Афонін Едуард Андрійович
доктор соціологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України,
почесний громадянин м. Лінкольн, шт. Небраска США
Кафедра державної політики та суспільного розвитку
Сфера наукових інтересів: військова і гендерна соціологія, соціальна
глобалістика, соціальна і педагогічна психологія, архетипіка державного
управління
Наукові здобутки: Член спеціалізованих наукових рад із захисту кандидатських і
докторських дисертацій з соціології при Інституті соціології НАН України, при
Національному педагогічному університеті ім. М. П. Драгоманова; науковоекспертної колегії з питань соціально-економічного розвитку при Кабінеті
Міністрів. За період з 1989 року опубліковано близько 300 наукових праць
загальним обсягом понад 700 ум. др. арк., в тому числі близько 40 монографічних,
науково-довідкових і навчально-методичних видань.
Практична діяльність:З 2003 р. працює професором кафедри державної
політики та суспільного розвитку. До того очолював Відділ інформаційнобібліотечного забезпечення Апарату Верховної Ради України (1994-2003) і
одночасно виконував обов‘язки кореспондента Верховної Ради України в
Європейському центрі парламентських досліджень та документації (1997).
Всесвітньо відомий фахівець у дослідженні процесів реалізації та нормативної
практики взаємопов‘язаності архетипіки і державного управління. Здійснює
наукове керівництво й консультування з підготовки кандидатських та
докторських дисертацій.
Громадська діяльність: Учасник закордонних семінарів, конференцій, стажувань
із проблем соц. психології, колективної безпеки, інф.-бібл. забезпечення, розвитку
парламентаризму та державного управління (1995-2014; Австрія, Бельгія,
Білорусь, Великобританія, Греція, Естонія, Іспанія, Італія, Нідерланди, Німеччина,
Росія, Словенія, США, Таїланд, Фінляндія, Франція, Швейцарія). Професор
Е.А.Афонін бере участь у роботі редколегій фахових наукових видань: «Альманах
сравнительных исследований политических институтов, социальноэкономических систем и цивилизаций». — Харків (щорічний збірник); «Вісник
Національної юридичної академії України ім. Я.Мудрого. Серія: Філософія,
філософія права, політологія, соціологія». — Харків: Право (фахове видання з
філософії та соціології).
Перелік дисциплін:«Політичні інститути і процеси»

Петроє Ольга Михайлівна
доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри
Кафедра соціальної і гуманітарної політики
Сфера наукових інтересів: управління соціальним і гуманітарним розвитком
Наукові здобутки: Автор багатьох наукових та науково-методичних розробок.
Член науково-редакційної колегії журналу «Державне управління: теорія і
практика», збірника наукових праць «Стратегія і тактика державного управління».
Практична діяльність: Автор-розробник навчальних програм і навчальних
планів. Тренерська діяльність та модерування роботи експертних груп.
Громадська діяльність: Член Тристоронньої консультаційної робочої групи з
напрацювання пропозицій щодо внесення змін до Конституції України стосовно
визначення статусу, компетенції та повноважень Національної тристоронньої
соціально-економічної ради (2014); член робочої групи Мережі Глобального
договору ООН в Україні «Дослідження, інтегрування та адаптація світового
досвіду оцінювання корпоративної соціальної відповідальності до економічних
реалій України» (2012); член робочої групи Комітету ВР з розробки концепції
корпоративної соціальної відповідальності (2011); експерт проекту «Соціальний
діалог як інструмент формування корпоративної політики сучасних підприємств
України» Програми малих проектів МАТРАКАР Посольства Королівства
Нідерландів в Україні, (2007-2008); зовнішній експерт з організації та проведення
функціонального обстеження міністерств України та інших центральних органів
виконавчої влади (здійснюваного на запит Головдержслужби України (2007)).
Перелік дисциплін: «Соціальний розвиток»

Трощинський Володимир Павлович
доктор історичних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі
науки і техніки та премії НАН України ім. М.Грушевського, заслужений діяч
науки і техніки України, завідувач кафедри
Кафедра соціальної і гуманітарної політики
Сфера наукових інтересів: управління соціальним і гуманітарним розвитком
Наукові здобутки: Член спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій в
Національній академії державного управління при Президентові України та в
Інституті історії України НАН України. Автор та співавтор близько 200 наукових
і навчально-методичних праць.
Практична діяльність: Член науково-редакційних колегій низки видань з
проблем державного управління та Українського історичного журналу; перший
заступник Міністра, перший заступник голови Державного комітету України у
справах національностей та міграції (1996-2000 рр.).
Громадська діяльність: Заступник голови наук.-ред. колегії.
Перелік дисциплін: «Соціальний розвиток»

Малюська Вікторія Анатоліївна
доцент кафедри державного менеджменту, кандидат наук з державного
управління, доцент
Кафедра державного менеджменту
Сфера наукових інтересів: духовні засади державного управління, управління
змінами в державному управлінні
Наукові здобутки: Друковані статті в національних та міжнародних наукових
виданнях.
Громадська діяльність: Здійснення волонтерської роботи в сфері духовного
розвитку українського суспільства.
Перелік дисциплін: «Управління змінами», «Вступ до публічного
адміністрування», «Комунікації в публічній адміністрації»

Балдич Наталія Іванівна
доцент кафедри управління національним господарством та економічної політики,
кандидат наук з державного управління, доцент
Кафедра управління національним господарством та економічної політики
Сфера наукових інтересів: державне регулювання фінансових ринків, державні
фінанси, місцеві фінанси, міжбюджетні відносини
Наукові здобутки: Має близько 80 публікацій наукового та навчальнометодичного характеру. Є співавтором навчального посібника ―Державне
регулювання економіки та економічна політика‖, (за результатами міжнародного
конкурсу робіт, присвячених інституційним проблемам сучасного економічного
розвитку, відзначений Міжнародною асоціацією інституційних досліджень
дипломом 1-го ступеня в номінації ―Підручник‖.
Практична діяльність: Н.І. Балдич працює в НАДУ при Президентові України з
2006 року. Є співрозробником низки навчальних дисциплін програм магістерської
підготовки за освітнім напрямом ―Державне управління‖, курсів з підвищення
кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.
Здійснює наукове керівництво й консультування з підготовки кандидатських
дисертацій. Працювала консультантом, експертом, інструктором навчальних
програм під час реалізації в Україні програм і проектів міжнародного
співробітництва Міністерства Великої Британії з міжнародного розвитку (DFID),
Програми розвитку ООН в Україні (UNDP), Міністерства зовнішніх справ Канади,
Фундації Українсько-Польської співпраці (PAUCI), Світового банку (WB).
Залучалась до експертно-аналітичної діяльності, виконання науково-дослідних
проектів на замовлення Міністерства фінансів України, Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України.
Громадська діяльність: Є членом двох громадських організацій: Всеукраїнської
громадської організації ―Інститут досліджень економіки та суспільства 21
століття‖ і Міжнародного громадського об‘єднання ―Рівненське земляцтво‖.
Перелік дисциплін: «Державне регулювання економіки та економічна політика»,

Алюшина Наталія Олександрівна
доцент кафедри державного менеджменту, кандидат психологічних наук, доцент
Кафедра державного менеджменту
Сфера наукових інтересів: комунікативний менеджмент, конфліктологічний
менеджмент, коучинг, брендінг, лідерство
Наукові здобутки: Член спеціалізованої вченої ради з захисту дисертацій на
здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук заспеціальністю 19.00.10 –
організаційна психологія; економічна психологія у Київському університеті
«КРОК». Має понад 100 публікацій наукового та навчально-методичного
характеру.
Практична діяльність: Н.О. Алюшина працює на кафедрі з 2002 року. Має
великий досвід тренерської роботи та роботи на державній службі в Міністерстві
транспорту і зв‘язку України, зокрема на посаді прес-секретаря Державної
авіаційної адміністрації України (2007-2008 рр.). Експерт з питань онлайн
фасилітації е-платформи «Інновації та кращі практики місцевого
самоврядування».
Громадська діяльність: Тьютор електронного курсу на тему «Управління
проектами з місцевого та регіонального розвитку» Швейцарсько-українського
проекту «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO та Державного фонду
сприяння місцевому самоврядуванню в Україні. Тренер-викладач «Школи
місцевого самоврядування» ДЕСПРО для голів сільських та селищних рад,
представників виконавчого комітету Всеукраїнської асоціації сільських і
селищних рад; голів районних рад – членів Української асоціації районних та
обласних рад; мерів малих міст - членів Асоціації малих міст України. Автор і
тьютор курсу «Фасилітація онлайн» в підготовці фасилітаторів для Спільноти
практик «Інновації та кращі практики місцевого самоврядування». Участь у
Форумі партнерів ДЕСПРО. Публікації у пресі: Онлайн фасилітація – компетенція
майбутнього державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування,
Фасилітатори спільноти практиків.
Перелік дисциплін: «Комунікація в публічній адміністрації», «Управління
змінами»

Воронько Людмила Олександрівна
кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри державного
менеджменту Національної академії державного управління при Президентові
України
Кафедра державного менеджменту
Сфера наукових інтересів: Комунікація, соціально-психологічні аспекти
управлінської діяльності, лідерство, гендерна політика, культура управління
Наукові здобутки: Має понад 30 публікацій наукового та навчально-методичного
характеру
Практична діяльність: Працює в Національній академії на посаді доцента за
сумісництвом: з жовтня 2006 р. на кафедрі державного управління і менеджменту,
з вересня 2014 р. – на кафедрі державного менеджменту. Крім викладацької
роботи, здійснює консультування з підготовки наукових статей, авторефератів
кандидатських і докторських дисертацій
Громадська діяльність: Член редакційної колегії наукового фахового видання
―Державне управління: теорія та практика‖
Перелік дисциплін:«Комунікація в публічній адміністрації»

Сіцінська Майя Володимирівна
кандидат наук з державного управління, доцент кафедри державного
менеджменту
Кафедра державного менеджменту
Сфера наукових інтересів: психологія управління, контроль у державному
управлінні
Наукові здобутки: Автор понад 60 публікацій наукового та навчальнометодичного характеру.
Практична діяльність: Автор-розробник навчальних програм і навчальних
планів спеціальності 8.15010008 «Публічне адміністрування», 8.15010001
«Державне управління».
Перелік дисциплін: «Комунікації в публічній адміністрації»

Василевська Тетяна Едуардівна
професор кафедри, доктор наук з державного управління, доцент
Кафедра державної служби та кадрової політики
Сфера наукових інтересів: професійна етика, ціннісні засади публічної влади,
етика державного управління, депутатська етика, етика державного службовця та
посадової особи місцевого самоврядування
Наукові здобутки: Член спеціалізованих вчених рад Д 26.810.01 у НАДУ при
Президентові України та К 08.866.01 у ДРІДУ НАДУ при Президентові України.
Автор понад 150 наукових праць, з них 7 монографій та 15 навчальних і
навчально-методичних посібників.
Практична діяльність: Має значний досвід педагогічної, організаційної та
науково-педагогічної роботи, бере активну участь у заходах з підвищення
кваліфікації державних службовців. Здійснює наукове керівництво й
консультування з підготовки кандидатських та докторських дисертацій.
Громадська діяльність: Експерт програм Ради Європи. Учасник робочих груп
щодо підготовки законопроектів. Учасник багатьох міжнародних та вітчизняних
науково-практичних конференцій і семінарів, міжнародних тренінгових програм.
Перелік дисциплін:«Етика державного управлінця», «Вступ до публічного
адміністрування»

Коник Сергій Миколайович
доцент кафедри державного менеджменту, кандидат наук з державного
управління, доцент
Кафедра державного менеджменту
Сфера наукових інтересів: державотворення доби Гетьманщини на Україні (сер.
XVII-XVIII ст.) та періоду національного піднесення (1917-1920 рр.) на Україні
Наукові здобутки: Має понад 60 публікацій наукового та навчально-методичного
характеру.
Практична діяльність: Працював в Управлінні у справах національностей та
міграції Київської міської державної адміністрації (1995-1998 рр.). Депутат
Радянської районної ради м. Києва (1994-98 рр.).
Громадська діяльність: Приймав участь у проекті «Школа молодого державного
службовця» (2006 р.)
Перелік дисциплін:«Вступ до публічного адміністрування», «Управління
змінами», «Територіальнеуправління в Українів умовах реформ»

Бодров Володимир Григорович
завідувач кафедри управління національним господарством та економічної
політики, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки
України
Кафедра управління національним господарством та економічної політики
Сфера наукових інтересів: державне регулювання економіки, економічна
політика, порівняльний аналіз і трансформація господарських систем,
інституціональна економіка, новітня історія економічної думки, державні фінанси
Наукові здобутки: В.Г. Бодров – визнаний фахівець з економічної теорії,
економічної політики та управління господарськими процесами не тільки в
Україні, але й далеко за її межами. Автор понад 200 наукових, науковометодичних праць з державного регулювання економіки, економічної політики.
Під інтелектуальним впливом В.Г. Бодрова сформувалася конкурентоздатна у
міжнародних порівняннях вітчизняна наукова школа економічної транзитології та
управління трансформаційними процесами в сучасних господарських системах,
яка охоплює 20 докторів і 26 кандидатів економічних наук і наук державного
управління, підготовлених безпосередньо ним та очолюваною ним кафедрою.
Практична діяльність: В.Г.Бодров очолює кафедру з 1999 р. (до 2011 р. кафедра економічної теорії та історії економіки). У 2003-2007 рр. завідував
відділом теоретичних проблем макроекономічного регулювання і фінансової
політики Науково-дослідного фінансового інституту при Міністерстві фінансів
України за сумісництвом, а з 2003 р. і по т. ч. є професором кафедри економічної
теорії, макро- та мікроекономіки економічного факультету Київського
національного університету ім. Т.Г. Шевченка за сумісництвом. Незмінний член
спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій НАДУ, Київського
національного університету ім. Т.Г. Шевченка.
Громадська діяльність: Дійсний член Академії економічних наук України
(2005), Української академії наук державного управління (2006), Російської
Академії філософії господарства (2010). Член редколегій 7 вітчизняних і
іноземних фахових видань з економіки і державного управління. Член президіїспівзасновник Українського філософсько-економічного наукового товариства,
Виконавчої ради Всеукраїнської асоціації політичної економії, генеральний
директор ВГО «Інститут досліджень економіки і суспільства 21 століття».
Неодноразово виступав з публічними лекціями у провідних навчальних і науководослідних закладах Австрії, Бельгії, Білорусії, Росії, США, ФРН, Франції,
Швейцарії.
Перелік дисциплін: « «Державне регулювання економіки та економічна
політика»

Сафронова Ольга Миколаївна
докторант кафедри управління національним господарством та економічної
політики, кандидат наук з державного управління, доцент
Кафедра управління національним господарством та економічної політики
Сфера наукових інтересів: державне регулювання корпоративних відносин,
управління об‗єктами державної власності
Наукові здобутки: Має понад 80 публікацій наукового та навчально-методичного
характеру. Є співавтором навчального посібника ―Державне регулювання
економіки та економічна політика‖, (за результатами міжнародного конкурсу
робіт, присвячених інституційним проблемам сучасного економічного розвитку,
відзначений Міжнародною асоціацією інституційних досліджень дипломом 1-го
ступеня).
Практична діяльність: Сафронова О.М. працює в Національній академії з 1999
року. Брала активну участь у розробці змісту та формуванні навчальнометодичних комплексів нормативних дисциплін ―Державне регулювання
економіки та економічна політика‖, ―Економіка і фінанси‖ для програм підготовки
магістрів за напрямом ―Державне управління‖, є автором-розробником нової
факультативної дисципліни ―Державне регулювання корпоративних відносин в
Україні‖ програми підготовки магістрів державного управління в Національній
академії. Здійснює наукове керівництво з підготовки кандидатських дисертацій.
Громадська діяльність: Сафронова О.М. є директором з освітніх програм ВГО
―Інститут досліджень економіки і суспільства 21 століття‖ (―Індекс-21‖).
Залучалась до експертно-аналітичної діяльності, виконання науково-дослідних
проектів і розробок на замовлення Міністерства фінансів України, Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України.
Перелік дисциплін: «Державне регулювання економіки та економічна політика»,

Снісаренко Лариса Юріївна
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри державознавства і права (з
1995 р.)
Кафедра державознавства і права
Сфера наукових інтересів: державознавство і право
Наукові здобутки: Автор (співавтор) більше 50 наукових і навчально-методичних
праць.
Практична діяльність: В Національній академії державного управління працює з
1999 року на посаді старшого викладача, доцента кафедри державного управління
та менеджменту, з 2007 року на посаді доцента, професора кафедри права і
законотворчого процесу, з 2 вересня 2014 року на посаді професора кафедри
державознавства і права. Здійснює наукове керівництво магістерськими роботами
слухачів та стажуванням слухачів. Підготувала одного кандидата юридичних
наук.
Перелік дисциплін: «Право, Конституціята врядування»

Мельниченко Віктор Іванович
кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри державознавства і права
Кафедра державознавства і права
Сфера наукових інтересів: політичні інститути і процеси, історія публічного
урядування
Наукові здобутки: Автор (співавтор) більше 200 наукових і навчальнометодичних праць.
Практична діяльність: В НАДУ при Президентові України з 1998 р.: доцент
кафедри державного управління і менеджменту, докторант, доцент кафедри права
і законотворчого процесу, з 2 вересня 2014 року доцент кафедри державознавства
і права. Здійснює керівництво кандидатськими і магістерськими дослідженнями.
Підготував одного кандидата наук.
Перелік дисциплін: «Право, Конституція, врядування»

Саух Юрій Петрович
кандидат політичних наук; доцент
Кафедра політичної аналітики і прогнозування
Наукові здобутки: кандидат політичних наук; доцент
Практична діяльність: державний службовець (помічник народного депутата ВР
України 2006 – 2007 рр.), політичний експерт
Перелік дисциплін:«Політичні інститути та процеси в публічній політиці»

Плахотнюк Наталія Григорівна
кандидат юридичних наук (1999), доцент (2003)
Кафедра державознавства і права
Сфера наукових інтересів: державознавство і право
Наукові здобутки: Автор (співавтор) більше 80 наукових та методичних праць з
питань конституційного та адміністративного права й державного управління.
Практична діяльність: В Національній академії державного управління працює з
1999 року на посаді старшого викладача, доцента кафедри державного управління
та менеджменту, з 2007 року на посаді доцента, професора кафедри права і
законотворчого процесу, з 2 вересня 2014 року на посаді професора кафедри
державознавства і права. Здійснює наукове керівництво аспірантами та
підготовкою магістерських робіт.
Громадська діяльність: Приймала участь у складі робочих Міністерства освіти
та науки України у розробці державних стандартів вищої освіти за спеціальністю
«державне управління», «Адміністративний менеджмент» та «Управління вищим
навчальним закладом».
Перелік дисциплін: «Право, Конституція, врядування»

Яцук Вікторія Анатоліївна
кандидат наук з державного управління (2013)
Кафедра державознавства і права
Сфера наукових інтересів: державознавство і право
Наукові здобутки: Яцук В.А. є автором наукових праць, в яких досліджує
організаційно-правові засади відповідальності органів місцевого самоврядування.
Практична діяльність: В Національної академії державного управління при
Президентові України працює з 2012 року на посаді доцента кафедри
державознавства і права. Здійснює наукове керівництво підготовкою
магістерських робіт.
Перелік дисциплін: «Право, Конституція, врядування»

Шульга Валерій Васильович
завідувач кафедри україністики та іноземних мов
Кафедра україністики та іноземних мов
Сфера наукових інтересів: англійська мова, методика викладання іноземних
мов, методика викладання іноземних мов для дорослих, англійська мова в
професійній діяльності державного службовця, публічне адміністрування,
державне управління, місцеве самоврядування, економіка, євроатлантична
інтеграція, національна безпека, міжнародні відносини, теорія і практика
перекладу
Наукові здобутки: Має понад 50 публікацій наукового (переклади) та навчальнометодичного характеру. Постійно працює над оновленням навчально-методичної
бази кафедри, розробкою нових матеріалів з урахуванням постійних змін, що
відбуваються в суспільно-політичному житті країни та на міжнародній арені.
Практична діяльність: В.В. Шульга очолює кафедру від її заснування у 1994
році. В.В. Шульга фахівець з перекладу (синхронного, послідовного, письмового)
перекладу. Проводить підготовку аспірантів та здобувачів до здачі
кандидатського іспиту з англійської мови та приймає кандидатські іспити.
Перелік дисциплін:«Іноземна мова»(англійська)

Лукашевська Наталія Леонідівна
старший викладач кафедри україністики та іноземних мов
Кафедра україністики та іноземних мов
Сфера наукових інтересів: державне управління, ділове мовлення іноземною
мовою (англійською)
Наукові здобутки: Має понад 10 публікацій наукового та навчально-методичного
характеру. Має великий досвід з проведення практичних, семінарських занять.
Практична діяльність: Н.Л. Лукашевська з2001 року старший викладач кафедри
іноземних мов Української Академії державного управління при Президентові
України. З 2003 року – старший викладач кафедри української та іноземних мов, з
2014 року кафедри україністики та іноземних мов Національної Академії
державного управління при Президентові України.
Перелік дисциплін:«Іноземна мова»(англійська)

Шульга Лариса Петрівна
старший викладач кафедри україністики та іноземних мов
Кафедра україністики та іноземних мов
Сфера наукових інтересів: англійська мова, методика викладання іноземних
мов, методика викладання іноземних мов для дорослих,англійська мова в
професійній діяльності державного службовця, публічне адміністрування,
державне управління, місцеве самоврядування
Наукові здобутки: Має ряд публікацій наукового та навчально-методичного
характеру.
Практична діяльність: Шульга Л.П. – висококваліфікований професіонал,
досконало володіє англійською мовою та методикою її викладання. Особливу
увагу приділяє удосконаленню методики викладання англійської мови для
дорослої аудиторії, особливо державних службовців. Постійно оновлює
навчально-методичні матеріали, розробляє навчально-методичні посібники з
урахуванням суспільно-політичних подій і змін в країні.
Перелік дисциплін: ―Англійська мова у професійної діяльності‖ (англійська)

Бекетова Олена Вікторівна
доцент кафедри україністики та іноземних мов, кандидат філологічних наук,
доцент
Кафедра україністики та іноземних мов
Сфера наукових інтересів: ділове мовлення, державне управління, публічне
адміністрування
Наукові здобутки: Має понад 30 публікацій наукового та навчально-методичного
характеру.
Практична діяльність: О.В.Бекетова працює на кафедрі з 1997 року. Працює в
Інститут ім. Гете. О.В.Бекетова викладає німецьку мову на високому науковометодичному рівні, проводить підготовку аспірантів та здобувачів до здачі
кандидатського іспиту з німецької мови та приймає кандидатські іспити, готує
навчально-методичні матеріали.
Перелік дисциплін: «Іноземна мова» (німецька)

Зикова Тетяна Миколаївна
доцент кафедри україністики та іноземних мов, кандидат філологічних наук,
доцент
Кафедра україністики та іноземних мов
Сфера наукових інтересів: ділове мовлення, державне управління, публічне
адміністрування
Наукові здобутки: Має понад 20 публікацій наукового та навчально-методичного
характеру.
Практична діяльність: Т.М. Зикова працює на кафедрі з 1997 року. Зикова Т.М.
викладає німецьку мову на високому науково-методичному рівні, проводить
підготовку аспірантів та здобувачів до здачі кандидатського іспиту з німецької
мови та приймає кандидатські іспити, готує навчально-методичні матеріали
Перелік дисциплін: ―Іноземна мова у професійної діяльності‖ (німецька),

Хомічак Любов Адамівна
старший викладач кафедри україністики та іноземних мов
Кафедра україністики та іноземних мов
Сфера наукових інтересів: ділове мовлення іноземною мовою (французькою)
Наукові здобутки: Має ряд публікацій. У 2004 році підготувала Навчальний
комплект для дистанційної форми навчання ―Французька мова у сфері державного
управління‖.
Практична діяльність: У 1994 році пройшла стажування у Вищій школі усного
та письмового перекладу при Сорбонському університеті. 1993 –1995 рр. Старший
викладач кафедри іноземних мов Інституту державного управління і
самоврядування при Кабінеті Міністрів України. 1995 – 2003 рр. Cтарший
викладач кафедри іноземних мов Української Академії державного управління
при Президентові України. З 2003 року – старший викладач кафедри української
та іноземних мов, з 2014 року кафедри україністики та іноземних мов
Національної Академії державного управління при Президентові України.
Проводить підготовку аспірантів та здобувачів до здачі кандидатського іспиту з
французької мови та приймає кандидатські іспити.
Перелік дисциплін: «Іноземна мова» (французька)

Білинська Марина Миколаївна
професор кафедри управління охороною суспільного здоров‘я, доктор наук з
державного управління, професор, заслужений працівник освіти України
Кафедра управління охороною суспільного здоров’я
Сфера наукових інтересів: сучасна кадрова політика в державному управлінні,
оцінка впливу політичних рішень на стан навколишнього середовища, механізми
управління системою державної служби в сучасній Україні, соціальні аспекти
організації державної служби, підготовка кадрів у сфері охорони здоров‘я,
управління змінами у сфері охорони здоров‘я
Наукові здобутки: Член спеціалізованої вченої ради з захисту дисертацій на
здобуття наукових ступенів кандидата наук з державного управління у НАДУ при
Президентові України. Член робочої групи з розробки Закону України «Про
державну службу України». Голова науково-методичної комісії з державного
управління МОН України; заступник голови експертної ради з питань проведення
експертизи дисертаційних робіт з державного управління МОН України;
міжнародний експерт Інституту Світового банку з питань подолання бідності.
Входить до складу робочих груп Комітетів Верховної Ради України із проблем
законодавчого забезпечення діяльності державної служби та сфери охорони
здоров‘я. Має понад 200 публікацій наукового та навчально-методичного
характеру.
Практична діяльність: На кафедрі працює з 2000 р. Має великий досвід керівної
роботи, фахівця-аналітика з питань охорони здоров‘я, науково-педагогічної
діяльності. Підготувала 3 докторів та 5 кандидатів наук з державного управління.
Здійснює наукове керівництво й консультування з підготовки кандидатських та
докторських дисертацій.
Перелік дисциплін:«Управління змінами»

Дубенко Світлана Дмитрівна
кандидат юридичних наук (1993), доцент (2001), Заслужений працівник освіти
України (2009)
Кафедра державознавства і права
Сфера наукових інтересів: державознавство і право
Наукові здобутки: Автор понад 80 наукових праць з проблем державного
будівництва, державного управління та державної служби, зокрема, монографій.
Практична діяльність:З 1995 р. працює в Українській академії державного
управління при Президентові України (тепер – Національна академія державного
управління при Президентові України): доцент кафедри державного управління і
менеджменту, докторант, начальник управління координації роботи регіональних
інститутів. З травня 2006 р. очолює кафедру права і законотворчого процесу (з 2
вересня 2014 року – кафедра державознавства і права). Здійснює наукове
керівництво аспірантами й докторантами та підготовкою магістерських робіт.
Підготувала чотирьох кандидатів наук з державного управління.
Громадська діяльність: Входила до складу Державної комісії з проведення в
Україні адміністративної реформи. Брала участь в розробці проектів законів
України «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого
самоврядування», Концепції реформування адміністративного права, інших
документів.
Перелік дисциплін: «Право, Конституція, врядування»

Грай Марина Петрівна
кандидат наук з державного управління з 2012 року
Кафедра державознавства і права
Сфера наукових інтересів: державознавство і право
Наукові здобутки:Дослідження на тему: «Державно-службові відносини в
України: стан та напрями розвитку».
Практична діяльність:З 2007 року по 2010 рік навчалась в аспірантурі
Національної академії державного управління при Президентові України. Працює
за сумісництвом на посаді доцента кафедри державознавства і права. Керує
підготовкою магістерських робіт.
Перелік дисциплін: «Право, Конституція, врядування»

Грабовський Вячеслав Альбертович
доцент кафедри державного менеджменту, кандидат наук з державного
управління, доцент
Кафедра державного менеджменту
Сфера наукових інтересів: державно-громадське управління, стратегічне
планування, управління змінами
Наукові здобутки: Має 31 публікацію, з них 24 наукові та 2 – навчальнометодичного характеру. Після захисту кандидатської дисертації опублікував 21
працю, серед них 12 – у фахових наукових виданнях. Бере участь у науковоорганізаційній та дослідницькій роботі кафедри. Здійснює наукове керівництво з
підготовки магістерських робіт та кандидатських дисертацій. Підготував одного
кандидата наук з державного управління (Мустафаєва У. С., 2012 р.).
Практична діяльність: Має багаторічний досвід практичної роботи в органах
державного управління освітою, зокрема на посаді начальника управління освіти
Шевченківської районної у м. Києві державної адміністрації (1995-2003 рр.). З
2003 року працює на відповідальних посадах в Національної академії. На
теперішній час очолює відділ забезпечення діяльності президії Національної
академії. Державний службовець 5 рангу.
Громадська діяльність: Участь у проекті Twinning ―Підтримка розвитку та
вдосконалення системи підготовки державних службовців в Україні‖ (2009-2011
рр.), відповідав за реалізацію 2 компоненту ―Зміцнення організації та управління
Національної академії та регіональних інститутів‖. Участь у авторських
колективах та робочих групах з підготовки науково-інформаційних та
презентаційно-іміджевих видань до 10, 15 та 20-річ Національної академії
державного управління при Президентові України (2005, 2010, 2015 рр.). Участь у
науково-комунікативних заходах Національної академії: науково-практичних
конференціях, круглих столах, семінарах, панельних дискусіях тощо.
Перелік дисциплін:« Управління змінами»

Щербина Сергій Володимирович
доцент кафедри управління національним господарством та економічної політики,
кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Кафедра управління національним господарством та економічної політики
Сфера наукових інтересів: державне управління аграрним сектором економіки,
сільський розвиток, продовольча безпека
Наукові здобутки: Має понад 80 публікацій наукового та навчально-методичного
характеру. Стипендіат Програми наукових обмінів імені сенатора У.Фулбрайта,
2004-2005 роки, Університет штату Вісконсін, Медісон, США.
Практична діяльність: Науковий експерт Програми наукових обмінів імені
сенатора У.Фулбрайта. Здійснює наукове керівництво й консультування з
підготовки кандидатських дисертацій.
Громадська діяльність: Член громадської асоціації Українське Фулбрайтівське
коло.
Перелік дисциплін: «Державне регулювання економіки та економічна політика»,
«Публічні фінанси»

Юрчишин Василь Володимирович
професор кафедри управління національним господарством та економічної
політики, доктор наук з державного управління, професор
Кафедра управління національним господарством та економічної політики
Сфера наукових інтересів: макроекономіка і макроекономічна політика,
міжнародна економіка
Наукові здобутки: Має близько 200 публікацій наукового та навчальнометодичного характеру.
Громадська діяльність: Директор економічних програм Центру Разумкова.
Численні публічні виступи та публікації у ЗМІ.
Перелік дисциплін:«Публічні фінанси»

Пошедін Олег Іванович
доцент кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною
безпекою, кандидат історичних наук, доцент
Кафедра глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою
Сфера наукових інтересів:міжнародні відносини, європейська інтеграція,
євроатлантична безпека, всесвітня історія
Наукові здобутки: Понад 70 публікацій наукового та навчально-методичного
характеру.
Практична діяльність: Служба в Збройних Силах.
Громадська діяльність: Публічні виступи та публікації в пресі.
Перелік дисциплін: «Історія європейської інтеграції: етапи, результати та
досягнення. Політичні виклики європейської інтеграції»

Семенченко Андрій Іванович
професор кафедри інформаційної політики та електронного урядування, доктор
наук державного управління, професор
Кафедра інформаційної політики та електронного урядування
Сфера наукових інтересів: електронне урядування, електронна демократія,
інформаційна політика, інформатизація, інформаційна безпека, стратегічне
планування та управління у сфері національної безпеки
Наукові здобутки: Член спеціалізованої вченої ради Д 26.810.02 з захисту
дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук за
спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління в НАДУ, член
спеціалізованої вченої ради з захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів
кандидата наук за спеціальністю 21.07.05 - службова та бойова діяльність сил
охорони правопорядку, лауреат Державної премії у галузі науки і техніки. Має
понад 150 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, 40
винаходів та патентів.
Практична діяльність: Семенченко А.І. державний службовець 3-го рангу,
директор Інституту вищих керівних кадрів НАДУ. Займав посади: Голови
Національної комісії з питань державного регулювання у сфері зв‘язку та
інформатизації (05.2014-08.2014), директора Інституту вищих керівних кадрів
НАДУ (11.2013-05.2014), заступника віце-президента НАДУ (10.2012-11.2013),
декана факультету суспільно-політичного розвитку НАДУ (03.2011-10.2012),
завідувача кафедри менеджменту інформаційних технологій і стандартизації
Національної академії керівних кадрів культури тамистецтв Мінкультури
(12.2010-03.2011), першого заступника Голови Державного комітету
інформатизації України (06.2008-12.2010), директора Департаменту воєнної
політики та стратегічного планування Міноборони (05.2004-11.2005), завідуючого
сектору інформаційної безпеки Національного центру з питань євроатлантичної
інтеграції при Президентові України (04.2003-05.2004), завідуючого сектору
інформаційної політики (11.2001-04.2003) Національного інституту стратегічних
досліджень при Президентові України, начальника управління програм і проектів
інформатизації Держкомзв‘язку (07.1998-11.2001). Здійснює наукове керівництво
й консультування з підготовки кандидатських та докторських дисертацій.
Громадська діяльність: Член Консультаційної ради з питань інформатизації при
Верховній Раді України, Член Експертної ради при Комітеті Верховної Ради
України з питань інформатизації та зв‘язку, Експерт ОБСЄ, Голова робочої групи
з розробки проекту Білої книги «Електронна взаємодія».
Перелік дисциплін:«Електронне урядування»

Слюсарчук Ольга Петрівна
доцент кафедри управління національним господарством та економічної політики,
кандидат економічних наук, доцент
Кафедра управління національним господарством та економічної політики
Сфера наукових інтересів: економічна та соціальна політика, державні фінанси
та бюджетний процес, інвестиційна діяльність, фінансовий менеджмент, державне
управління рекреаційною сферою
Наукові здобутки: Кандидат економічних наук з 2008 року за спеціальністю
08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. Має понад 30
публікацій наукового та навчально-методичного характеру.
Практична діяльність:З 2005 року працює у вищих навчальних закладах
(загальний стаж роботи у сфері освіти – 14 років) на посадах старшого викладача
та доцента. Здійснює наукове керівництво й консультування з підготовки
магістерських робіт.
Громадська діяльність: Виступ у рамках рекламної компанії щодо вступу 2014
року перед студентами Ужгородського національного університету (квітень 2014
року).
Перелік дисциплін:«Публічні фінанси»

Шереметьєва Лариса Анатоліївна
старший викладач кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління
національною безпекою, магістр права, магістр державного управління
Кафедра глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою
Сфера наукових інтересів: європейські цінності та стандарти, європейські студії,
лобізм, екологізація, європейський адміністративний простір, електронне
врядування, захист прав людини, міжнародні програми технічної допомоги,
освітні програми тощо
Наукові здобутки: Має понад 35 публікацій наукового та навчально-методичного
характеру.
Практична діяльність: В НАДУ - з 2008 року по т.ч. (з 2008 року на кафедрі
євроінтеграції, з 2014 на кафедрі глобалістики, євроінтеграції та управління
національною безпекою). З 2013 по 2014 роки - за сумісництвом на кафедрі
державного управління в Національному університеті біоресурсів та
природокористування України (дисципліни: Євроінтеграція, Електронне
врядування). Стажування в навчальних закладах Польської Республіки за темою
«Сучасний університет – проектний підхід до організації роботи згідно до
положень європейських кваліфікаційних рамок» в 2013 році. На державній службі
- з 2004 по 2006 та з 2010 по 2011 роки. З 2002 по 2004 роки - на юридичному
факультеті КНУ ім. Шевченка (забезпечення навчально-методичного процесу).
Громадська діяльність: МГО «МИ-українці», заступник голови контрольноревізійного сектору. ВГО «Громада і закон», член правління. ГО «Академія
безпеки України». З 2012 року – в робочій групі Науково-експертної ради при
Комітеті євроінтеграції ВРУ. Експерт з розробки позиційного документу щодо
головування України в ОБСЄ в 2013 році. Експерт з розробки Національної
стратегії прав людини з 2014 року. Координатор Інфоцентру ЄС при кафедрі
глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою в НАДУ з
2014 року.
Перелік дисциплін: «Історія європейської інтеграції. Політичні виклики
європейської інтеграції», «Вступ до права ЄС»

Карпенко Олександр Валентинович
доцент кафедри інформаційної політики та електронного урядування, кандидат
наук з державного управління
Кафедра інформаційної політики та електронного урядування
Сфера наукових інтересів: сервісна діяльність органів влади, механізми надання
управлінських послуг, реінжиніринг і бенчмаркінг державно-управлінських
процесів, вироблення державної інформаційної політики, управління соціальними
комунікаціями, реалізація наступальних інформаційних операцій
Наукові здобутки: В Національній академії з 2003 р., зокрема закінчив
магістратуру (2006 р.), аспірантуру (2009 р.) та докторантуру (2014 р.). У 2009 р.
захистив кандидатську дисертацію на тему: ―Функціонально-технологічні
механізми інформаційно-аналітичного забезпечення органів державного
управління‖ за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. У 2014
р. підготував до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора наук з
державного управління на тему: ―Державна політика формування та реалізації
управлінських послуг в Україні‖. Автор монографії ―Управлінські послуги в
Україні: механізми надання органами влади‖ (2014 р.). Має понад 150 публікацій
наукового та навчально-методичного характеру у галузі державного управління,
педагогіки, психології та соціальних комунікацій в Україні, Грузії, Вірменії,
Казахстані та Російській Федерації.
Практична діяльність: Вітчизняний дослідник має значний досвід державної
служби й науково-педагогічної роботи, зокрема у Державному управлінні
справами (1997-2006 рр.), Службі безпеки України (2011 р.), Державній науковопедагогічній бібліотеці імені В.О. Сухомлинського (2010-2014 рр.) та Академії
муніципального управління (2010-2013 рр.). Державний службовець 7 рангу. В
Національній академії є розробником та викладачем ряду дисциплін
спеціальностей ―Публічне адміністрування‖ та ―Електронне урядування‖.
Здійснює наукове керівництво з підготовки магістерських та дисертаційних робіт.
Громадська діяльність: Експерт-консультант з оцінки результатів впровадження
програми ―Громадянське суспільство та належне врядування‖ Міжнародного
фонду ―Відродження‖ з напряму ―електронне урядування / електронна
демократія‖. Радник Голови Державного агентства з питань електронного
урядування (на громадських засадах).
Перелік дисциплін:«Електронне врядування»

Соловйов Сергій Григорович
доцент кафедри інформаційної політики та електронного урядування, кандидат
наук із соціальних комунікацій
Кафедра інформаційної політики та електронного урядування
Сфера наукових інтересів: електронна демократія, теорії комунікації, зв‘язки з
громадськістю, журналістика, інформаційні війни, реклама
Наукові здобутки: Має близько 45 публікацій наукового та навчальнометодичного характеру. Має опубліковані книги прози, оповідання в літературних
часописах, екранізовані сценарії.
Практична діяльність: С.Г. Соловйов працював у ЗМІ на посадах заступника
головного редактора, редактора відділу, ведучого радіопрограм. Обирався
депутатом місцевої ради, був помічником-консультантом народного депутата
України. Автор та ведучий тренінгівна тему зв‘язків з пресою в органах державної
влади та органах місцевого самоврядування. Здійснює наукове керівництво з
підготовки кандидатських дисертацій.
Громадська діяльність: Член Національної спілки журналістів України, Член
Національної спілки письменників України (член правління НСПУ).
Перелік дисциплін:«Електронне врядування»

Кілієвич Олександр Іванович
доцент кафедри управління національним господарством та економічної політики,
доцент
Кафедра управління національним господарством та економічної політики
Сфера наукових інтересів: методологія аналізу державної політики; аналіз
регуляторної, конкурентної, торгової політики; розвиток термінології в сфері
державного управління
Наукові здобутки: Автор (співавтор) більше 250 наукових і навчальнометодичних праць, з них 11 монографій, 3 підручників, 22 навчальних посібників,
низки англо-українських і англо-російських словників і глосаріїв у сфері
державного управління, державної політики, міжнародної торгівлі, що
поширювались у 20 країнах світу.
Практична діяльність: В останні 10 років був керівником або експертом
проектів Міжнародного фонду ―Відродження‖, фонду ‖Євразія‖, Світового Банку
(Київський офіс), Канадського бюро з міжнародної освіти (CIDA), Шведського
управління міжнародного розвитку (SIDA), USAID, Об‘єднаного віденського
інституту Світового банку та Міжнародного валютного фонду, Програми
розвитку ООН – з питань розробки і впровадження методології аналізу державної
політики в Україні, аналізу конкурентної політики, торгової політики, економічної
освіти державних службовців. У рамках програм міжнародного співробітництва з
2000 року займається впровадженням навчальних програм з аналізу державної
політики для студентів і службовців в Азербайджані, Вірменії, Грузії, Казахстані,
Киргизії, Таджикистані. Радник державного секретаря з питань європейської
інтеграції Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України
(2003 рік), першого заступника Міністра економіки та з питань європейської
інтеграції України (2003-2005 рр.), заступника Міністра економіки України (20052010, 2014 рр.).
Громадська діяльність: Співзасновник громадської організації – Інституту
аналізу політики і стратегій, заступник головного редактора журналу ―Суспільна
політика та стратегічний менеджмент‖.
Перелік дисциплін:«Публічні фінанси»

ВАКУЛЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
доцент, завідувач кафедрирегіонального управління, місцевого
самоврядування та управління містом
Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та
управління містом
Автор понад 70 наукових і навчально-методичних праць з питань
регіональної політики, місцевого самоврядування, управління містами та
економіки. Серед них: монографії: ―Економіка України: потенціал,
реформи, перспективи‖, ―Партнерство публічної влади, громадськості та
приватного сектору у процесах місцевого розвитку‖, ―Розвиток партнерства
між місцевою владою та недержавним сектором у сфері надання
громадських послуг‖, "Формування та розвиток соціальної політики в
міських поселеннях", "Реформа публічного управління в Україні:
виклики, стратегії, майбутнє"; підручник: "Управління сучасним містом";
навчальні посібники: "Управління розвитком міста", ―Державне регулювання
розвитку соціальної інфраструктури населених пунктів України‖,
―Економіка міст:Україна та світовий досвід‖, ―Основи місцевого
самоврядування сільських громад‖, ―Стратегічне планування на
місцевому та регіональному рівнях‖, ―Управління розвитком міста‖;
довідники: ―Організація роботи голови районної державної
адміністрації‖, ―Економічний довідник державного службовця‖,
―Правове регулювання діяльності державних службовців України‖ та
інш.
В.М.Вакуленко є розробником тематики і змісту спеціальностей
"Регіональне управління" та "Місцеве самоврядування", спеціалізацій
―Регіональне управління та місцеве самоврядування‖, ―Управління
містом‖ за спеціальністю "Державне управління", ―Управління на
місцевому та регіональному рівнях‖ за спеціальністю "Управління
суспільним розвитком".
За внесок у розбудову місцевого самоврядування та підготовку
державних службовців нагороджений почесною грамотою Національної
академії державного управління при Президентові України, почесною
грамотою Київського міського голови і подякою Київського міського
голови. У 2005 році був нагороджений Почесною грамотою Верховної
Ради України за заслуги перед українським народом, а у 2008 року
Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.

Перелік дисциплін:«Publik Managementта процеси децентралізаціїв
Європі»

Ільченко-Сюйва Леся Василівна
доцент кафедри управління національним господарством та економічної політики,
к.держ.упр., доцент
Кафедра управління національним господарством та економічної політики
Сфера наукових інтересів: монетарна політика, державне регулювання
діяльності фінансових посередників, державні фінанси, міжнародні фінанси,
податкова політика
Наукові здобутки: Має 5 монографій та понад 100 наукових, навчальнометодичних, публіцистичних, довідникових публікацій.
Практична діяльність: Л.В. Ільченко-Сюйва має значний досвід роботи з
міжнародними організаціями в рамках різноманітних проектів (Світового банку,
CIDA, TACIS, ПРООН тощо) у сфері аналізу державної політики, державних
фінансів, проведення навчання (тренінгів та короткострокових семінарів) як в
Україні, так і країнах Європи. Здійснює наукове керівництво кандидатських
дисертацій та магістерських робіт.
Перелік дисциплін: «Публічні фінанси»

Сич Наталія Анатоліївна
кандидат економічних наук, доцент, доценткафедри регіонального
управління, місцевого самоврядування та управління містом
Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та
управління містом
Сфера наукових інтересів:муніципальний менеджмент

Основні публікації
1. Сич Н.А. Загальні засади місцевого самоврядування в Україні :
підручник / за заг. ред. В. М. Вакуленко, М. К. Орлатого. – К.:
НАДУ, Вид-во ―Феникс‖. - 2010.

Патенти
посібник «Освітньо-професійна програма підготовки магістра за
спеціальністю 8.150108 «Місцеве самоврядування» напряму підготовки
1501 «Державне управління» (2009)
Перелік дисциплін: «Publik Managementта процеси децентралізаціїв
Європі»

Мельник Юрій Віталійович
доцент кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною
безпекою, кандидат юридичних наук
Кафедра глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою
Сфера наукових інтересів: європейська інтеграція, правова та інституційна
система ЄС, конституційне право України, конституційне право зарубіжних країн,
захист прав людини
Наукові здобутки: Автор понад 20 наукових та науково-практичних публікацій.
Практична діяльність:Приймає участь у проекті Європейської комісії «Кафедра
Жана Моне». Здійснює наукове керівництво з підготовки кандидатських
дисертацій. Займається адвокатською практикою з 2002 року.
Громадська діяльність: Тісно співпрацює із ГО «Інститут демократії та прав
людини», є співавтором низки публіцистичних статей присвячених
конституційній реформі та захисту прав людини. Є постійним учасником науковопрактичних конференцій присвячених питанням європейської інтеграції та
захисту прав людини.
Перелік дисциплін:«Інституційні основи ЄС»

Чулаєвська Марина Євгенівна
доцент кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною
безпекою НАДУ при ПУ, кандидат наук з державного управління
Кафедра глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою
Сфера наукових інтересів: Політика європейської інтеграції, право ЄС,
внутрішній ринок ЄС, управління у сфері трудової міграції, децентралізовані
агенції ЄС
Наукові здобутки: Кандидат наук з державного управління за спеціальністю
25.00.01 – теорія та історія державного управління. Автор більше 20 наукових і
навчально-методичних праць. Автор-розробник навчальних програм і навчальних
планів спеціальності «Публічне адміністрування», «Державне управління».
Переможець конкурсу випускників Програми підготовки викладачів у сфері
європейської інтеграції 2011 року – організатори: Головне управління державної
служби України та UEPLAC, Київ
Практична діяльність:З 2014 р.- доцент кафедри глобалістики, євроінтеграції та
управління національною безпекою НАДУ при ПУ. 2012-2013 рр займала посаду
заступника завідуючого кафедрою європейської інтеграції НАДУ при ПУ. З 2008
року працює в НАДУ при ПУ. Впродовж двох років працювала помічникомконсультантом народного депутата України в Апараті ВРУ
Громадська діяльність: Член ГО «Столичний діловий клуб», «ПольськоУкраїнська солідарність». Учасник проекту «Кафедра Жана Моне».
Перелік дисциплін:«Вступ до європейського права», «Інституційні основи ЄС»

Лелеченко Анжела Павлівна
доцент кафедрирегіонального управління, місцевого самоврядування та
управління містом, кандидат наук державного управління, доцент, доктор
філософії
Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та
управління містом
Сфера наукових інтересів: Децентралізація в системі державного
управління, вдосконалення територіальної організації влади та управління в
контексті проведення адміністративної реформи в Україні, муніципальний
менеджмент, місцеве управління в зарубіжних країнах, правові, мовні і
технічні норми документотворення та документообігу в органах місцевого
самоврядування, прогресивні методи навчання дорослих

Основні публікації
1. Лелеченко А. Проведення адміністративної реформи в Україні:
дійсність, стан, проблеми // Зб. наук. пр. НАДУ / За заг. ред.
В.І.Лугового, В.М.Князєва. – К.: Вид-во НАДУ, 2004. – Вип. 2. – С.
68-77.
2. Лелеченко А. Вплив децентралізації на ефективність надання
державних послуг // Вісн. НАДУ. – 2004. – № 3. – С. 115-126.
3. Лелеченко А. Децентралізація як конституційний принцип у
здійсненні державної влади в Україні // Статистика України. – 2004. –
№ 2. – С. 37-40.
4. Лелеченко А. Становлення місцевого самоврядування в Україні як
структурного елемента децентралізації державного управління // Вісн.
НАДУ. – 2005. – № 1. – С. 497-505.

Патенти
Посібник «Освітньо-професійна програма підготовки магістра за спеціальністю
8.15010009 «Місцеве самоврядування» напряму підготовки 1501 «Державне
управління» (2009)

Перелік дисциплін:«New Public Management та процеси децентралізації в
Європі»

Колтун Вікторія Семенівна
доцент кафедрирегіонального управління, місцевого самоврядування та
управління містом, кандидат наук державного управління, доцент, Ph.D. in
Public Administration
Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління
містом
Сфера
наукових
інтересів:
Функціонування
системи
місцевого
самоврядування, взаємодія органів місцевого самоврядування і місцевих
органів виконавчої влади у забезпеченні територіального розвитку,
вдосконалення територіальної організації влади та управління в контексті
проведення адміністративної реформи в Україні, прогресивні методи навчання
дорослих, муніципальний менеджмент

Основні публікації
1. Колтун В.С. Урбанізація як культурно-історичний феномен. Методичні
рекомендації до навчальної дисципліни. К.: Вид-во НАДУ, 2004. –24 с.
2. Колтун В.С. Екологічна політика міста.// Управління розвитком міста.
Навчальний посібник./За ред. В.М.Вакуленка, М.К.Орлатого. – К.:Видво НАДУ, 2006. – с. 147-168.
3. Колтун В.С. Конституційно-правові засади місцевого самоврядування.
Організаційно адміністративні структури управління містом.//
Управління розвитком міста. Навчальний посібник./За ред.
В.М.Вакуленка, М.К.Орлатого. – К.:Вид-во НАДУ, 2006. – с.41-55.

Нагороди, відзнаки, подяки
Почесна Грамота Кабінету Міністрів України № 18008 від 30.09.2009 р.
Подяка Київського міського голови № 70220 від 24.08.2007 р.
Перелік дисциплін:«Територіальнеуправління в Українів умовах реформ»

Дегтярьова Ія Олександрівна
професор кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та
управління містом
Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління
містом
Сфера наукових інтересів:регіональне управління, місцеве самоврядування,
стимулювання економічного розвитку територій, інновації в управлінні
розвитком територій, управління конкурентоспроможністю регіонів
Основні публікації
Монографії:
1. Дегтярьова І. О. Конкурентоспроможність регіону: стратегічні
пріоритети та механізми державного управління : монографія / І. О.
Дегтярьова. – К. : НАДУ, 2012. – 368 с.
2. Територіальна громада: знаннєвість, дієвість : монографія / за заг. ред.
Ю. О. Куца. – Х. : Віровець А. П. ―Апостроф‖, 2011. – 339 с. –
Авторські : С. 248–262 (Конкурентоспроможність – результат
ефективної реалізації знаннєвого, творчого та конкурентного
потенціалу територіальної громади).
Підручники:
1. Основи регіонального управління в Україні : підручник / авт.-упоряд. :
В. М. Вакуленко, М. К. Орлатий, В. С. Куйбіда та ін. ; за заг. ред. В. М.
Вакуленка, М. К. Орлатого. – К. : НАДУ, 2012. – 576 с. – Авторські: С.
182–195 (―Інструменти забезпечення інноваційного розвитку регіону‖);
429–439 (―Інновації в регіональному управлінні‖).

Перелік дисциплін:«Територіальнеуправління в Українів умовах реформ»

Федоренко Владислав Леонідович
завідувач кафедри, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України
Кафедра державної служби та кадрової політики
Сфера наукових інтересів: проблеми державотворення та правотворення в
Україні; теорія та історія Конституції України і конституційна реформа; державна
служба та кадрова політика; розвиток лідерства на державній службі; виборче
право, виборчі системи і виборчий процес; референдуми і референдне право;
адміністративно-правова реформа; реформування місцевого самоврядування та
служба в органах місцевого самоврядування та ін.
Наукові здобутки: Член спеціалізованих вчених рад: Д 64.086.04 у
Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого; Д 26.007.04 у
Національній академії внутрішніх справ. Член редколегій журналів: Вісник
Національної академії державного управління при Президентові України; Вісника
ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. Виступає офіційним опонентом кандидатських і
докторських дисертацій. Автор і співавтор біля 400 наукових публікацій, у тому
числі монографій.
Практична діяльність: Очолював навчально-науковий інститут заочного
навчання Національної академії внутрішніх справ. Має великий досвід керівної
роботи, зокрема на посадах першого заступника директора НІСД – керівника
Центру нормопроектного забезпечення Президента України; директора
департаменту конституційного та адміністративного права Мін‘юсту, радник
Міністра юстиції України. Обіймав офіцерські посади в органах СБ України.
Здійснює наукове керівництво й консультування з підготовки кандидатських та
докторських дисертацій.
Громадська діяльність: Член Конституційної Асамблеї та консультант Комітету
Верховної Ради України VII скликання з питань державного будівництва та
місцевого самоврядування поза штатом. Робота в робочих групах щодо
підготовки законопроектів.
Перелік дисциплін:«Корпоративна політика і лідерство»

Берданова Ольга Володимирівна
доцент кафедрирегіонального управління, місцевого самоврядування та
управління містом, кандидат економічних наук, доцент
Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та
управління містом
Сфера наукових інтересів:розроблення актуальних питань регіонального
управління, місцевого самоврядування та управління містом, насамперед
економічних та організаційно-правових засад управління розвитком регіону
та міста (розроблення довгострокових прогнозів, програм та стратегічних
планів розвитку міста, комплексна оцінка соціально-економічного розвитку
регіонів), розвитку соціальної сфери, удосконалення діяльності органів
державної влади та органів місцевого самоврядування, розробка механізмів
співпраці органів місцевого самоврядування і населення

Основні публікації
1. Розвиток партнерства між місцевою владою та недержавним сектором
у сфері надання громадських послуг: Монографія / За ред.
Ю.П.Лебединського. – К.: Ужгород: Патент, 2003. – 192 с.
2. Соціальна інфраструктура та комунікаційне забезпечення регіону:
Навч. посіб./ Кол.авт.; За ред. М.К.Орлатого, О.С.Ігнатенка. – К.: Видво НАДУ, 2006. – 208 с.
3. Управління розвитком міста. Навч. посіб. (з грифом МОН України)/ За
ред.:. В.М.Вакуленка, М.К.Орлатого. – К.:НАДУ, 2006. – 389 с.

Патенти
посібник «Освітньо-професійна програма підготовки магістра за
спеціальністю 8.150108 «Місцеве самоврядування» напряму
підготовки 1501 «Державне управління» (2009)
посібник «Освітньо-професійна програма підготовки магістра за
спеціальністю 8.150109 «Регіональне управління» напряму підготовки
1501 «Державне управління» (2009)
Перелік дисциплін:«Територіальнеуправління в Українів умовах реформ»

Побережна Віта Анатоліївна
кандидат наук з державного управління, доцент кафедри
Кафедра державної служби та кадрової політики
Сфера наукових інтересів: державна кадрова політика, державна служба,
управління людськими ресурсами, лідерство
Наукові здобутки: Автор понад 20 наукових публікацій.
Практична діяльність: Очолювала відділення доуніверситетської підготовки
Хмельницького університету управління та права. Має досвід роботи на посадах
державної служби. Здійснює керівництво з підготовки магістерських робіт.
Громадська діяльність: Наукові здобутки використовувались у процесі
розроблення правової експертизи проектів законодавчих та нормативно-правових
актів, а саме: проекту закону України ―Про державну службу‖; проекту указу
Президента України ―Про стратегію державної кадрової політики на 2012 – 2020
рр.‖; проекту розпорядження Кабінету Міністрів України ―Про схвалення
Концепції державної цільової програми розвитку державної служби на 2012 –
2016 рр.‖. Учасник міжнародних конференцій англійською мовою.
Перелік дисциплін:«Корпоративна політика і лідерство»

Титаренко Олександр Михайлович
доцент кафедрирегіонального управління, місцевого самоврядування та
управління містом, кандидат наукдержавного управління

Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління
містом
Сфера наукових інтересів:муніципальний менеджмент, виборчий процес,
форми прямої демократії, стимулювання і моніторинг розвитку малого
підприємництва, вдосконалення територіальної організації влади, прогресивні
методи навчання дорослих
Основні публікації
1. Управління розвитком міста. Навч. посіб. (з грифом МОН України)/ За ред.:
В.М.Вакуленка, М.К.Орлатого. – К.:НАДУ, 2006. – 389 с.
2. Управління сучасним містом. Підруч. (з грифом МОН України)/ За ред.:
В.М.Вакуленка, М.К.Орлатого. – К.: НАДУ, 2008. – 632 с.

Патенти
посібник «Освітньо-професійна програма підготовки магістра за спеціальністю
8.150108 «Місцеве самоврядування» напряму підготовки 1501 «Державне
управління» (2009)

Перелік дисциплін:«Територіальнеуправління в Українів умовах реформ»

Коваль Олег Михайлович
доцент, професор кафедри регіонального управління, місцевого
самоврядування та управління містом, кандидат наукдержавного управління

Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління
містом

Перелік дисциплін:«Територіальнеуправління в Українів умовах реформ»

Сороко Володимир Миколайович
професор кафедри, кандидат технічних наук, доцент, заслужений працівник освіти
України
Кафедра державної служби та кадрової політики
Сфера наукових інтересів: процеси управління державною службою,
оцінювання ефективності державної служби, технологія надання публічних
послуг, державна служба, кадрова політика
Наукові здобутки: Автор понад 220 наукових та науково-методичних праць,
серед яких 2 монографії, 2 підручника, 4 посібника з грифом МОН. Автор 78
винаходів щодо організації спеціальних комп‘ютерних систем для автоматизації
навчального процесу, моделювання обчислювальних мереж і проектування
складних систем, з яких 4 винаходи впроваджені в модельному комплексі системи
―Буран‖, має почесне звання ―Кращий молодий винахідник України.‖ Працюючи
на керівних посадах в установах Міністерства освіти України виконував протягом
5 років функції головного конструктора АСУ ВНЗ України.
Практична діяльність: Начальник управління з навчальної роботи Національної
академії. Займав відповідальні посади в Секретаріаті Кабінету Міністрів України,
Головному управлінні державної служби України. Працював заступником
Начальника Головдержслужби України.
Громадська діяльність: Започаткував і реалізував в межах єдиної державної
комп‘ютерної системи ―Кадри‖ технологію обліку державних службовців, яка
впроваджена в системі державної служби як система ―Картка‖ на базі облікової
форми П2-ДС. Приймав участь у створенні стратегічних документів щодо
розвитку державної служби у вигляді державних цільових програм, опрацьовував
Стратегію державної кадрової політики до 2020 року.
Перелік дисциплін: «Територіальнеуправління в Українів умовах реформ».

Давидова Юлія Володимирівна
д.м.н., с.н.с., професор кафедри регіонального управління, місцевого
самоврядування та управління містом
Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління
містом
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