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У 2021 р., для висвітлення і обговорення теоретичних та емпіричних
результатів наукових досліджень вітчизняних і зарубіжних вчених,
громадська наукова організація «Всеукраїнська Асамблея докторів наук з
державного управління» (далі - ГО «ВАДНД») була співорганізатором
міжнародних конференцій, форумів, з’їздів.
У 2021 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 та технології в епоху глобалізації», що відбулася 6-8 січня 2021
р. в м. Бірмінгем (Великобританія).
2. VІ міжнародну науково-практичну конференцію «Інтеграція
наукової спільноти перед глобальними проблемами сучасності», що
відбулася у м. Йокогама (Японія) 10-12 лютого 2021 р.
3. VI міжнародну науково-практичну конференцію "Перспективи
розвитку сучасної науки", що відбулася у м. Теджон (Південна Корея) 10-12
березня 2021 р.
4. VI міжнародну науково-практичну конференцію «Європа і
тюркський світ: наука, техніка і технології», що відбулася в м. Бурса
(Туреччина) 05-07 травня 2021 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
процесом у різних галузях науки, обміну науковими результатами та
досвідом.
Також,
ГО
«ВАДНД»
виступала
співорганізатором ХІІ Міжнародного теоретикометодологічного семінару та ІХ міжнародного
конкурсу молодих науковців за темою: «Уявне,
архетипи та публічне управління». Наукові заходи
пройшли 26 квітня - 10 травня 2021 року в межах
франко-українського Міжнародного симпозіуму «Уявне і повсякденне життя:
теоретичні підходи до робіт Жильбера Дюрана».
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24 травня 2021 року заступник головного
редактора
журналу
«Експерт:
парадигми
юридичних наук і державного управління» (який
видається за наукової підтримки ГО «ВАДНД»),
директор
Науково-дослідного
центру
судової
експертизи з питань інтелектуальної власності
Міністерства юстиції України, проф. Владислав
Федоренко взяв участь у Міжнародній конференції
ректорів, деканів і редакторів фахових юридичних
журналів «Нові напрямки і виклики в правничій
науковій комунікації» («Nowe kierunki i wyzwania w prawniczej
komunikacji naukowej»), організованій і проведеній Редакцією
щоквартального журналу «Критика права» (включений до бази
«Scopus») і Правничим міждисциплінарним науковим центром Академії
Леона Козьмінського в Варшаві (Республіка Польща). Під час заходу
поважній науковій спільності був представлений фаховий (категорія Б) з
державного управління та права журнал «Експерт: парадигми юридичних
наук і державного управління», який виходить під науковим керівництвом
ГО «ВАДНД». Організатором і модератором заходу виступила DrHb, проф.
Йоланта Яблонська-Бонса, яка є головним редактором часопису «Критика
права» та входить до редколегії електронного наукового видання «Експерт:
парадигми юридичних наук і державного управління». З вітальним словом до
учасників конференції звернувся ректор Академії Леона Козьмінського в
Варшаві DrHb, проф. Гжегош Мазурек. Учасники конференції обговорили
актуальні проблеми формування та видання правничих часописів, індексації
наукових публікацій, доброчесності та якості наукових статей, включення
журналів до наукометричних баз «Scopus» і «Web of Science» та ін. Директор
Центру В. Федоренко, який є заступником головного редактора журналу
«Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління» взяв участь
у дискусії та виступив із проблематики щодо досвіду запобігання плагіату в
правничих часописах в Україні. Міжнародна конференція була проведена в
режимі інтернет-стрімінгу.
07 липня 2021 року в рамках співпраці
з професіоналами-практиками, експертами
галузі
державного
управління
Ірина
ЖУКОВА - виконавчий директор Президії
ГО "ВАДНД", кандидат наук з державного
управління, доцент прийняла участь у
відкритому zoom – бізнес-форумі «Україна –
Болгарія: можливості співпраці між українським та болгарським
бізнесом під час глобальних змін».
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У науково-практичному заході взяли участь представники українських
та болгарських дипломатичних установ, профільних міністерств, керівництва
Торгово-промислової палати обох країн і ділових кіл України та Болгарії.
За результатами авторських досліджень було презентовано матеріали
щодо проблемних питань розвитку та шляхів удосконалення різних галузей
економіки. Було наголошено на необхідності визначення вузьких місць у
сфері міжнародної співпраці в Україні і привернення уваги уряду, науковотехнічної громадськості і бізнесу до ключових проблем харчової
промисловості, транспорту, торгівлі, логістики
для забезпечення
конкурентоспроможності і сталого розвитку країни.
Учасниками заходу було зазначено, що для усунення наявних недоліків
та покращення ситуації виникає необхідність у терміновій зміні відношення
до активізації міжнародних зусиль державотворення.
У 2021 р., у дистанційному режимі, відбулося 12 міжнародних
наукових конференцій «Сучасні аспекти модернізації науки: стан,
проблеми, тенденції розвитку». Організувала конференції ГО "ВАДНД",
разом із: Central European Education Institute (Братислава, Словаччина),
Міжнародним економічним інститутом (Чехія), 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
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13
травня 2021
року
відбулися
Загальні
збори
ГО
“ВАДНД”.
Загальні
збори
було
проведено в
онлайн
форматі
на
платформі Zoom. На Загальних зборах ГО “ВАДНД” були
присутні уповноважені делегати від Відокремлених
підрозділів ГО “ВАДНД” у кількості 11 (одинадцяти) осіб,
що складає 65 % від зареєстрованих у встановленому законодавством
порядку відокремлених підрозділів ГО “ВАДНД”. Відкрив Загальні збори
Євген Олександрович Романенко, доктор наук з державного управління,
професор, Заслужений юрист України. Простою більшістю голосів присутніх
делегатів на Загальних зборах було обрано
Президентом ГО “ВАДНД” – Євгена
Олександровича Романенка. Також, за
поданням
Євгена
Олександровича
Романенка
було
затверджено
Віцепрезидентом ГО “ВАДНД”
–
Олега
Андрійовича Дєгтяра, доктор наук з державного управління, доцента
(Протокол № 12 від 13 травня 2021 року Загальних зборів ГО “ВАДНД”).
Актуальним для присутніх був виступ Ірини Віталіївни Жукової –
виконавчого директора ГО “ВАДНД”, кандидата наук з державного
управління, доцента щодо проведеної роботи ГО “ВАДНД” у 2020 році та
перспектив роботи ГО “ВАДНД” у 2021 році. Різноманітно і змістовно було
презентовано інформацію про премії та інші нагороди ГО “ВАДНД”, а,
також, членські внески. У цілому, Загальні збори пройшли плідно та
результативно, а їх учасники висловили побажання щодо періодичного
проведення подібних заходів.
Для доведення до вітчизняної та світової спільнот результатів
наукової діяльності учених у галузі державного управління, ГО «ВАДНД»
активно співпрацює із вищими навчальними закладами, засобами масової
інформації, медійними та громадськими організаціями.
12 липня 2021 р. підписано Меморандум про
співпрацю між ПВНЗ Університет Новітніх
Технологій, в особі Ректора, кандидата юридичних
наук Світлани Циганій та ГО «ВАДНД», в особі
Президента,
доктора
наук
з
державного
управління, професора Євгена
Романенка. У рамках співпраці
заплановано вивчення й узагальнення досягнень науки в галузі Публічного
управління та адміністрування, сприяння найбільш повному використанню
отриманих результатів досліджень в інтересах соціально-економічного та
правового розвитку України, а, також, відтворення інтелектуального
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потенціалу суспільства, обмін знаннями та досвідом для укріплення
міжнародного іміджу України.
03 листопада 2021 року керівництво ГО
“ВАДНД”, доктор наук з державного
управління, професор, Євген Романенко, доктор
наук з державного управління, професор,
Олександр Непомнящий та кандидат наук з
державного управління, доцент Iрина Жукова
стала учасниками установчого засідання Українсько-Болгарської торговопромислової палати.
Основними спікерами, представниками ділового, освітнього,
наукового, культурного і туристичного середовищ
були визначені
пріоритети та стратегії розвитку сприятливих умов для спільної
взаємовигідної науково-дослідної, виробничої, торговельної, транспортної,
будівельної, фінансово-кредитної, страхової та інших видів діяльності.
Особливо корисною та цікавою була інформація про стипендіальні програми
як державні, так і грантові.
У процесі спілкування, також, було обговорено можливість
міжнародної співпраці за основним видами діяльності ГО “ВАДНД”:
науковій та академічній мобільності, публікаційній діяльності, стажуваннях
тощо.
ГО «ВАДНД» активно співпрацює із засобами масової інформації,
медійними та громадськими організаціями з питань висвітлення актуальної
інформації з розвитку державного управління.
У 2021 р., за наукового сприяння ГО
"ВАДНД" та під егідою видавничої групи
"Наукові перспективи", вийшли 12 номерів
друкованого фахового (категорія Б) журналу із
державного управління, права, економіки,
психології «Наукові перспективи». Згідно
наказу Міністерства освіти і науки України вiд
27.09.2021 № 1017 журналу присвоєно категорію "Б" із психології.
Також, у 2021 р., за наукового сприяння ГО
"ВАДНД" та під егідою видавничої групи "Наукові
перспективи", вийшли 12 томів міжнародної
колективної
монографії
міждисциплінарного
напряму "MODERNÍ ASPEKTY VĚDY" ("Modern
aspects of science").
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У 2021 р. вийшли 4 номери друкованого фахового (категорія
Б) журналу із державного управління «Науковий вісник:
державне управління». Журнал видається за підтримки ГО
«ВАДНД». Засновники журналу – Український науководослідний інститут цивільного захисту та Міжрегіональна
Академія управління персоналом.
Також, у 2021 р., вийшли 6 номерів електронного
фахового (категорія Б) журналу із державного управління
та права «Експерт: парадигми юридичних наук і
державного управління». Журнал видається за підтримки ГО
«ВАДНД». Заснували видання – Міжрегіональна академія
управління персоналом та Науково-дослідний інститут судової
експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства
юстиції України.
Для
розширення
міжнародних
наукових контактів, а, також, визнаючи
необхідність постійного обміну знаннями,
досвідом та інформацією з питань розвитку
державного управління
ГО «ВАДНД»
продовжує сприяти випуску фахового
(категорія Б) збірника із державного
управління «Публічне урядування».
та фахового (категорія Б) електронного журналу із державного
управління «Публічне адміністрування та національна безпека»,
співзасновником якого є ГО «ВАДНД».
У 2021 р. вийшов випуск 20-го збірника наукових
праць
«PR
И
СМИ
В
КАЗАХСТАНЕ»,
співзасновником якого є партнер ГО «ВАДНД»,
Казахський національний університет імені альФарабі. У збірнику надрукована стаття керівництва та
членів ГО «ВАДНД»: Романенка Є., Пивоварова К.,
Куташева І. та Жукової І. (назва статті – “Features of the
European Union cooperation in the framework of the
partnership programs for civil society development”). 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.
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За наукового сприяння ГО "ВАДНД" організоване
міжнародне стажування «Scientific perspectives and
innovations in education: experience of the Czech Republic»
(«Наукові перспективи та інновації в освіті: досвід
Чехії») на базі Міжнародного економічного інституту,
Чехія (дистанційно), тривалість - 180 годин (6 ЄКТС).
Стажування проводилося у рамках роботи видавничої групи
"Наукові перспективи" для педагогічних і науковопедагогічних працівників з метою підвищення кваліфікації
та обміну досвідом із зарубіжними колегами з питань сучасних аспектів
модернізації публічного адміністрування, права, економіки, медицини,
психології та інших галузей наук на основі інноваційних технологій. За
результатами стажування, слухачам видаються Сертифікати. Детальніше із
інформацією за посиланням: http://perspectives.pp.ua/index.php/np/internship
За наукового сприяння ГО "ВАДНД" організоване надання послуг
з міжнародного визнання дипломів бакалавра, магістра, кандидата та
доктора
наук
у
Великобританії.
Детальніше:
http://perspectives.pp.ua/index.php/np/recognition
За наукового сприяння ГО «ВАДНД» у Чехії
зареєстрований міжнародний мультидисциплінарний
журнал
«Věda
a
perspektivy»
.
Видавець:
Міжнародний економічний інститут (Чехія). Номер
державної реєстрації у Міністерстві культури Чехії: E
24142
(https://www.mkcr.cz/databaze-periodickehotisku-pro-verejnost978.html?do[loadP]=1&item.id=16709).
Журнал
видається у рамках роботи Видавничої групи "Наукові
перспективи".
У
журналі
публікуються
статті
українською, англійською, російською, чеською, італійською, французькою,
китайською, польською, грузинською та іншими мовами. Періодичність
виходу - щомісячно. Журнал призначений для магістрантів, аспірантів,
докторантів, здобувачів, молодих фахівців, викладачів, науковців різних
країн. Журналу присвоєнi Міжнароднi стандартнi серійнi номера: ISSN
2695-1584 (Print); ISSN 2695-1592 (Online). У 2021 р. вийшли 7 номерів
міжнародного журналу.
Під керівництвом Виконавчого директора Президії ГО
“ВАДНД” – Ірини Жукової у 2021 р. засновано
електронний науковий журнал “Перспективи та
інновації
науки
(Серія
«Психологія»,
Серія
«Педагогіка», Серія «Медицина»)ˮ (далі – журнал)
заснований з метою висвітлення актуальних питань
теорії та практики психології, педагогіки та медицини в
Україні, за кордоном. Згідно наказу Міністерства освіти
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і науки України вiд 27.09.2021 № 1017 журналу присвоєно категорію "Б"
із психології та педагогіки. Засновники журналу: Видавнича група «Наукові
перспективи», громадська організація «Християнська академія педагогічних
наук України» та громадська організація «Всеукраїнська асоціація педагогів і
психологів з духовно-морального виховання». Журнал видається за
підтримки КНП "Клінічна лікарня No15 Подільського району
м.Києва".Виданню присвоєний Міжнародний стандартний серійний номер
ISSN 2786-4952 Online. Всім статтям присвоюється унікальний номер DOI із
префіксом 10.52058. Журнал включено до міжнародної пошукової системи
Google Scholar, до міжнародної наукометричної бази даних Research Bible,
до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus (IC). У 2021 р. вийшли
5 номерів журналу.
ГО "ВАДНД" зареєстровано новий друкований
журнал «Наукові інновації та передові технології» (Серія
«Державне
управління»,
Серія
«Право»,
Серія
«Економіка», Серія «Психологія», Серія «Педагогіка»),
Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 2496214902Р від 13.09.2021 р. Згідно наказу Міністерства освіти
і науки України вiд 30.11.2021 № 1290 друкованому
журналу «Наукові інновації та передові технології» (Серія
«Державне управління», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія
«Психологія», Серія «Педагогіка») присвоєно категорію “Б” із права.
Журнал започаткований з метою розвитку вітчизняного наукового
потенціалу у галузях державного управління, права, економіки, психології,
педагогіки та його інтеграції у світовий науковий простір, шляхом
оприлюднення результатів наукових досліджень. Журнал видається у рамках
видавничої групи «Наукові перспективи». У 2021 р. вийшли 2 номери
журналу.
У рамках
роботи
ВГ
"Наукові
перспективи"
зареєстрований друкований журнал «Наука: теорія,
практика та інновації» (Серія «Державне управління», Серія
«Право», Серія «Економіка», Серія «Психологія», Серія
«Педагогіка»). Журнал видається за наукової підтримки: ГО
"ВАДНД", громадської організації «Асоціація науковців
України», громадської організації «Християнська академія педагогічних наук
України» та громадської організації «Всеукраїнська асоціація педагогів і
психологів з духовно-морального виховання». Мета видання - розвиток
вітчизняного наукового потенціалу у галузях державного управління, права,
економіки, психології, педагогіки та його інтеграції у світовий науковий
простір, шляхом оприлюднення результатів наукових досліджень. Журнал
включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus (IC),
міжнародної пошукової системи Google Scholar та до міжнародної
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наукометричної бази даних Research Bible. Всім статтям присвоюється
унікальний номер DOI із префіксом 10.52058.
Починаючи з 2021 р., під егідою ГО "ВАДНД", в
рамках роботи видавничої групи “Наукові перспективи”
здійснюється публікація фахового (категорія Б) з
технічних наук журналу «Новітні технології» (далі –
журнал), який заснований у 2016 р. з метою розвитку
вітчизняного науково-технічного потенціалу та його
реалізації в Україні, за кордоном. У номерах журналу
відображені результати аналізу та розв’язання науковотехнічних, економічних та правових проблем ефективного
функціонування та розвитку геоінформаційних систем, підготовки наукових
та науково-педагогічних кадрів у галузі геодезії, картографії. Всім статтям
присвоюється унікальний номер DOI із префіксом 10.52058. Періодичність
виходу – 1 раз на два місяця. Мови журналу – українська, англійська
(змішаними мовами). Журнал індексується міжнародною наукометричною
базою: Scientific Indexing Services (SIS). Журнал призначений для науковців,
викладачів, здобувачів вищої освіти. Детальніше з інформацією про видання
за посиланням: http://perspectives.pp.ua/index.php/np/nt
З метою заохочення видатних науковців, педагогів, державних та
громадських діячів, які працюють в галузі публічного адміністрування,
ГО «ВАДНД» заснувала почесні нагороди та відзнаки:

знак пошани Всеукраїнської асамблеї докторів наук з
державного управління;

медаль «За вагомий внесок у розвиток науки
державного управління»;

нагрудний
знак
«Почесний
доктор
наук
Всеукраїнської асамблеї докторів наук з державного управління»;

нагрудний знак «Почесний професор Всеукраїнської
асамблеї докторів наук з державного управління»;

диплом Почесного кандидата наук з державного
управління Всеукраїнської асамблеї докторів наук з державного
управління;

диплом Почесного доктора філософії Всеукраїнської
асамблеї докторів наук з державного управління;

диплом Почесного доцента Всеукраїнської асамблеї докторів
наук з державного управління;

почесна грамота Всеукраїнської асамблеї докторів наук з
державного управління.
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У 2021 р., у члени ГО «ВАДНД» прийнято: Шведун Вікторію
Олександрівну - доктора наук з державного управління, професора,
професора кафедри публічного управління та підприємництва Національного
аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний
інститут"; Ковальчук Вероніку Геннадіївну - доктора наук з державного
управління, професора, завідувача кафедри публічного управління та
підприємництва Національного аерокосмічного університету ім. М.Є.
Жуковського "Харківський авіаційний інститут"; Грищенко Ірину
Миколаївну - доктора наук з державного управління, професора, професора
кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності;
Кравченко Юлію Петрівну - кандидата економічних наук; Дяченка
Олексія Петровича - доктора наук з державного управління, доцента;
Перестюк Інгу Миколаївну - кандидата наук з державного управління,
доцента кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної Академії
управління персоналом; Боринську Ольгу Леонідівну - кандидата
політичних наук, доцента
кафедри публічного адміністрування
Міжрегіональної Академії управління персоналом; Іванюк Ольгу
Володимирівну - кандидата економічних наук; Симоненко Лесю Іванівну
- кандидата економічних наук, доцента; Ходаківського Євгенія Івановича доктора економічних наук, професора; Якобчук Валентину Павлівну кандидата економічних наук, професора; Кириченко Ганну Володимирівну
- кандидата наук з державного управління, доцента кафедри публічного
адміністрування Міжрегіональної Академії управління персоналом,
Лозинську Тамару Миколаїну - доктора наук з державного управління,
професора.
ГО "ВАДНД" активно працює над гідним представленням своїх
наукових здобутків на міжнародній арені, щоб сприяти підвищенню
авторитету науки державного управління.
Світ побачив новий понятійно-термінологічний
словник "Теоретичні та практичні аспекти лідерства в
публічному адмініструванні".
Понятійно-термінологічний словник став результатом
грунтовного
дослідження видатних науковців ГО
«ВАДНД» Євгена Романенка - доктора наук з державного
управління, професора, Заслуженого юриста України та
Тимофія Мотренка - доктора філософських наук, професор,
дійсний
член
(академік)
Національної
академії
педагогічних України.
Передмову до наукового видання написав Василь Кремінь - Президент
Національної академії педагогічних України, академік Національної академії
наук України і Національної академії педагогічних України.
Понятійно-термінологічний словник розкриває зміст уживаних понять,
термінів, категорій, що відображають сучасний стан науки публічного
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адміністрування та науки психології при розгляді теоретико-методологічних
засад розвитку лідерського потенціалу особистості на державній службі та в
органах місцевого самоврядування.
Наукове видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів.
студентів, а також усіх, хто цікавиться загальнотеоретичними проблемами
державного регулювання суспільних відносин.
Наукове видання презентовано на наукових комунікативних заходах,
захистах дисертаційних досліджень та ін.
Вийшла у світ монографія "Політика:
реальність
і
гра".
Автори
монографічного
дослідження відомі українські вчені, керівництвом та
почесний член ГО «ВАДНД»: Євген Романенко доктор наук з державного управління,професор та
Микола Головатий - доктор політичних наук,
професор.
В монографії досліджено специфіку політики як реального,
об’єктивного суспільного феномену, особливості її функціонування у добу
Постмодерну, а також ті її аспекти, що фактично роблять політику
специфічною грою за правилами і без правил.
Робота призначена для науковців, викладачів, студентів вищих закладів
освіти, політиків і громадських діячів, держслужбовців – усіх, хто цікавиться
суспільно-політичною діяльністю, бере в ній участь.
Вийшла у світ книга «Українське Православ’я на
зламі століть». Автори наукового дослідження відомі
українські вчені, керівництво та почесні члени
ГО «ВАДНД»: Є.О. Романенко - доктор наук з
державного управління, професор; Д.С. Мартишин доктор наук з державного управління, доцент та А.І.
Богданенко – кандидат наук з державного управління,
доцент. У книзі висвітлено сучасний стан Українських
православних церков, визначене місце Українського Православ’я у світовому
просторі міжцерковних відносин. Видання розраховане для широкої
читацької аудиторії, яку цікавлать питання історії, діалогу Православної
Церкви, держави та суспільства.
До дня святого Миколая Чудотворця (19
грудня) керівництво та члени ГО "ВАДНД" — Денис
Мартишин, Анатолій Богданенко і Євген Романенко
видали
нову
чергову
книгу
«Християнське
богослов’я у постхристиянському світі». Книга
присвячена 100-річчю від дня народження видатного
православного богослова — протопресвітера Олександра
Шмемана.
У виданні наведено біографії, основні богословські
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ідеї протопресвітерів Василя Зеньковського, Олександра Шмемана, Іоанна
Мейєндорфа і професора Павла Євдокимова. Проаналізовано основні етапи
розвитку соціальної думки християнства з урахуванням специфіки та зв’язку
релігії і науки. Розглянуто у світлі християнської істини багатогранні
процеси політики, економіки, соціальні та духовні інтереси людства. На
думку науковців, саме в умовах глобальних криз XXI ст. творчий спадок
християнських мислителів стає доволі запитаним сучасною наукою.
Для широкої читацької аудиторії, яку цікавлять питання діалогу
Церкви, держави, науки і релігії.
В Університеті Новітніх Технологій, очолюваному кандидатом
юридичних наук, доцентом - Світланою Циганій за ініціативи
Президента ОО “ВАДНД” – Євгена Романенка та під керівництвом
Виконавчого директора Президії ОО “ВАДНД” – Ірини Жукової
створено кафедру публічного управління та інформаційного
менеджменту.
Спираючись на кращі вітчизняні та світові традиції підготовки кадрів
вищої управлінської ланки, Кафедра формуватиме у здобувачів вищої освіти
компетенції, що відповідають стандартам провідних центрів підготовки
кадрів для державної служби.
У цілому, діяльність Кафедри будується навколо підготовки і реалізації
навчальних дисциплін в області публічного управління, менеджменту, які
орієнтовані на знайомство здобувачів вищої освіти з існуючим досвідом
управління і розвиток здатності застосовувати його самостійно, шукати
власні рішення, що відповідають унікальності ситуацій, в яких вони
застосовуються. Спеціальна увага Кафедри приділяється активним методам
навчання і підтримці самостійної роботи здобувачів вищої освіти (проєктної,
дослідницької, організаційної та ін.). Форми навчання – різноманітні,
включають як традиційні лекційні і семінарські заняття, так і сучасні
дистанційні, інтерактивні методи навчання.
Детальніше за посиланням: http://unt.edu.ua/pro-kafedru-publichnogoupravlinnya-ta-informaczijnogo-menedzhmentu/
З нагоди святкування 15 травня 2021
року Дня науки в Україні Президента ГО
«ВАДНД», Євгена Романенка та голову
відокремленого підрозділу ГО «ВАДНД» у м.
Києві, Олександра Непомнящого відзначено
почесними
нагородами
Національної
академії педагогічних наук України. Євгена
Романенка нагороджено відомчою медаллю
Національної
академії
педагогічних
наук
України
"Григорій Сковорода", а Олександра Непомнящого - знаком
"Ушинський К.Д.". Медаллю “Григорій Сковорода” відзначаються
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педагоги, вчені, організатори освіти, бібліотекарі освітянських бібліотек
України, громадські діячі, політики та інші особи за вагомі досягнення в
галузі психолого-педагогічних наук і особистий внесок у розвиток
української освіти.
Знаком "Ушинський К.Д." нагороджуються педагоги, вчені,
організатори освіти України, громадські діячі, політики та інші за значні
досягнення в галузі педагогічної і психологічної наук, особистий внесок у
розвиток української освіти.
За
активну
участь
у
діяльності
Всеукраїнської громадської організації "Гільдія
інженерів технічного нагляду за будівництвом
об'єктів архітектури", вагомий внесок у
розвиток і становлення професійної діяльності
інженерів технічного нагляду, багаторічну сумлінну працю та з нагоди
30-річчя незалежності України Виконавчого директора Президії ГО
«ВАДНД» - Жукову Ірину Віталіївну нагороджено медаллю "За
розбудову України".
У травні 2021 року Євгена Олександровича РОМАНЕНКА,
президента ГО «ВАДНД», доктора наук з державного управління,
професора, Заслуженого
юриста
України
призначено
на
посаду проректора з наукової роботи Національного авіаційного
університету. Є.О. Романенко є провідним науковцем в Україні в
галузі державного управління. Має вагомий науковий доробок із цитованих
праць
у
понад
250
джерелах
(https://scholar.google.com.ua/citations?user=qOFoW60AAAAJ&hl=ru):
у
Google Scholar h-індекс = 10; i10-індекс = 11; у Scopus h = 4. Здійснює
високоякісну науково-експертну діяльність, зокрема, є експертом
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з акредитації
освітніх програм з публічного управління та адміністрування. Член
об’єднаної Конкурсної комісії з присудження Премії Верховної Ради України
молодим ученим та іменних стипендій Верховної Ради України для молодих
учених-докторів наук. Засновник та керівник Наукової школи професора
Євгена Романенка, під його особистим науковим керівництвом захистили
дисертації 4 доктори наук та 11 кандидатів наук з державного управління.
Права Юрія Григоровича, доктора наук з державного управління,
колегу ГО "ВАДНД" нагороджено орденом "За заслуги ІІІ ступеня" з
нагоди Дня Незалежності України (Указ Президента України №
406/2021). Життєвий досвід і мудрість Юрія Григоровича поєднуються із
відданістю справі та цілеспрямованістю, орієнтацією на результат. Адже
кожен його крок є взірцем наполегливої праці, оптимізму та впевненого руху
вперед.
Сергія Віталійовича Позняка – творчу
людину ГО «ВАДНД», художника живописця,
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графіка, члена Національної спілки художників України, Заслуженого
художника України із присудженням премії Державної прикордонної
служби України «Смарагдова ліра», у номінації «Образотворче
мистецтво» (живопис). Сергій Позняк створив серію картин, присвячених
захисникам державного кордону. Частину зі своїх творів він, 05 лютого
2021р., презентував в Адміністрації Держприкордонслужби. Довідково:
Держприкордонслужба України, з 2007 року, відзначає митців, які
талановито, старанно та вміло створюють в літературі й мистецтві
високохудожній образ військовослужбовця – захисника державного кордону.
Творчі роботи використовуються для проведення заходів національнопатріотичного виховання, тексти пісень виконуються артистами
Академічного ансамблю пісні і танцю Державної прикордонної служби
України.
Співзасновник
та
науковий
партнер
Видавничої групи «Наукові перспективи» - ГО
«ВАДНД» багата своїми скарбами - талановитими
вченими, світочами науки та освіти! Кожна така
особистість немов промінь сонця, що осяює все
навколо і дає розквітнути професійним справам і
оточенню. З нагоди Дня будівельника, очільник Міністерства розвитку
громад та територій України - Олексій Чернишов нагородив Голову
Відокремленого підрозділу ГО «ВАДНД» у м. Києві, доктора наук з
державного управління, професора – Олександра Непомнящого Орденом
«За заслуги» І ступеня.
Орден «За заслуги» I ступеня — державна нагорода України для
відзначення видатних заслуг громадян в економічній, науковій, соціальнокультурній, військовій, державній, громадській та інших сферах суспільної
діяльності. До нагороджених орденом «За заслуги» прирівнюються особи,
нагороджені Почесною відзнакою Президента України. Особи, нагороджені
Почесною відзнакою Президента України, іменуються кавалерами ордена
«За заслуги» і зберігають право носіння вручених їм знаків Почесної відзнаки
Президента України.
Доктора наук з державного управління,
доцента, завідувача кафедри теології та
християнської
комунікації
Навчальнонаукового інституту міжнародних відносин та
соціальних наук ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна
Академія управління персоналом», директора
духовно-просвітницького Центру імені Святих
Апостолів Міжрегіональної Академії управління персоналом —
Мартишина Дениса Сергійовича (протоієрея Діонісія Мартишина)
нагороджено найвищою богослужбовою ієрархічною нагородою
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Української Православної Церкви для білого духовенства — правом
носіння другого хреста з прикрасами.
Зауважимо, що церковні нагороди Української Православної Церкви є
формою заохочення і відзначення духовенства за понесені вагомі труди і
заслуги перед Православ'ям — в пастирському служінні, богословській,
науковій та адміністративній діяльності. Також нагороди надаються за
відродження духовного життя, відновлення храмів і всебічний розвиток
місіонерської, благодійної, соціальної і просвітницької місії Православної
Церкви.
Високу церковну нагороду за вагомі труди на ниві пастирського
служіння, сучасної науки і освіти протоієрей Діонісій (Мартишин Денис
Сергійович) отримав з рук Його Блаженства, Блаженнішого Онуфрія
(Березовського), Митрополита Київського і всієї України, Предстоятеля
Української Православної Церкви.
Рішенням колегії Міністерства освіти і науки України від 09
лютого 2021 р. члену громадської наукової організації "Всеукраїнська
асамблея докторів наук з державного управління" доктору наук з
державного управління, доценту – Гаману Петру Іллічу присвоєно вчене
звання професора. Також, членам громадської наукової організації
"Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління" доктору
наук з державного управління, професору кафедри управління та бізнес
адміністрування
Прикарпатського
національного
університету
ім.В.Стефаника - Бурик Зоряні Михайлівні та доктору наук з державного
управління, доценту кафедри управління та бізнес-адміністрування
Прикарпатського національного університету ім.В.Стефаника - Карпі
Марті Іванівні присвоєно вчені звання доцентів.
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 15.04.2021 №
420 членам ГО «ВАДНД», доктору наук з державного управління - Сімаку
Сергію Васильовичу та доктору наук з державного управління – Гбур Зоряні
Володимирівні присвоєні вчені звання професорів.
Згідно указу Президента України
№274/2021 "Про
відзначення державними нагородами України з нагоди Дня
Конституції України" знаних членів ГО "ВАДНД" відзначено
почесними
нагородами.
НЕПОМНЯЩОГО
Олександра
Михайловича - доктора наук з державного управління, професора
нагороджено орденом "За заслуги" І ступеня. СІМАКУ Сергію Васильовичу доктору наук з державного управління, професору присвоєно почесне звання
Заслужений економіст України. ДОВГАНЮ Валерію Івановичу - доктору наук з
державного управління, професору присвоєно почесне звання Заслужений діяч
науки і техніки України.
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Міністерство освіти і науки України нагородило
президента ГО "ВАДНД", проректора з наукової
роботи Національного Авіаційного Університету Євгена Романенка нагрудним знаком "За наукові та
освітні досягнення".

Особливо плідної була наукова робота Одеського відокремленого
підрозділу ГО «ВАДНД». Далі, наводимо інформацію про роботу
підрозділу.
Драгомирецька Наталія Михайлівна,
Стажування:
1) лютий-квітень 2021 року – підвищення кваліфікації в Університеті
Суспільних Наук (UNS) у м. Лодзь «Міжнародні проєкти: написання,
аплікування, управління та звітність» у співпраці з Фундацією Central
European Academy Studies and Certifications. Сертифікат про проходження
післядипломного міжнародного стажування № 2021/04/523 від 08.04.2021
року. Обсяг: 180 годин / 6 кредитів.
2) 27-28.05.2021 – треніг керівників експертних груп Національного
агентства з забезпечення якості вищої освіти. Сертифікат 0280/2021(174),
виданий 28 травня 2021. Обсяг: 30 годин / 1 кредит.
Спеціалізовані вчені ради:
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
Голова разової спеціалізованої вченої ради ДФ 41.863.001, що утворена
наказом МОН України № 494 від 30.04.2021 р. в Одеському регіональному
інституті державного управління Національної академії державного
управління при Президентові України.
Опонент разової спеціалізованої вченої ради ДФ 38.053.007 281
Публічне управління та адміністрування, що утворена наказом МОН
України №1138 від 26.10.2021 про створення спеціалізованої вченої ради
ДФ 38.053.007 в Чорноморському національному університеті імені Петра
Могили
Членство в редколегіях наукового фахового видання категорії Б
Член редакційної колегії наукового видання категорії Б «Публічне
урядування» (Свідоцтво КВ 21596-11496 Р).
Член редакційної колегії наукового видання категорії Б « Актуальні
проблеми державного управління»: Збірник наукових праць ОРІДУ НАДУ.
Видання включено до Переліку наукових фахових видань України (Наказ
МОН України від 09.02.2021 № 157).
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Експертна діяльність:
Експерт з акредитації освітніх програм Національного агентства з
якості вищої освіти (Затверджено Національним агентством із забезпечення
якості вищої освіти 23 грудня 2019 р.)
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 № 1451 від 21.11.2019 р.)
Член робочої групи з питань методичного, організаційного та
аналітичного забезпечення єдиного державного кваліфікаційного іспиту за
спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань
«Публічне управління та адміністрування». Наказ Міністерства освіти і
науки України спільно з Національним агентством з питань державної
служби від 24.03.2021 р. № 368/52-21 «Про забезпечення методичних та
організаційних питань проведення єдиного державного кваліфікаційного
іспиту за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі
знань «Публічне управління та адміністрування»
Миколайчук Микола Миколайович, д.держ.упр., професор,
завідувач кафедри економічної та фінансової політики Одеського
регіонального інституту державного управління Національної академії
державного управління при Президентові України.
Науково-експертна діяльність:
Рецензії на монографії, підручники, посібники, статті:
1.
Рецензування статті Techno-Economiс Feasibility of Sustainable
Zero Grid Green Cellular Base Stations – 1,5 д.а.– поданої до журналу IEEE
Access (WoS). Січень 2021
2.
Рецензування статті An Extensive Evolutionary Mental Game Model
for Police Mandatory Evacuation of Protesters – 1,8 д.а.– поданої до журналу
IEEE Access (WoS). Січень 2021
3.
Рецензування статті Long-Term Techno-Economic Analysis on
Sustainable and Zero Grid Cellular Base Station – 1,5 д.а.– поданої до журналу
IEEE Access (WoS). Лютий 2021
4.
Рецензування статті Long-Term Techno-Economic Analysis on
Sustainable and Zero Grid Cellular Base Station – 1,5 д.а.– поданої до журналу
IEEE Access (WoS). Березень 2021
5.
Рецензування статті The impact of government subsidies on private
pension enterprises: a decision-making model based on their CSR levels – 1,5
д.а.– поданої до журналу IEEE Access (WoS). Жовтень 2021.
6.
Рецензування статті 5G Networks Towards Smart and Sustainable
Cities: A Review of Recent Developments, Applications, and Future Perspectives –
1,5 д.а.– поданої до журналу IEEE Access (WoS). Листопад 2021.
7.
Рецензування статті The impact of government subsidies on private
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pension enterprises: a decision-making model based on their CSR levels – 1,5
д.а.– поданої до журналу IEEE Access (WoS). Грудень 2021.
8.
Рецензування статті 5G Networks Towards Smart and Sustainable
Cities: A Review of Recent Developments, Applications, and Future Perspectives –
1,5 д.а.– поданої до журналу IEEE Access (WoS). Грудень 2021.
Рецензування авторефератів дисертацій:
1. ЯРЕМЧУК Оксана Василівна «Удосконалення державного
управління первинною медико-санітарною допомогою в Україні», поданої на
здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за
спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління, – спеціалізована
вчена рада Д 17.127.03 у Класичному приватному університеті (м.
Запоріжжя), 29.01.2021.
2. БЕРЛІНЕЦЬ Ірина Анатоліївна «Удосконалення державного
регулювання надання медичної реабілітаційної допомоги і послуг в Україні»,
поданої на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного
управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління, –
спеціалізована вчена рада Д 17.127.03 у Класичному приватному університеті
(м. Запоріжжя), 29.01.2021.
3. Дабіжа Віра Василівниа «Політико-комунікаційна складова
політичної культури демократичного суспільства в системі публічного
управління України», поданої до спеціалізованої вченої ради К 26.142.06
Міжрегіональної Академії управління персоналом на здобуття наукового
ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 –
механізми державного управління – травень 2021
4. Фетіщенко Євгенія Миколаївна «Планування видатків державного
бюджету як інструмент регулювання соціально-економічного розвитку
країни», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного
управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління, –
спеціалізована вчена рада К 52.051.11 Таврійського національного
університету імені В. І. Вернадського, 13.09.2021.
5. Набока Руслан Юрійович «Механізми державного регулювання
формування та розвитку циркулярної економіки», поданої до спеціалізованої
вченої ради Д 64.707.03 Національного університету цивільного захисту
України на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного
управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління –
грудень 2021.
Експертиза дисертацій:
1. Лелеченко Анжела Павлівна “Публічне управління регіональною
політикою сталого розвитку в Україні”, подано до захисту в спеціалізовану
вчену раду Д°26.142.04 Міжрегіональної Академії управління персоналом на
здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління за
спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління (28.04.2021 –
опонент).

20

2. Кравченко Сергій Григорович «Теоретико-методологічні засади
державної політики розвитку урбанізованих територій в Україні», подану до
захисту у спеціалізовану вчену раду Д 64.707.03 Національного університету
цивільного захисту України на здобуття наукового ступеня доктора наук з
державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного
управління (09.12.2021 – опонент).
Участь в роботі разових спеціалізованих вчених рад для присудження
ступеня доктора філософії
1.
Разова спеціалізована вчена рада ДФ 41.863.001 в ОРІДУ НАДУ
при Президентові України (наказ МОН від 30 квітня 2021 року №494) –
рецензент.
2.
Разова спеціалізована вчена рада ДФ 41.863.002 в ОРІДУ НАДУ
при Президентові України (наказ МОН від 07 червня 2021 року №631) –
голова.
3.
Разова спеціалізована вчена рада ДФ 41.858.006 в ХарРІДУ
НАДУ при Президентові України (наказ МОН від 07 червня 2021 року №631)
– опонент.
4.
Разова спеціалізована вчена рада ДФ 41.863.007 в ОРІДУ НАДУ
при Президентові України (наказ МОН від 16 грудня 2021 року №1384) –
голова
5.
Разова спеціалізована вчена рада ДФ 41.863.008 в ОРІДУ НАДУ
при Президентові України (наказ МОН від 16 грудня 2021 року №1384) –
голова
6.
Разова спеціалізована вчена рада ДФ 41.863.009 в ОРІДУ НАДУ
при Президентові України (наказ МОН від 16 грудня 2021 року №1384) –
голова
7.
Разова спеціалізована вчена рада ДФ 41.863.010 в ОРІДУ НАДУ
при Президентові України (наказ МОН від 16 грудня 2021 року №1384) –
рецензент.
Організаційна робота та підвищення кваліфікації
1.
Навчання за дистанційним курсом «Соціальне підприємництво та
конкурентоспроможність» Проект ПРОМІС. 14.03.2021 Автентичність цього
сертифікату може бути перевірена за посиланням https://study.edera.com/uk/verifycertificate/?uuid=89538887-5494-42bf-ad83-aa1fb433cd9f
Саханенко Сергій Єгорович, д.н.держ.упр., професор, професор
кафедри публічного управління та регіоналістики Одеського регіонального
інституту державного управління Національної академії державного
управління при Президентові України
Стажування в Florida State University. 6 кредитів. Визнання
стажування рішенням Вченої Ради ОРІДУ від 08.04.2021 (6 кредитів)
Стажування (International scientific and pedagogical internship), 6
кредитів. Визнання стажування рішенням Вченої Ради ОРІДУ від 15.05.2021
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Керівництво PhD
1.
Робочий Віктор Валентинович. Дис. д.філос. Захист відбувся
10.09.2021.
2.
Бабич Олександр Володимирович. Дис. д.філос. Захист відбувся
02.11.2021.
Виконавець у міжнародному проекті SUP30021GR3076 Громадянська
освіта в сфері публічних закупівель» (Civic Education in Public Procurement –
CEPP)., що реалізувався відповідно до грантової угоди між Асоціацією
дослідників державного управління та Посольством США в Україні у період
з 20 квітня по 31 грудня 2021 р., сертифікат від 20.12.2021.
Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт – Акимова А.О.
(2021), Чернюк С.В. (2021), Швець К.С. (2021).
Матвєєнко Ірина Володимирівна, к.н.держ.упр., доцент кафедри
регіональної політики та публічного адміністрування Одеського
регіонального інституту державного управління Національної академії
державного управління при Президентові України (за сумісництвом);
заступник відповідального секретаря приймальної комісії ОРІДУ НАДУ при
Президентові України; член Науково-експертної ради ОРІДУ НАДУ при
Президентові України; заступник голови Ради молодих учених ОРІДУ НАДУ
при Президентові України; докторант Інституту публічної служби та
управління ДВЗ «Одеська політехніка»
Відомості про підвищення кваліфікації
1. Сертифікат Clarivate Web of Science про участь у вебінарі
«Відповідальна наукометрія» (тривалість 1 година), 5 квітня 2021 року.
2. Сертифікат Clarivate Web of Science про участь у вебінарі «Референсменеджмер EndNote: офрмлення публікації за форматом видання»
(тривалість 1 година), 6квітня 2021 року.
3. Сертифікат Clarivate Web of Science про участь у вебінарі
«Презентація здобутків науковця» (тривалість 1 година), 8 квітня 2021 року.
3. Сертифікат про проходження післядипломного міжнародного
стажування «Міжнародні проекти: написання, аплікування, управління та
звітність »№ 2021/04/517 від 08.04.2021 року. Університет Суспільних Наук у
м. Лодзь (UNS) у співпраці з Фундацією Central European Academy Studies
and Certifications. 180 годин/6 кредитів
4. Сертифікат про проходження курсу «Академічна доброчесність: онлайн курс для викладачів. Форма навчання: дистанційна. Кількість годин – 60
годин (2 кредити), від 31.10.2021 року. Автевтичність цього сертифікату
може
бути
перевірена
за
https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/6bc501dbead04c77b46682e40ac8bfc
c
5. Сертифікат від 07.06.2021 року, який підтверджує участь як експерта
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в конкурсі наукових робіт аспірантів та докторантів в галузі знань «Публічне
управління та адміністрування конкурсу «Одеська ініціатива».
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір
1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір
«Забезпечення конструктивного діалогу між владою та суспільством в
умовах сучасних реформ», № 103365, дата реєстрації 23 березня 2021 року.
2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на наукових твір
«Механізми та інструменти публічно-приватного партнерства в умовах
демократичних реформ в Україні», № 103086, дата реєстрації 10 березня 2021
року.
3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 101910 :
Навчальний посібник «Scopus» та «Web of Science», дата реєстрації
12.07.2021.
Участь у науково-дослідних темах інституту
1. Виконавець у НДР «Довіра між владою та суспільством як основа
сталого розвитку: регіональний та місцевий вимір». Номер державної
реєстрації (фундаментальна).
Керівництво аспірантами
1. Березовський Р.С., аспірант 2 року підготовки, тема дисертаційного
дослідження: «Функції громадських об‘єднань в публічно-управлінських
впливах на соціально-економічний розвиток держави».
2. Рокунець-Сорочан О.М., аспірант 2 року підготовки, тема
дисертаційного дослідження «Впливовий потенціал громадських рад при
структурних
підрозділах
охорони
здоров‘я
органів
публічного
адміністрування»
3. Коваленко Л.В., аспірант 1 року підготовки, тема дисертаційного
дослідження «Вплив громадянських об’єднань на розробку соціальної
політики на місцевому рівні»
4. Мирненко В.В., аспірант року підготовки, тема дисертаційного
дослідження «Вплив суб’єктів публічного управління на розвиток медичного
туризму в Україні: теоретико-прикладний аспект»
Захищені аспіранти
1. Кулешов В.В. «Громадський контроль представницьких органів
влади в умовах децентралізації». Захист відбувся 06 липня 2021 року. Наказ
Міністерства освіти і науки України від 27 вересня 2021 року № 1017 «Про
рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань
та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 29 червня
2021 року № 735»; наказ ректора Державного університету «Одеська
політехніка», голови комісії з реорганізації від 05 листопада 2021 року №
273-к «Про видачу диплома доктора філософії Кулешову В.В.»
Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента в
постійній спеціалізованій вченій раді
1. Офіційний опонент на захисті кандидатської дисертації Гацулі О.М.
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«Реалізація державно управлінських реформ в сучасній Україні: галузевий
аспект» за спеціальність 25.00.01 – теорія та історія державного управління.
Спеціалізована вчена рада Д 08.866.01 ДРІДУ НАДУ при Президентові
України, 7 квітня 2021 року.
2. Офіційний опонент на захисті кандидатської дисертації Черкас О.Г.
«Концептуальні засади взаємодії Верховної ради України та місцевих рад» за
спеціальність 25.00.01 – теорія та історія державного управління.
Спеціалізована вчена рада Д. 26.810.01 НАДУ при Президентові України, 13
травня 2021 року.
3. Офіційний опонент на захисті кандидатської дисертації Заболотного
А.В. «Правове регулювання професійної діяльності в сфері державної
служби: публічно-управлінський аспект» за спеціальністю 25.00.01 – теорія
та історія державного управління. Спеціалізована вчена рада Д 26.867.03
Інституту законодавства Верховної Ради України, 15 грудня 2021 року.
Піроженко Наталія Вікторівна, к.н.держ.упр., доцент, доцент
кафедри публічного управління та регіоналістики Одеського регіонального
інституту державного управління Національної академії державного
управління при Президентові України.
Навчання за програмою підвищення кваліфікації науково-педагогічних
працівників у формі дистанційного експрес-курсу «Основи тестології та
розробки тестових завдань», що організовані науково-педагогічним центром
вищої та фахової перед вищої освіти Міністерства освіти і науки України.
22.06.2021 р. по 06.09.2021 р. (тривалість навчання 14 годин), м. Київ, 15
вересня 2021 р.
Участь у міжнародній науково-практичній конференціі «Modern
science: innovations and protects” (Стокгольм, 10-12 октября 2021). Сертифікат
(24 години/ 0,8 ECTS кредит).
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 103086 :
Науковий твір «Механізми та інструменти публічно-приватного партнерства
в умовах демократичних реформ в Україні» / Пахомова Т.І., Крупник А.С.,
Іжа М.М., Піроженко Н.В., Куспляк Г.І., Куспляк І.С., Матвєєнко І.В.,
Князєва О.В., Євстюніна Ю.В.,Рокотянська А.С., Храмцова І.В., Омельченко
В.С., Тетерін К.Ю. // Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.
– дата реєстрації – 10.03.2021.
Участь у міжнародному науковому проекті «Громадянська освіта у
сфері державних закупівель - Civic Education in Public Procurement (CEPP)»,
що реалізується за підтримки Відділу преси, освіти та культури Посольства
США в Україні (Supported by the Public Affairs Section of the U.S. Embassy to
Ukraine), Асоціацією дослідників державного управління.
Яценко Володимир Архипович, к.н.держ.упр., доцент кафедри
гуманітарних та соціально-політичних наук Одеського регіонального
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інституту державного управління Національної академії державного
управління при Президентові України.
Навчання за онлайн-курсом компанії Clarivate, Web of Science:
Essential Science Indicators. (Сертифікат від 14 січня 2021 р.).
Навчання за онлайн-курсом компанії Clarivate, Web of Science:
Хижацькі видання: розпізнати і не припуститися помилки. (Сертифікат від 14
січня 2021 р.).
Навчання за онлайн-курсом компанії Clarivate, Web of Science: Web of
Science Core Collection у новому інтерфейсі. (Сертифікат від 28 січня 2021
р.).
Підвищення кваліфікації (стажування) в Військовій академії (м. Одеса),
кафедра гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Строк
підвищення кваліфікації (стажування) з «15» грудня 2020 року по «15»
лютого 2021 року. Тема підвищення кваліфікації (стажування) «Організація
та навчально-методичне забезпечення соціально-гуманітарних дисциплін». 9
кредитів. (Сертифікат).
Підвищення
кваліфікації
(стажування).
Виконавчий
комітет
Олешківської міської ради Херсонської області за темою: «Організаційноправові засади та досвід підвищення професійної компетентності
управлінських кадрів соціально-гуманітарної сфери територіальної громади».
20.07.2021 – 20.09.2021.
Державний сертифікат про рівень володіння державною мовою. (на
рівні володіння першого ступеня).
Foreing Languages Institute of Warsaw Management University, Pearson
test of English general (CEF B2), 2021
Свідоцтво про володіння авторського права на твір №106068
(навчальний посібник Scopus та Web of Science).
Голова первинної профспілкової організації ОРІДУ НАДУ при
Президентові України.
Панченко Ганна Олександрівна, доцент кафедри публічного
управління та регіоналістики Навчально-наукового інституту публічної
служби та управління Національного університету «Одеська політехніка»,
к.держ.упр., доцент.
Участь у наукових конференціях, семінарах, «круглих столах».
1. V Міжнародна науково-практична конференція на тему: «Сучасні
аспекти модернізації науки в Україні: стан, проблеми, тенденції розвитку»
(Венеція, 07 січня 2021 р.) – публікація тез.
2. Науково-практична конференція на тему: «Актуальні питання
державно-правового розвитку України» (Одеса, ОНПУ, травень 2021 р.) –
публікація тез.
3. ХІІ наукова Інтернет-конференція за міжнародною участю для
аспірантів та докторантів на тему: «Публічне управління в Україні: історія
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державотворення, виклики та перспективи» (Одеса, ОРІДУ НАДУ при
Президентові України , 28 травня 2021 р.) – публікація тез, виступ.
4. Круглий стіл на тему: «Громадянське суспільство і влада – два крила
стійкої, незалежної України» (Одеса, ОРІДУ НАДУ при Президентові
України , 18 травня 2021 р.) – учасник.
5. Міжнародний науково-практичний семінар на тему: «Україна і
Білорусь: історія та сучасність (проблеми та перспективи розвитку сучасної
історичної науки)» (Миколаїв, НУК ім. Адмірала Макарова, 28-29 травня
2021 р.) – публікація тез.
6. Науково-практична конференція на тему: «Інформаційне суспільство
та сталий розвиток: прискорення цифрової трансформації» (Одеса, ОРІДУ
НАДУ при Президентові України , 17 травня 2021 р.) – публікація тез.
7. ХI Всеукраїнська науково-практична конференція, приурочена до 30річчя Незалежності, на тему: «України Миколаївщина і Північне
Причорномор’я: історія та сучасність» (Миколаїв, НУК ім. Адмірала
Макарова, 08 жовтня 2021) – публікація тез.
8. Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною
участю на тему: «Публічне управління: традиції, інновації, глобальні тренди»
(Одеса, ОРІДУ НАДУ при Президентові України, 8 жовтня 2021 р.) –
публікація тез.
9. V Всеукраїнська студентська науково-практична конференція на
тему: «Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук: перспективи та
виклики» (Миколаїв, НУК ім. Адмірала Макарова, 10 грудня 2021 р.) –
публікація тез.
Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір.
1.Попов М.П., Привалова Н.В., Липовська С.О., Панченко Г.О., Лесик
О.В., Катеринчук О.І. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №
101575: «Загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення
кваліфікації «Запобігання корупції та забезпечення доброчесності» (форма
навчання – дистанційна). Дата реєстрації – 04 січня 2021 р..
2. Попов М.П., Привалова Н.В., Липовська С.О., Панченко Г.О., Лесик
О.В., Катеринчук О.І. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №
101576: «Загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення
кваліфікації «Запобігання корупції та забезпечення доброчесності» (форма
навчання – очна). Дата реєстрації – 04 січня 2021 р.
3. Попов М.П., Привалова Н.В., Липовська С.О., Панченко Г.О., Лесик
О.В., Катеринчук О.І. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №
101577: «Загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення
кваліфікації «Актуальні питання державного управління» (форма навчання –
очна). Дата реєстрації – 04 січня 2021 р.
4. Попов М.П., Привалова Н.В., Липовська С.О., Панченко Г.О., Лесик
О.В., Катеринчук О.І. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №
101909: «Загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення

26

кваліфікації «Актуальні питання державного управління» (форма навчання –
дистанційна). Дата реєстрації – 18 січня 2021 р.
5. Попов М.П., Привалова Н.В., Липовська С.О., Панченко Г.О., Лесик
О.В., Катеринчук О.І. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №
101910: «Загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення
кваліфікації «Ефективне управління персоналом в органах публічної влади:
суть, методи, функції» (форма навчання – дистанційна). Дата реєстрації – 18
січня 2021 р.
6. Приходченко Л.Л., Піроженко Н.В., Дуліна О.В., Лесик О.В.,
Панченко Г.О., Тодорова О.Л. Свідоцтво про реєстрацію авторського права
на твір № 105250: Літературний твір «Збірник ситуаційних завдань
«Багаторівневе управління (multilevel governance) регіональним розвитком в
Україні». – дата реєстрації – 04.06.2021.
Участь у виконанні науково-дослідної роботи.
Науково-дослідна робота, бюджетна, на тему: «Реінжиніринг
управлінських процесів та управлінські інновації в органах публічної влади
на регіональному рівні в умовах децентралізації» - виконавець.
(І півріччя – матеріали на тему: «Зарубіжний досвід реінжинірингу
адміністративних процесів в органах публічної влади на регіональному
рівні»; ІІ півріччя – матеріали на тему: «Особливості процесу впровадження
управлінських інновацій у сучасну систему регіонального управління в
Україні», «Опис практики впровадження реінжинірингу у діяльність органів
публічної влади»).
Також, керівництво та члени ГО «ВАДНД» були авторами таких
наукових праць як:
1. Кальниш Ю. Г., Веліханова Е. Ш., Іванічева А. В., Іщенко С. С.,
Смолін Н. С., Цвєткова К. Д. Рецепція соціальної місії сучасної православної
Церкви в свідомості української студентської молоді. The 5th International
scientific and practical conference "Priority directions of science and technology
development" (January 24-26, 2021) SPC – Sciconf.com.ua‖, Kyiv, Ukraine. 2021.
С. 1061 - 1066.
2. Кальниш Ю. Г., Веліханова Е. Ш., Гарус І. Д., Іванічева А. В., Іщенко
С. С., Смолін Н. С. Особливості соціальної девіації молоді під час пандемії
COVID-19 в умовах карантину. The 8-th International scientific and practical
conference "Priority directions of science and technology development" (April 1820, 2021) SPC – Sciconf.com.ua‖, Kyiv, Ukraine. 2021. с. 732 - 736.
3. Kalnysh Yu.G., Ivanicheva A. V. Pandemic as a mode of "new society"
(on the example of COVID-19). The 10th International scientific and practical
conference “Actual trends of modern scientific research” (May 9-11, 2021)
MDPC Publishing, Munich, Germany. 2021. р. 267-272.
4. Кальниш Ю.Г. Проблеми та перспективні напрями модернізації
публічного муніципального управління в Україні. Сучасні аспекти науки:
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VIII-ий том колективної монографії / за ред. Є.О. Романенка, І.В. Жукової.
Київ; Братислава: ФОП КАНДИБА Т.П., 2021. 141 с. с. 14 - 50.
5. Кальниш Ю.Г., Щербініна М.С. Формування лідерської
компетентності керівника публічної служби. Реформування процесів
публічного управління в сфері освіти та науки України у глобалізаційному
та інформаційному суспільстві: матеріали ІІ міжнародної науково-практичної
конференції (11 червня 2021 року) / за заг. ред. О.І. Пархоменко-Куцевіл.
Переяслав, 2021. с. 82-86.
6. Kalnysh Yuri Gr. Features of deviant behavior of youth as a modus of
new society in the conditions of the COVID-19 pandemic and quarantine (example
of Ukraine). The 2-nd International Scientific and Practical Conference
«International Scientific Discussion: Problems, Tasks and Prospects» (June 21-22,
2021). Brighton, Great Britain: A.C.M. Webb Publishing Co Ltd., 2021. р. 81 - 89.
7. Кальниш Ю. Г., Прохоренко Ю. М. Місцеві запозичення як
інструмент фінансування розвитку інфраструктури в Україні. The 11-th
International scientific and practical conference – Priority directions of science
and technology development‖ (July 11-13, 2021) SPC – Sci-conf.com.ua‖, Kyiv,
Ukraine. 2021. с. 619 - 624.
8. Kalnysh Yuri. Logic and methodology of problem analysis in public
administration. Věda a perspektivy. № 2 (2) 2021. Praha, České republika. р. 7 –
9. Дєгтяр А.О., Дєгтяр О.А., Калашнікова Х.І., Гнатенко М.К. Публічне
управління та адміністрування : навчальний посібник / А.О. Дєгтяр, О.А.
Дєгтяр, Х.І. Калашнікова, М.К. Гнатенко. ‒ Харків : НАУ «ХАІ», 2021. ‒ 128
с.
10. Diegtiar, O. A., Kravchenko Т. A., Yevmieshkina, O. L., Sych, T. V., &
Linetska, Y. M. (2021). Innovative foundations for optimizing the information and
communication system of local government. Linguistics and Culture
Review, 5(S4), 955-967. https://doi.org/10.21744/lingcure.v5nS4.1774
https://lingcure.org/index.php/journal/article/view/1774
11. Mariya, M., Kuzyk, P., & Diegtiar, O. (2021). Promoting healthy births
and reducing infant mortality through national health system. International Journal
of Health Sciences, 5(3), 449-460.
https://doi.org/10.53730/ijhs.v5n3.1905
https://sciencescholar.us/journal/index.php/ijhs/article/view/1905/698
12. Shekhovtsova, V., Guzenko, O., Soldatenko, O., Vorotin, V., Buryk, Z.,
& Diegtiar, O. (2021). Norms of international and financial law: general features
and problems (aspects of public administration). Journal of Management
Information and Decision Sciences, 24(S5), 1-9.
https://www.abacademies.org/articles/Norms-of-international-and-financial-lawgeneral-features-and-problems-aspects-of-public-administration-1532-5806-24-S5336.pdf
13. Diegtiar O.A. Bobrovska, O.Yu., Durman, M.O., Kravchenko, T.A.,
Nekriach, A.I. Management decisions to support and maintain the socio-economic
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development of the territories Estudios de Economia Aplicadathis link is disabled,
2021, 39(6) Volume 39-6, July 2021 // ISSN: 1133-3197
DOI: 10.25115/eea.v39i6.5266
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210979382
http://lib.pnu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/10993/1/%D0%9C%D0%9E%D0
%99%20%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%9F%D0%A3%D0%A1%20%D0%
A1%20%D0%91%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0
%9A%D0%9E%D0%99.pdf
14. Diegtiar O.A., Bezuhlyi, O.V., Tararuyev, Y.O., Suslova, T.O.,
Romanchenko, T.V. Certain apects of the management acounting system for small
and medium-sizedenterprises Universal Journal of Accounting and Finance , 2021,
9(3),
стр.
469–476
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210979382
15. Diegtiar O.A., Olena A. Lutsenko, Liudmyla A. Polyvana, Tetiana A.
Pushkar, Hanna A. Zhovtyak Improvement of Methodological Approaches to
Determining Directions of Ensuring Financial Security of Insurance Companies of
Ukraine Estudios de Economia Aplicada -2021 Volumen:39-5
http://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/article/view/4908
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210979382 DOI:
https://doi.org/10.25115/eea.v39i5.4908
16. Боришкевич І.І., Дєгтяр О.А., Подолян М.І. Ефективний бренд у
сфері ресторанного бізнесу як складова брендингу міста: державноуправлінський
аспект
Електронне
наукове
видання
"Публічне
адміністрування та національна безпека". — 2021. — №5, с. 24-33
https://doi.org/10.25313/2617-572X-2021-5-7637
https://www.inter-nauka.com/issues/administration2021/5/7637
https://www.inter-nauka.com/uploads/public/16371311329311.pdf
17. Дєгтяр О.А. Формування політико-управлінської еліти в Україні
Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна
безпека". — 2021. — №3. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2021-3-7292
https://www.inter-nauka.com/issues/administration2021/3/7292 3
18. Diegtiar O.A., Formation of cluster structures in the sphere of state life of
cities // Electronic scientific publication "Public Administration and National
Security". — 2021. — №3. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2021-3-7219
https://www.inter-nauka.com/issues/administration2021/3/7219
19. Diegtiar O. Improving the quality of public governance of city
population // Electronic scientific publication "Public Administration and National
Security". March 2 2021. — №2. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2021-27134
https://www.inter-nauka.com/issues/administration2021/2/7134
https://www.inter-nauka.com/uploads/public/16219420862943.pdf
20. Дєгтяр О.А. Формування взаємодії засобів масової комунікації із
органами публічної влади Професійний менеджмент в сучасних умовах
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розвитку ринку : Матеріали доповідей X науково-практичної конференції з
міжнародною участю (1 листопада 2021 р.). – Х.: Видавництво Іванченка І.
С.,2021. – 23-26
21. Дєгтяр О.А., Угоднікова О.І. Публічний маркетинг проектів
територіальних громад: практичний досвід Стратегічні комунікації у сфері
забезпечення національної безпеки та оборони: проблеми, досвід,
перспективи : ІІ міжнар. наук.-практ. конф., 1 жовт. 2021 р. : тези доповідей /
Міністерство оборони України, НУОУ імені Івана Черняховського. – К. :
НУОУ, 2021. – С.34-36
22. Дєгтяр О.А., Угоднікова О.І. Публічний маркетинг територій як
елемент сталого розвитку Приватно-правові та публічно-правові відносини:
проблеми теорії та практики: матеріали Міжнародної конференції (в
авторській редакції) (м. Маріуполь, 24 вересня 2021 року). Маріуполь,
ДонДУВС.
2021.С.
223-225
file:///C:/Users/User/Downloads/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD
%D0%B8%D0%BA%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1
%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%94%D0%BE%D
0%BD%D0%94%D0%A3%D0%92%D0%A1%2024.09.21.pdf
http://stratcom.nuou.org.ua/wpcontent/uploads/2021/11/%D0%97%D0%B1%D1%
96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD
%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%A1%D0%9A_2021-1.pdf
23. Дєгтяр О.А. Соціальні виклики для об’єднаних територіальних
громад Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції
Сучасні технології управління соціально-економічним розвитком України в
умовах стратегічних змін 15 березня 2021 року С. 106-109, - ХНУМГ ім. О.М.
Бекетова
https://mmgh.kname.edu.ua/images/Gnatenko/Zbirnik_tez_konf_Suchasni_technol
ogii_2021.pdf
24. Непомнящий О.М. В Україні розпочато роботу над новою
генеральною схемою планування території / Є.О. Романенко, О.М.
Непомнящий // Сучасні аспекти науки: VI-ий том колективної монографії за
ред. Є.О. Романенка, І.В. Жукової. − Київ; Братислава: ФОП Кандиба Т.П.,
2021. 178 с.
25. Непомнящий О.М. Перепис населення буде проводитись за
новими правилами / Є.О. Романенко, О.М. Непомнящий // Сучасні аспекти
науки: VIІІ-ий том колективної монографії за ред. Є.О. Романенка, І.В.
Жукової. − Київ; Братислава: ФОП Кандиба Т.П., 2021. 141 с.
26. Непомнящий О.М. Євроінтеграційні процеси в Україні:
державно-управлінський аспект / О.М. Непомнящий, О.А. Марушева //
Moderní aspekty vědy: том Х міжнар. колективної монографії – Чеська
республіка, 2021. с. 444.
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27. Непомнящий О.М. Верховна Рада зробила другу спробу
узаконити приватну детективну діяльність / Є.О. Романенко, О.М.
Непомнящий // Наукові перспективи: журнал. – 2021. № 2(8). – С. 234-243.
28. Nepomnyashchyy, O. Certain aspects of the system of public
administration of universities: World practices and the Ukrainian dimension / O.
Nepomnyashchyy, O. Marusheva, Yu. Prav, O. Medvedchuk, I. Lahunova //
Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine. – 2021. – № 28(1).
– Р. 99-105. DOI: 10.37635/jnalsu.28(1).2021.99-105 (Скопус) (Окремі аспекти
системи державного управління закладами вищої освіти: світові практики та
український вимір)
29. Непомнящий О.М. Лобізм / Є.О. Романенко, О.М. Непомнящий,
Т.С. Яровой // Наукові перспективи: журнал. – 2021. № 3(9). – С. 9-23.
https://doi.org/10.52058/2708-7530-2021-3(9)-9-23
30. Непомнящий О.М. Державне управління інжиніринговою
діяльністю як об’єкт дослідження вітчизняної державно-управлінської науки
/ О.М. Непомнящий // Наукові перспективи: журнал. – 2021. № 3(9). – С. 136146. https://doi.org/10.52058/2708-7530-2021-3(9)-136-146
31. Nepomnyashchyy, O. The Sixth Anniversary of the Signing of the
Minsk Agreement on the Cessati on of Hostilities in East Ukraine: Archetypical
Approach / Y.O. Romanenko, O.M. Nepomnyashchyi // Public management. 2021.
– № 1 (26). – Р. 218-224 (Шоста річниця підписання Мінських домовленостей
щодо припинення бойових дій на сході України: архетипний підхід)
32. Непомнящий О.М. Державне регулювання інжинірингової
діяльності: міжнародний досвід / О.М. Непомнящий // Експерт: парадигми
юридичних наук та державного управління. – 2021. № 2(14). – С. 254-263.
DOI:10.32689/2617-9660-2021-2(14)-254-263
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