та Ірини Жукової – 

кандидата наук з державного управління, доцента «Current trends of public 

management in the modern world: economic and organizational aspects». 

У статті визначено відповідні тенденції економіко-організаційних 

аспектів формування публічного управління суспільством реалізація яких 

зумовлена глобальним характером економічних, соціальних, культурних 

змін, поширенням нових технологій, під час IV міжнародної революції, 

кризами, пов’язаними з пандемією коронавірусу, гібридними і торговими 

війнами, боротьбою за лідерство у глобальному і локальному масштабах та 

іншими світовими і регіональними проблемами.  

Констатується, що управління подальшим економічним розвитком 

суспільства вимагає сучасної наукової аргументації та підтримки за 

допомогою розроблення спеціальної наукової теорії   теорії публічного 

управління. Запропоновано напрями публічного управління в економічній, 

соціальній, культурній, інституційній і політичній сферах з урахуванням 

проаналізованих тенденцій становлення сучасної цивілізації. 

 З метою розповсюдження досягнень науки 

державного управління,    у 2020 р. до членів ГО 

“ВАДНД” приєдналися авторитетні науковці, серед 

яких:  Рудик Петро Андрійович доктор історичних наук, 

професор, Філіпова Вікторія Дмитрівна  кандидат економічних наук, 

доцент; Проніна Оксана Володимирівна  кандидат наук з державного 
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управління, доцент; Дурман Олена Леонідівна  кандидат наук з державного 

управління; Дурман Микола Олександрович  кандидат технічних наук; Губа 

Марина Ігорівна  кандидат економічних наук, доцент; Биков Роман 

Юрійович  кандидат наук з державного управління; Топалова Ельзара 

Халілівна  кандидат наук з державного управління, доцент; Ваганова 

Людмила Василівна  кандидат економічних наук, доцент. 

У 2020 році керівництво та члени ГО «ВАДНД» підготували ряд 

наукових праць, які були опубліковані у міжнародних та вітчизняних 

виданнях.  

Вийшла у світ монографія «ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНЕ 

ПАРТНЕРСТВО В ПОСТКОМУНІСТИЧНИХ КРАЇНАХ» колеги ГО 

«ВАДНД», доктора наук із державного управління, професора Лахижи 

Миколи Івановича. 

Монографія написана у співавторстві з Єгоричевою Світланою 

Борисівною. Монографія присвячена виявленню специфіки розвитку 

публічно-приватного партнерства (ППП) у посткомуністичних країнах та 

формуванню об’єктивної оцінки його значення для вирішення існуючих 

проблем. Узагальнено сучасні наукові підходи до сутності ППП. Виявлено 

передумови становлення ППП у посткомуністичних країнах та розкрито його 

інституційне забезпечення. Оцінено сучасний стан та виокремлено вузлові 

проблеми розвитку ППП, узагальнено позитивний досвід та його значення 

для України. Видання призначено для фахівців у сфері публічного 

управління, науковців, аспірантів та студентів. 

Вийшла у світ книга "Через пустелю до Воскресіння: 

духовні бесіди на Великий піст" керівництва та членів ГО 

«ВАДНД»: Є.О. Романенка доктора наук з державного 

управління, професора, Д.С. Мартишина доктора наук з 
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державного управління та А.І. Богданенка кандидата наук з державного 

управління. 

Автори видання запрошують християн глибше пізнати 

духовнорелігійну історію українського народу та замислитися над долею 

Православної церкви України у ХХІ ст. У книзі зроблена спроба допомогти 

людині зустріти Бога й осмислити існуючу проблематику православної віри 

сьогодення у контексті духовного крокування до світлого Христового 

Воскресіння - Святої Пасхи. 

Книга адресована усім, кому небайдужі питання людської духовності 

та тим, хто прагне глибше зрозуміти сутність християнської віри! 

Під грифом Міністерства освіти і науки України, 

вийшов друком словник-довідник "Публічне управління 

та адміністрування у сфері національної безпеки 

(системні, політичні та економічні аспекти)" у авторстві 

керівництва та членів ГО "ВАДНД": Є. Романенка, Г. 

Ситника, А. Балашова, М. Орел, Д. Неліпи, В. 

Гурковського та С. Завгородньої. 

Словник-довідник є першим україномовним виданням, яке розкриває 

зміст найбільш уживаних категорій, понять, що відображають системні, 

політичні та економічні аспекти публічного управління та адміністрування у 

сфері національної безпеки. 

Видання розраховане на фахівців-управлінців, які досліджують та 

вирішують питання щодо забезпечення національної 

безпеки. 

За сприяння ГО «ВАДНД», вийшла у світ наукова 

монографія "Теоретичні засади соціального служіння 

православної церкви в умовах процесів глобалізації". 

Автори видання  Мартишин Д.С.  протоієрей, доктор наук 
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з державного управління, директор духовно-просвітницького Центру імені 

Святих Апостолів та Бочков П.В.  священник, доктор богословських наук, 

професор кафедри церковної історії Чернівецького православного 

богословського інституту. 

У науковій монографії розглянуто сутність соціального служіння 

християнських церков та характерні риси богословської думки церкви у 

питаннях взаємовідносин церкви, держави та суспільства. Визначено роль 

християнських церков у формування складних процесів державотворення. 

Авторами зроблено висновок, що нагальним завданням української науки є 

запровадження нової моделі синтезу науки та релігії. 

Голова Одеського відокремленого підрозділу ГО «ВАДНД» - 

Наталія Драгомирецька була: 

  Розробником стандартів вищої освіти другого (магістерського) рівня 

спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»; 

 Експертом з акредитації освітніх програм Національного агентства з 

якості вищої освіти (Затверджено Національним агентством із забезпечення 

якості вищої освіти 23 грудня 2019 р.); 

 Членом 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 № 1451 від 21.11.2019 р.); 

 Науковим керівником 8 аспірантів. 

Члени Одеського відокремленого підрозділу ГО «ВАДНД» 

здійснювали рецензування наукових праць, а, також, експертизи 

дисертацій, а саме: 

 Рецензування статті Havrysh-Musafir А. MANAGEMENT OF THE 

REGIONAL DEVELOPMENT OF TOURISM ACCORDING TO THE 

INTERNATIONAL EXPERIENCE – 0,5 д.а. 
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 Рецензування статті Railian А., Chornolutskyi V.  PLACE OF 

PUBLIC AUTHORITIES IN THE LAND RESOURCE MANAGEMENT 

SYSTEM IN THE CONTEXT OF DECENTRALIZATION – 1,3 д.а. 

 Рецензування статті Zeng, Jingwei; Li, Baizhou EXECUTIVE 

INCENTIVE MODEL FOR SUSTAINABLE ENTERPRISE DEVELOPMENT 

UNDER DUAL-OBJECTIVE ORIENTATION – 1,8 д.а.– подану до журналу 

IEEE Access (WoS). Лютий 2020. 

 Рецензування статті Zeng, Jingwei; Li, Baizhou EXECUTIVE 

INCENTIVE MODEL FOR SUSTAINABLE ENTERPRISE DEVELOPMENT 

UNDER DUAL-OBJECTIVE ORIENTATION – 1,9 д.а.– подану до журналу 

IEEE Access (WoS). Березень 2020. 

 Рецензування статті Wang, Chao; Xiao, Xiaohong Media Response 

and Regional Differences in China's Holistic Tourism Development based on 

Newspaper Text Big Data  – 1,0 д.а.– подану до журналу IEEE Access (WoS). 

Квітень 2020.  

 Рецензування статті Wang, Chao; Xiao, Xiaohong Regional 

Differences of Media Response in China's Holistic Tourism: Analysis of Big Data 

Based on Newspaper Text – 1,5 д.а.– подану до журналу IEEE Access (WoS). 

Травень 2020 . 

 Рецензування публікації The Effect of Auction Duration on Seller’s 

Expected Revenue – 0,3 д.а.– подану до The Fifth International Conference on 

Economic and Business Management, China (Травень 2020) . 

 Рецензування статті Can Media change Tourism Flow? : Focusing 

on the Case of Republic of Korea and Japan after 2000s – 1,5 д.а. – подану до 

Journal of Intercultural Communication Research (SCOPUS) Червень 2020. 

 Рецензування статті Wang, Chao; Xiao, Xiaohong Differences in 

Regional Media Responses to China’s Holistic Tourism: Big Data Analysis based 
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on Newspaper Text – 1,5 д.а.– подану до журналу IEEE Access (WoS). Червень 

2020. 

 Рецензування статті Can Media change Tourism Flow? : Focusing 

on the Case of Republic of Korea and Japan after 2000s – 1,5 д.а. – подану до 

Journal of Intercultural Communication Research (SCOPUS) Жовтень 2020. 

 Експертиза дисертацій: 

 Горбик Володимир Миколайович “Механізми державного 

управління розвитком природно-економічного потенціалу регіонів”, подано 

до захисту у спеціалізовану вчену раду Д 26.891.02 в Інституті підготовки 

кадрів державної служби зайнятості України на здобуття наукового ступеня 

доктора наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми 

державного управління (06.03.2020 – опонент). 

 Круглов Віталій Вікторович «Механізми державного регулювання 

розвитку державно-приватного партнерства в Україні», подано до захисту у 

спеціалізовану вчену раду Д 64.858.01 в Харківському регіональному 

інституті державного управління НАДУ при Президентові України на 

здобуття наукового ступеня докора наук з державного управління за 

спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління (03.07.2020 – 

опонент). 

 Гоголь Тетяна Василівна “Механізми державного регулювання 

розвитком сільських територій України”, подано до захисту у спеціалізовану 

вчену раду Д 26.891.02 в Інституті підготовки кадрів державної служби 

зайнятості України на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного 

управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління 

(06.11.2020 – опонент). 

Також, керівництво та члени ГО «ВАДНД» 

були авторами таких наукових праць як: 

  1. Модернізація галузі науки державного 

управління в умовах суспільних реформ в Україні: 



30 

 

монографія. О. М. Петроє та ін. Ю. Г. Кальниш (1.1, 1.2, 2.1). Київ: НАДУ, 

2020. 552 с. 

  2. Кальниш Ю.Г. Основне питання соціальної політики сучасної 

України: пільги та привілеї. Експерт: парадигми юридичних наук і 

державного управління : електронне наукове видання : збірник. 2020. 3 (9). 

Київ : Видавництво Ліра-К, 2020. с. 223- 231 

  3. Кальниш Ю. Г. Аналіз ризиків в публічному управлінні. Електронне 

наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". 2020. 

№3. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2020-3-5724. 

  4. Кальниш Ю.Г. Концептуальні засади формування культури участі 

громадян в процесі модернізації системи публічного управління.  Науковий 

вісник: державне управління: журнал. 2020. №2 (4) 2020. 398 с. с. 168 - 178. 

  5. Kalnysh Yu.G. Mechanisms of direct 

democracy in the system of anti-political corruption. The 

9th International scientific and practical conference 

“Dynamics of the development of world science” (May 

13-15, 2020) Perfect Publishing, Vancouver, Canada. 

2020. 1142 p. рр. 72 - 75. 

  6. Kalnysh Yu. G. Political default: 

interpretation of the scientific category. The 9th 

International scientific and practical conference 

“Perspectives of world science and education” 

(May 20-22, 2020) CPN Publishing Group, Osaka, 

Japan. 2020. 1073 p. рр. 67 - 71. 

  7. Kalnysh Yu. G.  Use of neopositivistic methodology in social science 

research. The 6th International scientific and practical conference – Modern 

science: problems and innovations‖ (August 23-25, 2020) SSPG Publish, 

Stockholm, Sweden. 2020. 381 p. р. 272 - 277. 
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  8. Molodtsov O. V. To the question on the institutional-ideological provision 

of the national security of the state // Science, society, education: topical issues and 

development prospects. Abstracts of the 4th International scientific and practical 

conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kharkiv, Ukraine. 2020. PP. 369–373. URL: 

http://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/03/SCIENCE-SOCIETY-

EDUCATION_TOPICAL-ISSUES-AND-DEVELOPMENT-PROSPECTS_16-

17.03.20.pdf 

  9. Молодцов О.В. Феномен діалектичної єдності економічної, 

політичної та ідеологічної субматриць у публічному управлінні // Експерт. – 

2020. – № 2 (8). Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://maup.com.ua/ua/ekspert/vypusky/2-8-2020.html. 

DOI: https://doi.org/10.32689/2617-9660-2020-2(8)-160-169 

10. Dragomyretska N. M., Durharian M. M. 2020. Practice of public 

management of blood donation in foreign states: experience for Ukraine. Public 

management. 3 (23) (June 2020): 106-121. [реферується в міжнародних 

наукометричних базах Index Copernicus, РИНЦ та КіберЛенінка, у 

вітчизняній реферативній базі даних “Україніка наукова” та українському 

реферативному журналі “Джерело”].  

11. Dragomyretska N. M., Durharian M. M. 2020. Public-public 

partnership in the field of blood donation of foreign states: experience for Ukraine 

// Public management : collection. — № 4 (24). — September 2020. — Kyiv : 

PJSC “HEI “IAPM”, 2020. — 292 p.; Р. 90-105 [реферується в міжнародних 

наукометричних базах Index Copernicus, РИНЦ та КіберЛенінка, у 

вітчизняній реферативній базі даних “Україніка наукова” та українському 

реферативному журналі “Джерело”]. 

12. Драгомирецкая Н.М. РЕАЛИИ СОВРЕМЕННОЙ ПУБЛИЧНОЙ 

ПОЛИТИКИ В УКРАИНЕ // ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВОМ. МАТЕРИАЛЫ XXXIV 

МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ (09.11.2020). Тбилиси: 

http://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/03/SCIENCE-SOCIETY-EDUCATION_TOPICAL-ISSUES-AND-DEVELOPMENT-PROSPECTS_16-17.03.20.pdf
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Международное издательство “Прогресс”, 2020. – 92 с.; С. 68-69 

13. Драгомирецкая Н.М. Багатомірність дефініції «публічне 

управління» в академічнійпрактиці // ОРІДУ НАДУ:  Всеукраїнської 

науково-практичної конференції за міжнародною участю (до 25-річчя 

заснування інституту)  «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ: ТРАДИЦІЇ, 
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