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У лютому 2016 року, з метою консультаційно-методологічного забезпечення та 

моніторингу програм і заходів Європейського Союзу з питань державного управління, 

громадська організація «Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління» 

(далі - ГО «ВАДНД») стала корпоративним членом International Institute of Administrative 

Sciences. В рамках співпраці, заплановано проведення загально-українських, регіональних, 

галузевих конференцій, симпозіумів та семінарів, спрямованих на розв’язання державно-

управлінських завдань у різних галузях життєдіяльності суспільства. 

 21 вересня 2016 року між ГО «ВАДНД» та  Центром проблем імплементації 

Європейського соціального права Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка підписаний Меморандум про соціальне партнерство та співробітництво. 

 22 вересня 2016 року між ГО «ВАДНД», в особі її Президента - Романенка Євгена 

Олександровича, та Асоціацією «Управителів багатоквартирними будинками», в особі її 

Виконавчого директора - Нікончука Андрія Михайловича, підписаний Договір про 

співробітництво.  

 ГО «ВАДНД» продовжує здійснювати редакційну підготовку оригінальних і 

оглядових робіт у галузі державного управління та місцевого самоврядування і видає 

збірник «Публічне урядування». Так, у 2016 році успішно випущено його перший, 

другий, третій та четвертий номери. Примітною рисою  третього номеру, стало те, що 

він містить зміст доповідей VІI Теоретико-методологічного семінару зa міжнародною участю 

«Архетипіка і публічне управління: виклики та загрози суспільної трансформації», котрий 

відбувся 30 травня 2016 р. в м. Тбілісі (Грузія). 

З метою підвищення пізнавальної та публікаційної активностей збірника, його внесено 

до міжнародних наукометричних баз даних Index Copernicus, РИНЦ,  КиберЛенинка, а, 

також, до вітчизняної реферативної база даних «Україніка наукова», українського 

реферативного журналу «Джерело» та до  «Каталогу періодичних видань України» на 2017 

рік (передплатний індекс – 2017005). У відповідності із вимогами SCOPUS, Web of Scienceта 

з метою об’єктивного оцінювання якості статті, поданої до збірника «Публічне урядування», 

було затверджено Положення з питань внутрішнього рецензування Друкованого засобу 

масової інформації збірника «Публічне урядування» та утверджено склад Експертної комісії 

з питань внутрішнього рецензування Друкованого засобу масової інформації збірника 

«Публічне урядування»(Протокол № 1 від 11.02.2016 Зборів співзасновників Друкованого 

засобу масової інформації збірника «Публічне урядування»), а, також, затверджено 

Положення з питань зовнішнього рецензування Друкованого засобу масової інформації 

збірника «Публічне урядування» та утверджено склад Незалежної експертної комісії з 

питань зовнішнього рецензування Друкованого засобу масової інформації збірника 



«Публічне урядування» (Протокол № 1-1 від 12.02.2016 Зборів співзасновників Друкованого 

засобу масової інформації збірника «Публічне урядування»).  

Також, з метою підтримки політики, спрямованої на дотримання принципів видавничої 

етики, було затверджено Положення про видавничу етику та недобросовісну видавничу 

практику Друкованого засобу масової інформації збірника «Публічне урядування» та 

утворено склад Комісії з питань видавничої етики та недобросовісної видавничої практики 

Друкованого засобу масової інформації збірника «Публічне урядування»(Протокол № 1 від 

11.02.2016 Зборів співзасновників Друкованого засобу масової інформації збірника 

«Публічне урядування»).  

 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) сім конференцій: 

1.  III Міжнародну науково-практичну конференцію «Innovation Management and 

Technology in the Era of Globalization», що відбулася 12-14 січня 2016 року у Шараджа, 

Об’єднані Арабські Емірати. 

2. Міжнародну науково-практичну конференцію «Інтеграція наукового 

співтовариства перед глобальними проблемами сучасності», що відбулася 25 березня 

2016 року в Шарм-еш-Шейх (Єгипет). 

3. Міжнародну науково-практичну конференцію «Перспективи розвитку сучасної 

науки», що відбулася 04-06 травня 2016 року в Єрусалимі (Ізраїль). 

4. Міжнародну науково-практичну конференцію «Членство в ВТО: перспективы 

научных исследований и международного рынка технологий», що відбулася 15-17 червня 

2016 року  у місті Бангкок (Таїланд). 

5. Міжнародну науково-практичну конференцію «Проблемы социально-

экономического развития на современном этапе и пути их решения», що відбулася 24 

червня 2016 року в Батумі (Грузія). 

6. Міжнародну науково-практичну конференцію «Membership in the WTO: 

Prospects of Scientific Researches and International Technology Market», що відбулася 19-21 

жовтня 2016 року  у місті Бангкок (Таїланд). 

7. II Міжнародну науково-практична конференція «Менеджмент якості: пошук і 

рішення», що відбулася 23-25 листопада 2016 р. в Шанхаї (Китай). 

 Під час роботи конференцій, були проведені пленарні та секційні засідання, які 

пройшли на високому науково-теоретичному рівні. Обрані теми конференцій стали плідним 



підґрунтям для обміну думками із зазначених проблематик. За результатами проведення 

конференцій були опубліковані збірки наукових статей: «Innovation Management and 

Technology in the Era of Globalization»: materials of the III International scientific-practical 

conference. – Sharjah, UAE: Regional Academy of Management, 2016. – 640 p., «Integration 

of the Scientific Community to the Global Challenges of Our Time»: materials of the 

international scientific-practical conference. – Sharm el-Sheikh, Arab Republic of Egypt: 

Regional Academy of Management, 2016. – 518 p. та Materials of the International scientific-

practical conference «PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE». 

- Jerusalem, Israel: Regional Academy of Management, 2016. – 535 p.; «The Europe and the 

Turkic World: Science, Engineering and Technology»: materials of the international 

scientific-practical conference. – Side, Turkey: Regional Academy of Management, 2016. – 

589 p.; матеріали конференції опубліковані в журналі «Інноваційна економіка і 

управління», №2 2016; «Membership in the WTO: Prospects of Scientific Researches and 

International 

Technology Market»: materials of the international scientific-practical conference. In two 

volumes. Volume I – Bangkok, Thailand: Regional Academy of Management, 2016. – 391 p.;  

 01 квітня2016 року у місті Києві, в Міжрегіональній академії управління персоналом, 

ГО «ВАДНД», сумісно з Міжрегіональною академією управління персоналом, Національним 

агентством України з питань державної служби, Національною службою посередництва та 

примирення, Академією муніципального управління, Українською Технологічною 

Академією, Кафедрою державного управління Філософського факультету Київського 

Національного Університету ім. Тараса Шевченка, Регіональною академією менеджменту 

(Казахстан), Національним інститутом економічних досліджень (Грузія), Батумським 

учбовим університетом навігації (Грузія), Академією Поморська в Слупську (Польща), 

провела Першу міжнародну науково-практичну конференцію «Публічне управління: 

виклики, загрози та розвиток галузі науки». Конференцію привітав Голова комітету 

Профспілки працівників державних установ України, Піжук Юрій Миколайович і побажав 

учасникам, гостям змістовних, конструктивних і результативних зустрічей, успішної 

співпраці та активної участі громадськості у формування та реалізації галузі державного 

управління на благо здоров’я і благополуччя великого народу нашої рідної України. 

 Головні теми заходу були присвячені  обговоренню проблемних питань ефективного 

використання творчого потенціалу провідних вчених і спеціалістів, які працюють у галузі 

державного управління та публічного адміністрування, з метою науково-технічного, 

соціально-економічного та культурного розвитку країни, цілеспрямованого вдосконалення 

галузі державного управління, захисту фахових інтересів, взаємної координації науково-

дослідної роботи, обміну досвідом. 



Свіжа інформація про стан та тенденції розвитку державного управління в Україні 

сприятиме підвищенню кваліфікації спеціалістів, забезпеченню широких можливостей для 

налагодження системної співпраці з організаціями, напрямком діяльності котрих є публічне 

управління, з метою налагодження ділових контактів з ними. 

 В цілому, робота конференції була динамічною і сприяла плідним дискусіям та обміну 

думками. Учасникам та гостям заходу вдалось налагодити низку ділових контактів задля 

обміну досвідом, розширення фахових зв’язків і ділових стосунків, поглиблення участі у 

відповідних європейських структурах, а, також, натхнення у науковій та інноваційній 

діяльностях. 

 Усі запрошені були одностайними в тому, що такий багатосторонній обмін думками 

неодмінно дасть поштовх для подальших досліджень та розвитку галузі державного 

управління в Україні. 

За результатами проведення конференції, підготовлено Проект Резолюції учасників 

Першої міжнародної науково-практичної конференції «Публічне управління: виклики, 

загрози та розвиток галузі науки» та виданий збірник:  Публічне урядування : збірник. - 

№ 1 (2) - березень 2016. - Київ.: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2016. - 210 с.  

 08 квітня 2016 року в місті Києві, в Академії муніципального управління ГО 

«ВАДНД» разом з  Міністерством освіти і науки України, Київською міською радою, 

Академією муніципального управління, Міжнародною Академією соціально-економічних 

наук (Грузія, м. Тбілісі), Вищою школою менеджменту (Польща, м. Варшава), Академією 

державного управління республіки Вірменія (м. Єреван), Навчально-науковим інститутом 

післядипломної освіти Національного університету біоресурсів і природокористування 

України провела щорічну міжнародну науково-практичну конференцію «Розвиток 

креативного публічного управління». 

 Участь у конференції взяли більше 50 учасників, серед них: педагогічні працівники, 

державні службовці, працівники органів місцевого самоврядування, представники 

громадських організацій, науковці, журналісти, представники міжнародних інституцій і т.д. 

 Значну увагу в ході дискусій приділено питанням взаємодії влади, громади та освітніх 

установ у процесах розвитку креативного публічного управління та реформування органів 

державної влади та місцевого самоврядування. Креативне публічне управління - діяльність, 

яка забезпечує ефективне функціонування цілої системи органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування та передбачає широке залучення людей до реального управління 

як на рівні місцевих громад, так і на регіональному й загальнодержавному рівнях. У цьому 

контексті, розуміння розвитку громади через принципи демократичного громадянства 

поділяють не тільки освітяни, а й представники органів місцевого самоврядування та 

громадських організацій.   



 Від ГО «ВАДНД» у конференції взяли участь д-р. наук з держ.упр., доцент Романенко 

Євген Олександрович та Чаплай Ірина Віталіївна, які виступили з доповіддю по секції 

«Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту та публічного управління  в Україні» на 

тему: «Невідповідності національного виборчого процесу стандартам Європейського 

Союзу».  

 В цілому, захід покликаний сприяти розвитку креативного публічного управління в 

Україні та створенню демократичного середовища у місцевих громадах через впровадження 

освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини у національну систему 

освіти.  

 Доповіді учасників пленарного та секційних засідань розміщені у збірнику тез за 

результатами конференції: Розвиток креативного публічного управління: Матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції (08.04.2016) / За заг. ред. О.І. Дація. – К.: 

Академія муніципального управління, 2016. -  412 с. 

 Також, 14 квітня 2016 року ГО «ВАДНД», разом з Міжрегіональною академією 

управління персоналом, провела міжнародну науково-практичну конференцію на тему: 

«Правова держава та демократичне суспільство: фактори розвитку та взаємодії», 

співорганізатором якої була Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління. 

 Проведення конференції зумовлено необхідністю подальших розвитку та 

удосконалення правової держави і демократичного суспільства з впровадженням в їх 

практику найкращих світових та вітчизняних досягнень і науково-технічних трендів. 

 Зібрання широкого кола представників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, вищих навчальних закладів, 

інститутів громадянського суспільства, студентів, аспірантів, без сумніву, сприяло 

активному обміну інформацією, адже дана подія - це вагомий внесок у забезпечення 

пріоритетної для України галузі державного управління.  

 Як співорганізатори, ми прагнули створити нову дискусійну платформу, яка 

допоможе якісно підвищити кваліфікаційний рівень спеціалістів, здобути їм нові знання, 

розширити та вдосконалити практичні та теоретичні навички. Так, на конференції, від 

Всеукраїнської асамблеї докторів наук з державного управління, були представлені наукові 

повідомлення д-р. наук з держ. упр., доцента Романенка Євгена Олександровича та Чаплай 

Ірини Віталіївни на тему: «Міжнародний досвід застосування елементів маркетингу у 

комунікаційній політиці держави», які розкривають особливості, сучасні тенденції 

демократичного суспільства у світовому, європейському та національному вимірах. 

 Доповіді учасників пленарного та секційних засідань розміщені у збірнику тез за 

результатами конференції: Вип. 2: Матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. «Правова 



держава та демократичне суспільство: фактори розвитку та взаємодії», 14 квітня 2016 

р. / редкол.: М. Н. Курко (голова) [та ін.]. — 2016. — 438 с. : іл. — Бібліогр. у кінці ст. 

 21-22 квітня 2016 року в місті Рівне, ГО «ВАДНД», разом з Міністерством освіти і 

науки України, Національним університетом водного господарства та природокористування; 

Державною професійною вищою школою ім. Якуба Парадижа у Гожуві-Великопольcькому  

(Польща); Технічним університетом м. Варна (Болгарія); Сумським державним університет; 

Академією економічних наук України; Академією муніципального управління; 

Молдавською економічною академією; Європейським науковим інститутом інновацій 

(Польща); Львівським національним аграрним університетом; Інститутом інформаційних 

систем і менеджменту (Латвія); Міжнародним комітетом боротьби із злочинністю; 

Міжнародною кримінальною антитерористичною організацією (Словацька філія); 

Східноєвропейською агенцією з розвитку; Національним університетом «Львівська 

політехніка»; Головним управлінням Державної фіскальної служби у Рівненській області; 

Представництвом «Ноосфера Венчурс ЮЕсЕй, Ink»; Державною екологічною академією 

післядипломної освіти та управління Міністерства екології та природних ресурсів України; 

Всеукраїнською спілкою вчених-економістів; Євразійським національним університетом ім. 

Л. М.Гумільова (Казахстан); Національною служба посередництва і примирення України; 

Університетом Марії Кюрі-Склодовської в Любліні (Польща); Одеський регіональним 

інститутом державного управління НАДУ при Президентові України; Асоціацією 

міжнародних відносин (Чехія); Державною вищою професійною школою в Хелмі (Польща); 

Люблінською Політехнікою (Польща); Рівненською обласною державною адміністраціяєю; 

Управлінням економіки виконавчого комітету Рівненської міської ради; ГО «Регіональний 

центр євроінтеграційних проектів», провела І Міжнародну науково-практичну 

конференцію «Інституціоналізація процесів євроінтеграції: суспільство, економіка, 

адміністрування», що пройшла в Національному університеті водного господарства та 

природокористування. 

 Конференція організована з метою обговорення фундаментально-прикладних питань 

євроінтеграції України у європейський економічний простір, проблем економіки, публічного 

адміністрування та розроблення комплексу заходів щодо стимулювання євроінтеграційних 

процесів поступального руху України до Європейського Союзу. 

 Участь у конференції взяли більше 70 учасників, серед них: педагогічні працівники, 

державні службовці, працівники органів місцевого самоврядування, представники 

громадських організацій, науковці, журналісти, представники міжнародних інституцій і т.д.  

 Учасники конференції працювали у 5-ьох секціях за такими актуальними 

тематичними напрямами:  



 Секція 1. Економічні аспекти євроінтеграції: облік, аналіз, трудовий потенціал, бізнес-

планування. 

 Секція 2. Публічне адміністрування та правове забезпечення євроінтеграційних 

процесів. 

 Секція 3. Біоекономіка, імплементація європейських директив та збалансоване 

природокористування. 

 Секція 4. Інноваційно-інтелектуальний потенціал європейської економічної інтеграції. 

 Секція 5. Євроінтеграція в умовах глобалізаційних процесів: філософські, 

культурологічні, політологічні та педагогічні виміри. 

 Значну увагу в ході дискусій приділено питанням взаємодії влади, громади та освітніх 

установ у інституціоналізації процесів євроінтеграції. У цьому контексті, розуміння розвитку 

громади через принципи демократичного громадянства поділяють не тільки освітяни, а й 

представники органів місцевого самоврядування та громадських організацій.   

 Від Всеукраїнської асамблеї докторів наук з державного управління у конференції 

взяли участь д-р. наук з держ.упр., доцент Романенко Євген Олександрович та Чаплай Ірина 

Віталіївна, які виступили з доповіддю на тему: «Невідповідності національного виборчого 

процесу стандартам Європейського Союзу».  

 В цілому, захід покликаний сприяти розвитку процесів євроінтеграції в Україні та 

створенню демократичного середовища у місцевих громадах через впровадження освіти для 

демократичного громадянства та освіти з прав людини у національну систему освіти.  

 Доповіді учасників пленарного та секційних засідань розміщені у збірнику тез за 

результатами конференції: Матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. 

«Інституціоналізація процесів євроінтеграції: суспільство, економіка, 

адміністрування», 21-22 квітня 2016 р. / редкол.: Мошинський В. С. (голова) [та ін.]. — 

2016. — 276 с. : іл. — Бібліогр. у кінці ст. 

 Також, ГО «ВАДНД» провела, сумісно з Міжрегіональною Академією управління 

персоналом (далі - МАУП), Міжнародною Кадровою Академією, Конфедерацією 

недержавних вищих закладів освіти України, Українсько-Азербайджанським інститутом 

соціальних наук  і самоврядування Г.А. Алієва, науково-практичну конференцію 

«Українська держава і Церква: філософські, теологічні та практичні аспекти співпраці 

в інтересах людини», що відбулася 19 травня 2016 р. у МАУП. 

 Конференцію відкрив та привітав її учасників д-р. юр. наук, проф., ректор МАУП - 

Курко Микола Нестерович, наголосивши на актуальності тематики, запропонованої для 

обговорення, і зупинився на проблемах пошуку оптимальних церковно-державних відносин, 

в контексті соціальної нестабільності і геополітичних конфліктів сучасного світу. 



 В рамках конференції розглядались такі теми як: Державно-церковні відносини, 

свобода совісті та віро сповідальна політика в сучасній Україні – Бідзюра І.П. - д-р. політ. 

наук, проф.., директор Українсько-Азербайджанського інституту соціальних наук і 

самоврядування Г.А. Алієва МАУП; Взаємодія Української православної Церкви та 

Української держави в соціальній думці Блаженнішого Митрополита Київського і всієї 

України Володимира – Діонісій Мартишин - протоієрей, д-р. богослов. наук, д-р. наук в 

галузі політології, зав. каф. українського православ’я та теології, УАІСНС МАУП; Церква та 

держава як філософські концепти: спорідненість чи протилежність? – Мєлков Ю.О. - д-р. 

філософ. наук,з  зав. каф. філософії, УАІСНС МАУП; Свобода совісті: релігійний та 

соціальний аспекти осмислення та забезпечення у житті людини – Головатий М.Ф. – д-р. 

політ. наук, проф.., проректор з наукової та виховної роботи МАУП та ін. 

 Від Асамблеї у конференції взяли участь Президент Асамблеї - Романенко Євген 

Олександрович та учений секретар - Чаплай Ірина Віталіївна, які виступили з доповіддю на 

тему: «Особливості взаємодії держави і церкви: історія та сучасність». 

 Тематичні напрями роботи конференції: 

 Історична ґенеза та соціальна практика державно-церковних відносин. 

 Церква і Держава в умовах перехідного, кризового станів українського суспільства: 

проблема інституалізації та співпраці. 

 Парадигмальні особливості ролі, місця Церкви в політичній системі держави. 

 Правові та організаційні засади конституалізації Церкви в умовах суспільства, що 

трансформується. 

 Шляхи та засоби спільної діяльності Держави і Церкви у формуванні високої 

духовності і моралі людини. 

 Проблеми стосунків із державою у спадщині отців Православної Церкви. 

 Взаємодія Церкви та держави у сфері української освіти. 

Обрані теми конференцій стали плідним підґрунтям для обміну думками із зазначених 

проблематик.  

За результатами проведення заходу видано збірник матеріалів конференції: Українська 

держава і Церква: філософські, теологічні та практичні аспекти співпраці в інтересах 

людини: Матеріали наук.-практ. конф., м. Київ, МАУП, 19 трав. 2016 р. - К.: ДП “Вид. дім 

“Персонал”, 2016. - 240 с. 

 Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління провела, сумісно з 

Міжрегіональною Академією управління персоналом, Міжнародною Кадровою Академією, 

Конфедерацією недержавних вищих закладів освіти України, Українсько-Азербайджанським 

інститутом соціальних наук  і самоврядування Г.А. Алієва, науково-практичну конференцію 

«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИМІР РЕФОРМУВАННЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ», 



що відбулася 24 листопада 2016 р. у Міжрегіональній Академії управління персоналом. 

 Метою та завданням заходу було розгляд, на експертно-науковому рівні, стратегій, 

методів та інструментів реформування публічного управління в Україні шляхом 

упровадження європейських підходів у вітчизняну систему діяльності органів державної 

влади. 

 В рамках конференції, відбулося щорічне зібрання членів Всеукраїнської асамблеї 

докторів наук з державного управління. 

 Під час конференції відбулося обговорення наступних питань: 

1. Україна в європейських інтеграційних процесах: політичні аспекти реформування 

публічного управління. 

2. Український досвід становлення публічного управління. 

3. Впровадження європейського досвіду публічного управління в Україні: суспільна 

оцінка. 

4. Належне врядування та публічне управління в умовах інформаційного суспільства: 

технології забезпечення публічності влади. 

5. Децентралізація влади і публічне управління – як дорожня карта самобутності 

України. 

6. Публічне управління у процесах економічних реформ. 

7. Інструменти менеджменту у розвитку публічного управління. 

8. Сучасна парадигма публічного управління у закладах освіти. 



 На адресу конференції надійшов Лист-вітання від Чернеця Василя Гнатовича, Ректора 

Академії керівних кадрів культури і мистецтва України, професора з побажаннями творчого і 

професійного натхнення, плідної роботи, цікавих ідей, проектів, нових перемог та успіхів у 

реалізації планів. 

 Зі вступним словом до учасників заходу звернувся Курко Микола Несторович, доктор 

юридичних наук, професор, Ректор Міжрегіональної Академії управління персоналом. Він 

наголосив на актуальності проведення конференції та виступив з доповіддю щодо сучасної 

парадигми публічного управління у закладах освіти. 

 Учасників конференції привітали: 

 Головатий Микола Федорович – доктор політичних наук, професор, проректор з 

наукової та виховної роботи Міжрегіональної Академії управління персоналом, окреслив 

актуальні проблеми впровадження європейських стандартів кадрового забезпечення 

державної служби в Україні; 

 Гербеда Сергій Володимирович – перший заступник Голови Національної служби 

посередництва та примирення присвятив свою доповідь висвітленню європейського виміру в 

державному управлінні, з різних позицій та в різних контекстах. 

 Доповідь Бідзюри Івана Павловича – доктора політичних наук, професора, директора 

Українсько-Азербайджанського інституту соціальних наук і самоврядування Г.А. Алієва 

була присвячена європейському, інноваційному механізму розвитку університетів, інститутів 

та соціальних структур державного управління, які створювалися на Заході тривалий час, 

ключовим компонентам їх становлення та модернізації в Україні. 

 Романенко Євген Олександрович – Президент Всеукраїнської асамблеї докторів наук 

з державного управління, д-р., наук з держ. упр., доцент, Заслужений юрист України 

відзначив у своїй доповіді: «Ґрунтовний, осмислений інтерес до європейського досвіду 

належного врядування повинен дати можливість не вдаватись до беззастережного його 

копіювання, а виокремити певні аспекти даного досвіду, які доцільно впровадити в Україні. 

Адже, як засвідчує історія європейських країн, кожна з них проходила свій власний шлях 

побудови дієвого місцевого та регіонального врядування, який не був позбавлений певних 

помилок». 

 Усі запрошені були одностайними в тому, що, запропоновані під час конференції, 

рекомендації дадуть реальний поштовх для подальших досліджень та розвитку галузі 

державного управління в Україні, в цілому. 

 За результатами проведення заходу видано збірник за матеріалами конференції:  Вип. 

3: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. “Європейський вимір реформування публічного 

управління в Україні”, 24 листопада 2016 р. / ред-кол.: М. Н. Курко (голова) [та ін.]. — 2016. 

— 208 с. : іл. — Бібліогр. у кінці ст. 



  30 листопада 2016 року Асамблея провела, сумісно з Міністерством освіти і науки 

України, Київською міською радою, Славутицькою міською радою, Вишгородською міською 

радою, Академією муніципального управління, Таврійським національним університетом ім. 

В.І.Вернадського, Національним університетом водного господарства та 

природокористування, Київським університетом культури, щорічну науково-практичну 

конференцію для молодих науковців та студентів «ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ: 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ», що відбулася в Академії 

муніципального управління. 

 Від Асамблеї у конференції взяв участь д-р. наук з держ. упр., доцент, Романенко 

Євген Олександрович, який виступив з доповіддю на тему: «НАУКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ПРАЦІ ТА УПРАВЛІННЯ У БУДІВНИЦТВІ». 

 У вітальних промовах організаторів заходу пролунали слова про те, що, в умовах 

реформування публічного адміністрування в Україні, особливого значення набуває 

впровадження новітніх управлінських практик у загальну систему державотворення. 

Вирішення цього завдання потребує проведення наукових досліджень понятійного апарату 

публічного адміністрування, існуючих моделей організації роботи органів державної влади 

та місцевого самоврядування. 

 У своєму виступі Романенко Євген Олександрович, наголосив на тому, що реалізація 

публічного управління в Україні обумовлює вирішення таких першочергових завдань як: 

ідентифікація основних концептуальних підходів щодо розуміння проблемних аспектів 

функціонування органів державної влади, визначення основних пріоритетів утвердження 

загальнолюдських принципів соціальної справедливості, відповідальності у контексті 

реалізації системних реформ в Україні та ін. 

 Обрані напрями конференції сприяли плідним дискусіям, обміну думками з питань 

використанням ефективних новітніх методів і технологій управління та надали реальну 

можливість для подальшого розвитку галузі державного управління в Україні. 

 За результатами роботи науково-практичної конференції опубліковані тези доповідей 

та повідомлень окремим збірником: Публічне адміністрування: сучасний стан та 

перспективи розвитку: Матеріали науково-практичної конференції для молодих науковців та 

студентів (30.11.2016) / За заг. ред. О.І. Дація. – К.: Академія муніципального управління, 

2016. - 306 с. 

 У 2016 році ГО «ВАДНД», спільно з МАУП, для участі у програмі Європейського 

Союзу з досліджень та інновацій, ГОРИЗОНТ 2020, розроблені та подані на розгляд 

Проекти:  

1. «Establishment of a multi-innovation center for European studies and innovations with 

a network of representative offices in the territory of Ukraine and an IT platform». Мета 



Проекту -  створення умов для розширення впливу інноваційних проектів на ринку України і 

об’єднання, для цього, бізнесменів, підприємців, науковців, студентів, представників NGO, 

політиків, державних чиновників, управлінців шляхом формування IT-платформи для 

просування європейських інновацій, наукових досліджень із залученням до цієї діяльності 

політиків, державних чиновників, громадськості, бізнесменів, підприємців як зацікавлених 

сторін і партнерів. 

2.  «The International Center to Support Youth Ideas and Projects for Business and 

Establishment of Social Enterprises». В рамках реалізації передбачається відкриття, на базі 

МАУП, E-portal «Міжнародний центр підтримки ідей і проектів молоді для бізнесу і 

створення соціальних підприємств» для он-лайн надання послуг, консультій та лобіювання 

інтересів інноваційної молоді. Такий центр спрямований на збір інформації про науково-

практичні розробки молоді; пошук інвесторів для таких розробок; просування цих розробок 

на вітчизняний та світовий ринки; лобіювання інтересів молоді в середовищі політиків і 

органів влади України та Європейського Союзу; створення попиту на інноваційний продукт 

молоді в Україні та за кордоном та ін. 

3. «Research center for institutional  development of public administration». Створення 

Центру передбачає забезпечення інформаційної взаємодії користувачів, як у мережі Інтернет 

через надання доступу до ресурсів та баз даних в електронному форматі, так і надання 

доступу до друкованих матеріалів найавторитетніших та найперспективніших вітчизняних та 

зарубіжних науковців з питань державного управління, що зберігатимуться на його 

території. 

 Також, у  2016 році ГО «ВАДНД», за безпосередньої підтримки МАУП, було 

підготовлено для Фонду сприяння демократії Проект «Запобігання проявам корупції - 

запорука розвитку демократичного суспільства».  Проект розроблений з метою 

зменшення рівня корупції в Україні шляхом усунення передумов її виникнення через 

забезпечення належного рівня знань антикорупційного законодавства як представниками 

державних органів та органів місцевого самоврядування, так і суспільством в цілому і, як 

результат, формування у суспільстві нетерпимого ставлення до корупції як суспільно 

небезпечного явища.   

 У 2016 році ГО «ВАДНД», за безпосередньої підтримки МАУП, розробила Проект 

«Інституційний центр з питань служби в органах місцевого самоврядування», для участі 

у конкурсі Малих грантів 2.0. 

 Під егідою ГО «ВАДНД», було надруковано ряд наукових праць:  

1. Абетка політична: [навчальний посібник / наук.ред.: Радченко О.В., автори-

упоряд.: Герасимчук С.В, Городок М.Д., Карташов А.В., Радченко О. В., Радченко О.О., 

Романенко Є.О., Солонтай О.Г., Стасюк В.Ю., ред.упоряд.: Городок М. Д.]; Вид. 10-е, 



доп. і перероб. - К. : Вид-во «ВАДНД» , 2016. - 400с. Навчальний посібник підготовлено в 

рамках проекту «Школа молодого політика» за підтримки Міжнародного республіканського 

інституту (США). Метою написання є підвищення рівня політичної освіти та створення 

практичних умов засвоєння основ демократичних політичних стандартів для молодих 

активістів політичних партій та молодіжних організацій України. Посібник рекомендовано 

всім, хто цікавиться політикою та розпочинає активне політичне життя, а саме: студентам, 

аспірантам, слухачам політологічних та юридичних факультетів вищих навчальних закладів. 

2. Інституційно-правові засади Європейського Союзу: [навчально-методичний 

посібник / наук. ред. Радченко О.В.; уклад. Кучабський О.Г., Майстро С.В., Михальські 

Т., Радченко О.В., Романенко Є.О., Стрельцов В.Ю., Фесенко Н.С., Шамраєва В. М.]; 

Вид 2-ге. – К. : Вид-во «ВАДНД», 2015. – 112 с. Навчально-методичний посібник 

присвячено розгляду проблем реформування ЄС після укладання Лісабонського договору. 

Посібник рекомендований для використання у роботі науковців, політиків, державних 

службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування, всім, хто цікавиться 

питаннями взаємодії з новим і складним інструментом зовнішньої політики ЄС. 

3.  Виконавча гілка влади в системі державного управління України: 

[навчальний посібник / наук. ред. Радченко О. В.; автори-упор.: Іжа М. М., Саханенко 

С. Є., Піроженко Н. В., Давтян С. Г., Радченко О. В.. – Х. : Пром-Арт; К : Вид-во 

«ВАДНД», 2015. – 264 с. Навчальний посібник підготовлено відповідно до Галузевого 

стандарту Національного агентства України з питань державної служби та МОН України для 

магістратури, спеціальності 8.15.01.0002. “Державна служба”, напряму підготовки 1501 

“Державне управління”. У посібнику розкривається зміст, сутність та структурна побудова 

системи державної виконавчої влади в Україні, виокремлюються тенденції та закономірності 

її розвитку, шляхи подальшого вдосконалення.  Видання оснащене глосарієм та деякими 

законодавчими актами України. 

4.  Публічна служба в країнах Європейського Союзу: [навчальний посібник  / 

уклад. Радченко О. В., Романенко Є. О., Колісниченко Н. М.]; Вид 2-ге. – К . : Вид-во 

«ВАДНД», 2016. – 228 с. Навчальний посібник присвячено ознайомленню з державною 

службою в країнах ЄС, принципами європеїзації державної служби України. Посібник 

рекомендований для користування науковцями, політиками, державними службовцями, 

посадовими особами органів місцевого самоврядування, всіма, хто цікавиться питаннями 

функціонування публічної служби ЄС. 

5. Формирование инструментов маркетинга в публичном управлении: уч. пособие / 

 Романенко Е.А., Чаплай И.В. – LAP Lambert Academic Publishing, 2016.- 190 с.  У 

навчальному посібнику викладено теоретичні та методологічні основи інструментів 

маркетингу в публічному управлінні. Охарактеризовано основні прийоми і умови їх 



формування для отримання конкурентних переваг в реалізації стратегій і вирішенні проблем 

в діяльності органів державної влади.  

 Лаконічність і доступність викладеного матеріалу дозволяє рекомендувати посібник 

студентам вузів, що вивчають маркетинг, керівникам та персоналу державних і комерційних 

організацій, всім тим, хто цікавиться процесами оптимізації взаємодії органів державної 

влади та громадськості. 

 Презентація ГО «ВАДНД» була проведена під час: 

1. Міжнародного бізнес-форуму  «Проблеми та перспективи розвитку 

інноваційної діяльності в Україні:», що відбувся  17 березня 2016 р. в  Київському 

національному торговельно-економічному університеті. 

2. Міжнародного молодіжного наукового форуму «Україна у світі, світ про 

Україну», що відбувся 25 березня 2016 р. у Дипломатичній академії України при МЗС 

України. 

3. Щорічної Міжнародної науково-практичній конференції «Правовий прогрес: 

складові забезпечення в сучасних умовах», що відбулася 19 квітня 2016 року в Інституті 

держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України. 

4. Круглого столу «Запобігання корупції на публічній службі в Україні: 

західноєвропейські методи та досвід Швейцарської Конфедерації», що відбувся 21 квітня 

2016 року в Національній академії державного управління при Президентові України.  

5. Міжнародної науково-практичної конференції «Підготовка до державної служби як 

механізм формування управлінської еліти», що відбулася 13 травня 2016 року  в 

Національному агентстві України з питань державної служби. 

6. VІІ Всеукраїнської міжвузівської конференції студентів та молодих учених 

«Становлення публічного адміністрування в Україні», що відбулася 22 квітня 2016 року в 

Дніпропетровському регіональному інституті державного управління НАДУ. 

7. Науково-практичної конференції у форматі відеоконференції, присвячена 

Всесвітньому дню електрозв’язку та інформаційного суспільства «Інформаційне 

суспільство та сталий розвиток», що відбулася 17 травня 2016 року в Одеському 

регіональному інституті державного управління Національної академії державного 

управління при Президентові України. 

8. ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Суспільно-політичний та 

соціокультурний розвиток південного регіону України: історичні традиції та сучасні 

тенденції», що відбулася 20 травня 2016 року в Одеському регіональному інституті 

державного управління Національної академії державного управління при Президентові 

України. 



9. Щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю 

«Державна служба та публічна політика: проблеми і перспективи розвитку», що 

відбулася 27 травня 2016 року в Одеському регіональному інституті державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України. 

10. Міжнародної юридичної науково-практичної інтернет-конференції, що відбулася у м. 

Києві 16 червня 2016 року. Організатор інтернет-конференції - видання «Актуальна 

юриспруденція».  

11. Круглого столу «Взаємозв’язок політики і управління: теоретичний і прикладний 

аспект», що відбувся 03 червня  2016 року в Дніпропетровському регіональному інституті 

державного управління НАДУ. 

 У квітні 2016 року Президента ГО «ВАДНД», доктора наук з державного управління 

Романенка Є. О., за конкурсом, було обрано академіком Міжнародної кадрової академії.   

 Рішенням вченої ради Національного інституту економічних досліджень 

(Батумі, Грузія) (від 20.05.2015, Протокол №2), Романенку Євгену 

Олександровичу, за значний внесок у підтримку наукових і освітніх програм, 

присвоєно звання Почесного доктора Національного Інституту Економічних 

Досліджень.  

 У липні 2016 року Романенка Євгена Олександровича обрано Членом 

спеціалізованої вченої ради при Інституті законодавства Верховної Ради України за 

спеціальністю 25.00.02 - механізми державного управління. 

 Згідно Указу Президента України №338/2016 «Про відзначення державними 

нагородами України з нагоди 25-ї річниці незалежності України»,  Президенту Асамблеї 

Романенку Євгену Олександровичу, за значний особистий внесок у державне будівництво, 

соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі 

трудові здобутки та високий професіоналізм, присвоєно звання Заслуженого юриста 

України. 

 Згідно Наказу Міністерства освіти і науки України від 13.12.2016 № 1509 «Про 

затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння вчених звань і 

присудження наукових ступенів від 13 грудня 2016 року» Президенту Асамблеї, доктору 

наук з державного управління, доценту, Заслуженому юристу України, Романенку Євгену 

Олександровичу присвоєно вчене звання професора. 

 Згідно Наказу Міністерства освіти і науки України від 13.12.2016 № 1509 «Про 

затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння вчених звань і 

присудження наукових ступенів від 13 грудня 2016 року» Виконавчому директору Президії 

Асамблеї, Чаплай Ірині Віталіївні присвоєно науковий ступінь кандидата наук з 

державного управління. 



 У 2016 році члени нашої Асамблеї підготували ряд серйозних наукових праць, 

прийняли участь у різних міжнародних форумах, конференціях, з’їздах. 

Так, зокрема, доктор наук з державного управління, кандидат педагогічних наук, професор, 

академік Української академії акмеології, заслужений працівник освіти України, завідувач 

кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного 

технічного університету Лопушинський Іван Петрович, був координатором більше 10 

наукових заходів, у співпраці з вищими навчальними закладами, освітніми установами та 

громадськими організаціями в межах України. Прийняв участь та опублікував, за 

результатами проведення конференцій, більше 20 тез доповідей. Підготував три колективні 

монографії. Був опонентом на захисті кандидатських та докторських дисертацій, 

рецензентом наукових видань. Забезпечив навчальний процес за 2 освітніми напрямами: 1. 

Вступ до спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування». 2. Публічне 

адміністрування. 

 Членами нашої Асамблеї є шановані та творчі люди. Одним із них можна назвати Кухарчука 

Петра Михайловича - кандидата наук з державного управління, доцента, професора кафедри 

суспільно-гуманітарих дисциплін Житомирського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти. У 2016 році Петро Михайлович отримав Диплом Лаурета ІІ 

Всеукраїнського літературного конкурсу ім. Леся Мартовича І ступеня, номінація «ПРОЗА. 

ДОБІРКИ», Диплом щорічного обласного конкурсу «Краща книга року» за перемогу у 

номінації «Поезія року» ЛАДО ОРІЙ (Петро Кухарчук) за поетичну збірку «Несказане», 

Диплом ІІІ ступеня переможця «Уроку прози». 

З 2015 року ГО «ВАДНД» очолює Романенко Євген Олександрович, доктор наук з 

державного управління, професор, Заслужений юрист України. 

 В штатному розкладі ГО «ВАДНД» 5 осіб. 

 Адреса: 04070, м. Київ, Андріївський узвіз, буд. 11, офіс 68. 

 Телефон/факс: (044)462-55-41.  

 E-mail: assambly2015@ukr.net     Сайт: www.vаdnd.org.ua     

 
 
Підписи: 
 
Головуючий  
Загальних зборів                               ___________  / О. І. Пархоменко-Куцевіл/ 
 
 
 
 
Секретар 
Загальних зборів                                            ___________ / І.В. Чаплай / 

mailto:assambly2015@ukr.net
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	 Метою та завданням заходу було розгляд, на експертно-науковому рівні, стратегій, методів та інструментів реформування публічного управління в Україні шляхом упровадження європейських підходів у вітчизняну систему діяльності органів державної влади.
	 В рамках конференції, відбулося щорічне зібрання членів Всеукраїнської асамблеї докторів наук з державного управління.
	 Під час конференції відбулося обговорення наступних питань:
	1. Україна в європейських інтеграційних процесах: політичні аспекти реформування публічного управління.
	2. Український досвід становлення публічного управління.
	3. Впровадження європейського досвіду публічного управління в Україні: суспільна оцінка.
	4. Належне врядування та публічне управління в умовах інформаційного суспільства: технології забезпечення публічності влади.
	5. Децентралізація влади і публічне управління – як дорожня карта самобутності України.
	6. Публічне управління у процесах економічних реформ.
	7. Інструменти менеджменту у розвитку публічного управління.
	8. Сучасна парадигма публічного управління у закладах освіти.
	 На адресу конференції надійшов Лист-вітання від Чернеця Василя Гнатовича, Ректора Академії керівних кадрів культури і мистецтва України, професора з побажаннями творчого і професійного натхнення, плідної роботи, цікавих ідей, проектів, нових перемог та успіхів у реалізації планів.
	 Зі вступним словом до учасників заходу звернувся Курко Микола Несторович, доктор юридичних наук, професор, Ректор Міжрегіональної Академії управління персоналом. Він наголосив на актуальності проведення конференції та виступив з доповіддю щодо сучасної парадигми публічного управління у закладах освіти.
	 Учасників конференції привітали:
	 Головатий Микола Федорович – доктор політичних наук, професор, проректор з наукової та виховної роботи Міжрегіональної Академії управління персоналом, окреслив актуальні проблеми впровадження європейських стандартів кадрового забезпечення державної служби в Україні;
	 Гербеда Сергій Володимирович – перший заступник Голови Національної служби посередництва та примирення присвятив свою доповідь висвітленню європейського виміру в державному управлінні, з різних позицій та в різних контекстах.
	 Доповідь Бідзюри Івана Павловича – доктора політичних наук, професора, директора Українсько-Азербайджанського інституту соціальних наук і самоврядування Г.А. Алієва була присвячена європейському, інноваційному механізму розвитку університетів, інститутів та соціальних структур державного управління, які створювалися на Заході тривалий час, ключовим компонентам їх становлення та модернізації в Україні.
	 Романенко Євген Олександрович – Президент Всеукраїнської асамблеї докторів наук з державного управління, д-р., наук з держ. упр., доцент, Заслужений юрист України відзначив у своїй доповіді: «Ґрунтовний, осмислений інтерес до європейського досвіду належного врядування повинен дати можливість не вдаватись до беззастережного його копіювання, а виокремити певні аспекти даного досвіду, які доцільно впровадити в Україні. Адже, як засвідчує історія європейських країн, кожна з них проходила свій власний шлях побудови дієвого місцевого та регіонального врядування, який не був позбавлений певних помилок».
	 Усі запрошені були одностайними в тому, що, запропоновані під час конференції, рекомендації дадуть реальний поштовх для подальших досліджень та розвитку галузі державного управління в Україні, в цілому.
	 Від Асамблеї у конференції взяв участь д-р. наук з держ. упр., доцент, Романенко Євген Олександрович, який виступив з доповіддю на тему: «НАУКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ ТА УПРАВЛІННЯ У БУДІВНИЦТВІ».
	 У вітальних промовах організаторів заходу пролунали слова про те, що, в умовах реформування публічного адміністрування в Україні, особливого значення набуває впровадження новітніх управлінських практик у загальну систему державотворення. Вирішення цього завдання потребує проведення наукових досліджень понятійного апарату публічного адміністрування, існуючих моделей організації роботи органів державної влади та місцевого самоврядування.
	 У своєму виступі Романенко Євген Олександрович, наголосив на тому, що реалізація публічного управління в Україні обумовлює вирішення таких першочергових завдань як: ідентифікація основних концептуальних підходів щодо розуміння проблемних аспектів функціонування органів державної влади, визначення основних пріоритетів утвердження загальнолюдських принципів соціальної справедливості, відповідальності у контексті реалізації системних реформ в Україні та ін.
	 Обрані напрями конференції сприяли плідним дискусіям, обміну думками з питань використанням ефективних новітніх методів і технологій управління та надали реальну можливість для подальшого розвитку галузі державного управління в Україні.

