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Книга — це джерело освіти, знання і якщо збагачення, 

то збагачення культурного і душевного 

Максим Рильський 

Одним з важливих напрямів діяльності Національної академії є інформаційно-

бібліотечне забезпечення наукової роботи та навчального процесу. Відділ 

інформаційно-бібліотечного забезпечення Національної академії спрямовує свою 

діяльність на виконання пріоритетних завдань, поставлених перед науково-освітнім 

закладом у напрямі модернізації системи професійного навчання державних 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в освітній та науковій галузі 

“Державне управління”. 

Формування  інформаційно-бібліотечних фондів  та  книгозабезпеченість  

освітнього процесу є одним із пріоритетних напрямів роботи відділу,  що  передбачає 

комплектування, формування та оновлення сукупних фондів відділу інформаційно-

бібліотечного забезпечення Національної академії (ретроспективне, поточне, 

перспективне) відповідно до: 

• змісту навчальних програм підготовки магістрів державного управління за 

спеціальностями освітньої галузі “Державне управління” зокрема: 

- Інституту вищих керівних кадрів за спеціальною магістерською програмою 

“Управління суспільним розвитком”; 

- Інституту “Вища школа державного управління” за спеціальною магістерською 

програмою “Публічне адміністрування”; 

- Інституту державної служби та місцевого самоврядування на засадах цілісної 

практико-орієнтованої системи підготовки магістрів із галузевого управління за 

конкретними напрямами управлінської діяльності: публічна політика, 

парламентаризм та парламентська діяльність, регіональне управління, місцеве 

самоврядування, управління у сфері національної безпеки, охорони здоров'я, освіти; 

• професійних програм підвищення кваліфікації працівників органів державної 

влади та посадових осіб місцевого самоврядування; 

• змісту програм підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів вищої 

кваліфікації за спеціальностями галузі науки “Державне управління” та в галузі 

економічних наук; 

• напрямів проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень 

відповідно до тематики науково-дослідних робіт Комплексного наукового проекту 

“Державне управління та місцеве самоврядування”; 

• запитів наукових працівників, які здійснюють надання експертно-

консультаційних, інформаційно-аналітичних, науково-методичних послуг органам 

державної влади та місцевого самоврядування. 

Формування та поповнення інформаційно-бібліотечного фонду відділу 

впродовж 2014 року відбувалось за рахунок нижчезазначених складових джерел 

комплектування: 



- пріоритетне джерело комплектування фондів – друкована продукція видавництва 

Національної академії (м. Київ), що рекомендована до друку Вченою радою 

відповідно до щорічного плану видавничої діяльності; 

- важливий компонент формування фондів – підготовлені професорсько-

викладацьким складом, науковими працівниками Національної академії наукові, 

довідкові, навчально-методичні видання, опубліковані в інших видавництвах України 

(дарчі примірники); 

- особливий компонент комплектування наукової частини фонду – кандидатські, 

докторські дисертації, які передаються до відділу після захисту у спеціалізованих 

вчених радах та формують дисертаційний фонд Національної академії; монографії 

осіб, які проходили підготовку в докторантурі Національної академії (м. Київ) та 

опубліковані в інших видавництвах України (дарчі примірники); 

- невід’ємна складова комплектування фондів – друкована продукція видавництв 

регіональних інститутів державного управління Національної академії (надходження 

обов’язкового примірника). 

Новим та важливим джерелом комплектування у 2014 році став фонд 

електронних видань, який почав формуватися відповідно до наказу Національної 

академії “Про затвердження Положення про Електронну бібліотеку” від 20 січня 2014 

р. № 14. Формування фонду Електронної бібліотеки Національної академії 

відбувалось засобом отримання від управління з видавничої діяльності електронних 

версій друкованих наукових праць, довідкових видань, навчально-методичних 

видань. Фонд електронних видань представлений на веб-сторінці зовнішнього 

порталу Національної академії, що надає можливість користуватися електронним 

фондом в локальній академічній мережі та в режимі віддаленого доступу. 

Науково-бібліографічний покажчик систематизовано та структуровано 

відповідно до провідних напрямів діяльності закладу: 

• видання загального характеру, що висвітлюють основні напрями науково-

освітньої діяльності Національної академії; 

• видання структурних підрозділів Національної академії (м. Київ); 

• автореферати дисертацій, захищених у Національній академії та її регіональних 

інститутах; 

• видання, виконані в рамках Комплексного наукового проекту Національної 

академії “Державне управління та місцеве самоврядування”; 

• видання регіональних інститутів державного управління Національної академії. 

Науково-бібліографічний покажчик містить 268  назв нових видань з фондів 

відділу інформаційно-бібліотечного забезпечення Національної академії. Видання 

систематизовані, класифіковані, внесені в бази даних електронного каталогу: 

“Книжковий фонд”, “Періодичні видання”, “Автореферати дисертацій, захищених у 

Національній академії та її регіональних інститутах”. Бази даних електронного 

каталогу інформаційно-пошукової системи відділу САБ “ІРБІС” виставлені на 

зовнішньому порталі Національної академії в локальній мережі та в режимі 

віддаленого доступу: http://academy.gov.ua/?lang=ukr&tip=dop&tipn=Page&page=41 

 

 

http://academy.gov.ua/?lang=ukr&tip=dop&tipn=Page&page=41


ВИДАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ, 

ЩО ВИСВІТЛЮЮТЬ ОСНОВНІ НАПРЯМИ 

НАУКОВО-ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ 
 

35(477)(08) В34 

Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : 

наук. журн. = Visnyk Natsionalnoi academii derzhavnogo upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy : 

acad. j. [Текст] / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; редкол.: Ю. В. Ковбасюк 

(голов. ред.), К. О. Ващенко [та ін.]. – К. : НАДУ, 2015. – № 3. – 148 с. – Текст: укр., англ., 

рос. – ISSN 2310-2837. 

 

35(477)(08) В34 

Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : 

наук. журн. = Visnyk Natsionalnoi academii derzhavnogo upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy : 

acad. j. [Текст] / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; редкол.: Ю. В. Ковбасюк 

(голов. ред.), К. О. Ващенко [та ін.]. – К. : НАДУ, 2015. – № 2. – 126 с. – Текст: укр., англ., 

рос. – ISSN 2310-2837. 

 

35(477)(08) З-41 

 Збірник наукових праць Національної академії державного управління при 

Президентові України [Текст] : [наук. вид.]. Вип. 1/2015 / Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України ; за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка. - Київ : НАДУ, 2015. - 219 с. - Анот. ст. 

парал.: англ., рос. - Бібліогр. в кінці ст. 

 

35(477)(08) З-41 

 Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України 

[Текст] : [наук. вид.]. Вип. 2/2014 / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка. - 

Київ : НАДУ, 2014. - 171 с. - Анот. парал.: англ., рос. - Бібліогр. в кінці ст. 

 

35(477)(08) З-41 

 Збірник наукових праць Національної академії державного управління при 

Президентові України [Текст] : [наук. вид.]. Вип. 1/2014 / Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України ; за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка. - Київ : НАДУ, 2014. - 131 с. - Анот. 

парал.: англ., рос. - Бібліогр. в кінці ст. 

 

35-027.21/.22(08) А 87 

 Архетипіка і державне управління: громадянська самоорганізація, соціальна 

мобільність, суспільна інтеграція [Текст] : зб. наук. пр. переможців і кращих авт. Третього 

міжнар. конкурсу молодих учених, 30 квіт. 2015 р., Ужгород - Скаліца (Словаччина) / Нац. 

акад. держ. упр. при Президентові України, Центральноєвроп. ун-т, Укр. шк. архетипіки ; за 

наук. ред. Е. А. Афоніна, Г. Л. Рябцева. - Київ : Псіхєя, 2015. - 84 с. : рис., табл. - Зміст, назви 

ст., анот. парал. англ. - Бібліогр. в кінці ст. - ISBN 978-617-7234-05-9. 

 

35-027.21/.22(08) А 87 

 Архетипіка і державне управління: раціоналізація та нормативні практики [Текст] : 

зб. наук. пр. переможців і кращих авт. Другого міжнар. конкурсу молодих учених, Київ, 13 

черв. 2014 р. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Укр. шк. архетипіки ; за ред. 

Е. А. Афоніна, Г. Л. Рябцева. - Київ : Псіхєя, 2014. - 120 с. : рис., табл. - Зміст, назви ст., анот. 

парал. англ. - Бібліогр. в кінці ст. - ISBN 978-617-7234-00-4. 

 

 

 



***  ***  *** 
 

35.088.6(477) І-71 

 Інституційне забезпечення кадрової політики у публічному управлінні: місія, роль та 

місце Національної академії державного управління при Президентові України [Текст] : наук. 

доп. / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка ; Ю. В. Ковбасюк, А. І. Семенченко, Ю. П. Сурмін [та ін.] ; 

редкол.: Ю. В. Ковбасюк (голова), А. І. Семенченко, Ю. П. Сурмін [та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. 

при Президентові України. - Київ : НАДУ, 2015. - 160 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 153-157 (85 

назв). 

 

35.088.6[341.17:061.1ЄС](07) К 29 

 Каталог "європейських студій": підвищення професійної компетентності фахівців у 

сфері європейської інтеграції [Текст] : [довідк. вид.] / упоряд.: Ю. В. Ковбасюк (кер. кол. 

упоряд.), М. М. Білинська [та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, 

Представництво Фонду Ганса Зайделя в Україні, Швейц.-укр. проект "Підтримка 

децентралізації в Україні "DESPRO". - Київ : НАДУ, 2015. - 232 с. 

 

35:342.1/.6](1-87+477) С 24 

 Світові моделі державного управління: досвід для України [Текст] : [наук. вид.] / за 

заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, С. В. Загороднюка, П. І. Крайніка [та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. 

при Президентові України. - 2-ге вид. - Київ : НАДУ, 2015. - 612 с. : іл. - (Бібліотека магістра. 

Серія "Зарубіжний досвід"). - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978--966-619-358-5. 

 

35:342.1/.6](1-87+477) С 24 

 Світові моделі державного управління: досвід для України [Текст] : [наук. вид.]. У 

2 ч. Ч. 2 / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, С. В. Загороднюка, П. І. Крайніка [та ін.] ; Нац. акад. 

держ. упр. при Президентові України. - Київ : НАДУ, 2015. - 520 с. : іл. - (Бібліотека 

магістра. Серія "Зарубіжний досвід"). - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978--966-619-359-2. 

 

ПІДСУМКОВІ ДОКУМЕНТИ НАУКОВИХ 

ЗАГАЛЬНОАКАДЕМІЧНИХ КОМУНІКАТИВНИХ ЗАХОДІВ 
 

35.08(477)(06) Д 36 

 Державна служба в Україні: досвід, проблеми, перспективи [Текст] : матеріали 

Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. Дню держ. служби в Україні (Київ, 24 черв., 2015 р.) / 

Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Ін-т держ. служби та місц. самоврядування, 

Каф. держ. служби та кадр. політики, Нац. акад. прав. наук України, Київ. регіон. центр ; за 

заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, В. Л. Федоренка. - Київ : Ліра-К, 2015. - 244 с. - Бібліогр. в кінці 

доп. - ISBN 978-617-7320-03-5. 

 

35.088.6:061.1ЄС](477) (06) Є 24 

Європейські принципи і стандарти підготовки публічних управлінців: орієнтири для 

України [Текст] : матеріали щоріч. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 5-6 листоп. 

2015 р.) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, М. 

М. Білинської, В. М. Сороко, Л. А. Гаєвської. - Київ : НАДУ, 2015. - 312 с. - Бібліогр. в кінці 

доп. 

 

351.77.08:005.336.1](06) З-13 

 Завдання держави у забезпеченні ефективної кадрової політики системи охорони 

здоров’я [Текст] : матеріали наук.-практ. конф. (Київ, 22 квіт. 2015 р.) / Нац. акад. держ. упр. 

при Президентові України ; за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, В. М. Князевича, Н. О. Васюк. - 

Київ : ДКС Центр, 2015. - 160 с. - Бібліогр. в кінці доп. - ISBN 978-966-2339-94-9. 

 



35.08.071(06) І-71 

 Інституційне забезпечення кадрової політики у державному управлінні: 

становлення та розвиток [Текст] : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. 

участю (Київ, 29 трав. 2015 р.) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; за заг. ред. 

Ю. В. Ковбасюка, А. І. Семенченка, С. В. Загороднюка. - Київ : НАДУ, 2015. - 404 с. 
 

35:659.3:004](477)(06) І-74 

 Інформаційне суспільство в Україні: стан, проблеми, перспективи [Текст] : 

матеріали щоріч. наук.-практ. конф. за міжнар. участю "Дні інформ. сусп-ва - 2015" (м. Київ, 

19-20 трав. 2015 р.) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Каф. інформ. політики 

та електрон. урядування, Спіл. програма ЄС та Ради Європи "Зміцнення інформ. сусп-ва в 

Україні" ; упоряд. М. Малюга ; за заг. ред. Н. В. Грицяк. - Київ : Тезис, 2015. - 226 с. - Назва 

на обкл. : Розвиток інформаційного суспільства в Україні: стан, проблеми, перспективи. - 

Бібліогр. в кінці доп. - ISBN 978-966-421-205-9. 
 

***  ***  *** 
 

352.088.6:005.322](06) В 43 

 Викладання лідерства для посадових осіб та представників місцевого 

самоврядування: сутність, виклики, перспективи [Текст] : матеріали Всеукр. круглого столу 

(Київ, 15 квіт. 2015 р.) : [наук. вид.] / за заг. ред. В. А. Гошовської, Л. А. Пашко, А. К. Гука ; 

Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Ін-т підвищ. кваліфікації керів. кадрів, Каф. 

парламентаризму та політ. менеджменту. - Харків : Фактор, 2015. - 88 с. - Бібліогр. в кінці 

доп. - ISBN 978-966-180-669-5. 
 

351.86:[327+338.2:339](477)(06) В 43 

 Виклики й загрози національній безпеці у контексті геополітичного та 

геоекономічного вибору України [Текст] : матеріали круглого столу (Київ, 3 груд. 2014 р.) / 

Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Каф. глобалістики, євроінтеграції та упр. 

нац. безпекою ; за ред. Ю. В. Ковбасюка, Г. П. Ситника. - Київ : НАДУ, 2014. - 161 с. - 

Бібліогр. в кінці доп. 
 

321.01(477)"20" В 43 

Виклики української державності в ХХІ столітті: філософія нового буття [Текст] : 

матеріали Круглого столу до Міжнар. дня філософії (Київ, 21 листоп. 2014 р.) / за заг. ред. 

Ю. В. Ковбасюка, Р. В. Войтович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. 
 

***  ***  *** 
 

34:005.591.4(477) П 68 

 Правові реформи в Україні: реалії сьогодення [Текст] : тези доп. VII Всеукр. наук.-

теорет. конф., присвяч. Дню юриста України (Київ, 29 жовт. 2015 р.) / упоряд.: О. В. 

Калиновський, І. Д. Ткачук ; редкол.: С. Д. Гусарєв [та ін.] ; М-во внутр. справ України, Нац. 

акад. внутр. справ України, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Ін-т держ. 

служби та місц. самоврядування [та ін.]. - Київ : Ліра-К, 2015. - 456 с. - Бібліогр. в кінці доп. - 

ISBN 978-966-96938-6-4. 
 

КАФЕДРА ДЕРЖАВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 
 

351:502.131.1](075.8) П 88 

 Публічне управління в забезпеченні сталого (збалансованого) розвитку [Текст] : 

навч. посіб. / Т. К. Гречко, С. А. Лісовський, С. А. Романюк, Л. Г. Руденко ; Нац. акад. держ. 

упр. при Президентові України, Ін-т географії НАН України. - Київ : [б. в.] ; Херсон : Грінь 

Д. С., 2015. - 264 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 254-263 (147 назв) та в підрядк. прим. - ISBN 

978-966-930-025-6. 



 

КАФЕДРА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ 

ГОСПОДАРСТВОМ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ 
 

336.532.1(07) А 64 

 Анализ выгод и издержек [Текст] : практ. пособие / пер. с англ. В. Вышенской ; 

науч. ред. пер. и авт. предисл. А. Килиевич ; Секретариат Совета Казначейства Канады. - 

Бишкек : Ун-т Центральной Азии, 2014. - 187 с. : рис., табл. - Прил.: с. 166-186. - Глоссарий: 

с. 166-176. - Библиогр.: с. 178-186. - Пер. изд. : Benefit-Cost Analysis Guide / Treasuru Board of 

Canada Secretariat. - Ottawa. - ISBN 978-9967-27-471-6. 

 

КАФЕДРА СОЦІАЛЬНОЇ І ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ 
 

364(075.8) Д 79 

Дубич, К. В.  
 Вступ до соціальної допомоги [Текст] : навч. посіб. / К. В. Дубич ; М-во освіти і 

науки України, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. 

Драгоманова. - Київ : Слово, 2015. - 224 с. - Бібліогр. в кінці розд. - Перелік законодав. актів: 

с. 208-217. - ISBN 978-966-194-211-9. 

 

351.84:364-7](1-87+477) Д 79 

Дубич, К. В.  
 Механізми державного управління соціальними послугами: зарубіжний досвід та 

українські реалії [Текст] : монографія / К. В. Дубич ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові 

України. - Київ : НАДУ, 2015. - 380 с. - Бібліогр.: с. 341-372 (272 назви). - Дод.: с. 373-376. - 

ISBN 978-617-571-112-5. 

 

322(477)(091) О-58 

Онищук, С. В.  
 Вплив церкви на процеси державотворення в Україні: історико-методологічний 

аналіз [Текст] : монографія / С. В. Онищук ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. держ. 

упр. при Президентові України. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2014. - 408 с. - Бібліогр.: с. 

345-407 (577 назв). - ISBN 978-966-428-373-8. 

 

304:351:005.591.4](477) Р 45 

 Реформування соціальної політики в Україні: проблеми та перспективи [Текст] : 

навч.-наук. вид. / за заг. ред. В. А. Скуратівського, В. П. Трощинського ; В. А. Скуратівський, 

В. П. Трощинський, П. К. Ситник [та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - 

Київ ; Львів : НАДУ, 2012. - 368 с. - (Бібліотека магістра. Серія "Державно-управлінські 

реформи"). - Дод.: с. 285-364. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-966-619-326-4. 

 

КАФЕДРА ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ 

ТА СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ 
 

351.82:005.8:622.011 А 64 

 Аналіз політики для використання соціально-економічних переваг видобувних 

проектів в Україні [Текст] : практ. посіб. / В. В. Тертичка, Г. Л. Рябцев, С. В. Сапєгін, О. В, 

Берданова ; Укр. ін-т газу нетрадиц. джерел, ПП Наук.-техн. центр "Псіхєя". - Київ : Псіхєя, 

2015. - 84 с. - Бібліогр.: с. 81-83. - ISBN 978-617-7234-23-4. 

 

 



35.072:005.57](076) І-73 

 Інтерактивні методи взаємодії. Практикум [Текст] : метод. рек. / Ю. В. Ковбасюк, С. 

О. Телешун, Л. В. Гонюкова [та ін.] ; за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка ; Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України, Громад. орг. - Центр "Розвиток демократії", Каф. політ. аналітики і 

прогнозування, Каф. держ. політики та суспіл. розвитку. - Київ : НАДУ, 2015. - 39 с. - 

Бібліогр.: с. 38-39 (27 назв) та в кінці тем. 

 

316.422:005.591.4](075.8) К 77 

Кравченко, С. О.  
 Управління суспільними реформами [Текст] : навч. посіб. / С. О. Кравченко ; Нац. 

акад. держ. упр. при Президентові України. - Київ : УкрСІЧ, 2014. - 250 с. - Бібліогр.: с. 242-

249 та в кінці розд. - ISBN 978-617-7107-24-7. 

 

351.823.3:553.98(477) О-72 

 Освоєння нетрадиційних вуглеводів в Україні: шляхи використання соціально-

економічних переваг [Текст] : навч.-наук. вид. / В. В. Тертичка, Г. Л. Рябцев, С. В. Сапєгін, 

О. В, Берданова ; Укр. ін-т газу нетрадиц. джерел, ПП Наук.-техн. центр "Псіхєя". - Київ : 

Псіхєя, 2015. - 192 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 185-191 (83 назви) та в підрядк. прим. - ISBN 

978-617-7234-14-1. 

 

32:351:005.591.4](477) Р 45 

 Реформування державної політики в Україні: теоретико-методологічні засади 

дослідження та впровадження [Текст] : навч.-наук. вид. / за заг. ред. В. В. Тертички, В. А. 

Шахова ; В. А. Ребкало (кер. авт. кол.) [та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові 

України. - Київ ; Львів : НАДУ, 2012. - 352 с. : табл. - (Бібліотека магістра. Серія "Державно-

управлінські реформи"). - Бібліогр.: с. 326-348. - ISBN 978-966-619-323-3. 

 

КАФЕДРА ДЕРЖАВОЗНАВСТВА І ПРАВА 
 

34(076) М 54 

 Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни "Верховенство права" 

[Текст] : (для слухачів заоч. форми навч. спец. 8.15010003 "Упр. суспіл. розвитком") / Нац. 

акад. держ. упр. при Президентові України, Каф. державознавства і права ; уклад.: В. І. 

Мельниченко, В. А. Яцук. - Київ : НАДУ, 2015. - 43 с. - Термінол. слов.: с. 30-36. - Бібліогр.: 

с. 36-40. 

 

342.4/.5(1-87)(075.8) Ш 24 

Шаповал, В. М.  
 Конституційне право зарубіжних країн [Текст] : підручник / В. М. Шаповал ; Нац. 

акад. держ. упр. при Президентові України. - 10-те вид., перероб. та доповн. - Київ : Ін Юре, 

2015. - 318 с. - Бібліогр.: с. 300. - Предм. покажч.: с. 301-305. - ISBN 978-966-313-527-4. 

 

328.1/.3:303.01 Ш 24 

Шаповал, В. М.  
 Основи теорії парламентаризму [Текст] : монографія / В. М. Шаповал ; Ін-т 

законодавства Верхов. Ради України. - Київ : Парлам. вид-во, 2015. - 136 с. - Бібліогр. в 

підрядк. прим. - ISBN 978-966-922-020-2. 

 

 

 

 

 

 



 

КАФЕДРА РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ, МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ МІСТОМ 
 

342.26:061.1ЄС(075.8) А 31 

 Адміністративно-територіальний устрій країн Європейського Союзу [Текст] : навч. 

посіб. / авт.-упоряд.: М. О. Баймуратов, О. В. Батанов, П. В. Ворона [та ін.] ; за заг. ред. Ю. В. 

Ковбасюка, М. К. Орлатого ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Київ : НАДУ, 

2015. - 628 с. : табл. - Бібліогр. в кінці розд. 

 

342.26(489+415+564.3)(075.8) А 31 

 Адміністративно-територіальний устрій країн Європейського Союзу: 

Європейський Союз, Данія, Ірландія, Кіпр [Текст] : опор. конспект лекцій / Нац. акад. держ. 

упр. при Президентові України ; авт.-упоряд.: П. В. Ворона, І. Я. Дегтярьова, Ю. В. Ковбасюк 

[та ін.]. - Київ : НАДУ, 2015. - 95 с. - (Бібліотека магістра). - Назва на обкл. : 

Адміністративно-територіальний устрій в країнах Європейського Союзу. 

 

342.26(436+495+438+469)(075.8) А 31 

 Адміністративно-територіальний устрій країн Європейського Союзу: Австрія, 

Греція, Польща, Португалія [Текст] : опор. конспект лекцій / Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України ; авт.-упоряд.: Я. Ф. Жовнірчик, Т. В. Іванова, Ю. В. Ковбасюк [та ін.]. 

- Київ : НАДУ, 2015. - 99 с. - (Бібліотека магістра). - Назва на обкл. : Адміністративно-

територіальний устрій в країнах Європейського Союзу.  

 

342.26(493+497.2+410)(075.8) А 31 

 Адміністративно-територіальний устрій країн Європейського Союзу: Бельгія, 

Болгарія, Велика Британія [Текст] : опор. конспект лекцій / Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України ; авт.-упоряд.: П. В. Ворона, Т. В. Іванова, Ю. В. Ковбасюк [та ін.]. - 

Київ : НАДУ, 2015. - 100 с. - (Бібліотека магістра). - Назва на обкл. : Адміністративно-

територіальний устрій в країнах Європейського Союзу. 

 

342.26(474.2+492+497.5+437.3)(075.8) А 31 

 Адміністративно-територіальний устрій країн Європейського Союзу: Естонія, 

Нідерланди, Хорватія, Чехія [Текст] : опор. конспект лекцій / Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України ; авт.-упоряд.: П. В. Ворона, Ю. В. Ковбасюк, Н. П. Кризина [та ін.]. - 

Київ : НАДУ, 2015. - 95 с. - (Бібліотека магістра). - Назва на обкл. : Адміністративно-

територіальний устрій в країнах Європейського Союзу.  

 

342.26(460+474.3+498)(075.8) А 31 

 Адміністративно-територіальний устрій країн Європейського Союзу: Іспанія, 

Латвія, Румунія [Текст] : опор. конспект лекцій / Нац. акад. держ. упр. при Президентові 

України ; авт.-упоряд.: П. В. Ворона, Ю. В. Ковбасюк, М. К. Орлатий [та ін.]. - Київ : НАДУ, 

2015. - 95 с. - (Бібліотека магістра). - Назва на обкл. : Адміністративно-територіальний устрій 

в країнах Європейського Союзу. 

 

342.26(450+474.5+435.9+437.6)(075.8) А 31 

 Адміністративно-територіальний устрій країн Європейського Союзу: Італія, Литва, 

Люксембург, Словаччина [Текст] : опор. конспект лекцій / Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України ; авт.-упоряд.: П. В. Ворона, Ю. В. Ковбасюк, М. К. Орлатий [та ін.]. - 

Київ : НАДУ, 2015. - 99 с. - (Бібліотека магістра). - Назва на обкл. : Адміністративно-

територіальний устрій в країнах Європейського Союзу.  

 

 



342.26(458.2+430+497.4+439)(075.8) А 31 

 Адміністративно-територіальний устрій країн Європейського Союзу: Мальта, 

Німеччина, Словенія, Угорщина [Текст] : опор. конспект лекцій / Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України ; авт.-упоряд.: П. В. Ворона, Ю. В. Ковбасюк, М. К. Орлатий [та ін.]. - 

Київ : НАДУ, 2015. - 99 с. - (Бібліотека магістра). - Назва на обкл. : Адміністративно-

територіальний устрій в країнах Європейського Союзу.  

 

342.26(480+44+485)(075.8) А 31 

 Адміністративно-територіальний устрій країн Європейського Союзу: Фінляндія, 

Франція, Швеція [Текст] : опор. конспект лекцій / Нац. акад. держ. упр. при Президентові 

України ; авт.-упоряд.: П. В. Ворона, Я. Ф. Жовнірчик, Ю. В. Ковбасюк [та ін.]. - Київ : 

НАДУ, 2015. - 91 с. - (Бібліотека магістра). - Назва на обкл. : Адміністративно-

територіальний устрій в країнах Європейського Союзу.  

 

352:005:338.46 Г 21 

Гарькавий, І. Б.  
 Зміцнення містообслуговуючої сфери органами місцевого самоврядування [Текст] : 

монографія / І. Б. Гарькавий ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Київ : 

Фенікс, 2015. - Бібліогр.: с. 325-355 (402 назви). - ISBN 978-966-136-241-2. 

 

342.26:005.591.4](4-6ЄС)(075.8) Д 70 

 Досвід реформування адміністративно-територіального устрою в країнах 

Європейського Союзу [Текст] : опор. конспект лекцій / Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України ; авт.-упоряд.: П. В. Ворона, П. М. Любченко, М. І. Лахижа, І. М. 

Грищенко. - Київ : НАДУ, 2015. - 94 с. - (Бібліотека магістра). - Бібліогр.: с. 85-92 (103 назви).  

 

351.82:711.45 І-26 

Ігнатенко, О. П.  
 Розвиток сфери благоустрою населенних пунктів: теорія та практика державного 

регулювання [Текст] : монографія / О. П. Ігнатенко ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові 

України. - Київ : НАДУ, 2015. - 382 с. - Бібліогр.: с. 335-359 (243 назви). - Дод.: с. 360-381. - 

ISBN 978-617-684-115-9. 

 

352.07/.08 К 61 

Колтун, В. С.  
 Закономірності та тенденції розвитку місцевого самоврядування: комплементарний 

підхід [Текст] : монографія / В. С. Колтун ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - 

Київ : НАДУ, 2015. - 368 с. : рис. - Бібліогр.: с. 301-352 (584 назви). - Дод.: с. 353-366. - ISBN 

978-966-136-242-9. 

 

502/504:303:352/353](075.8) М 29 

Марушевський, Г. Б.  
 Стратегічна екологічна оцінка [Текст] : навч. посіб. / Г. Б. Марушевський ; Нац. 

акад. держ. упр. при Президентові України, Проект "Розбудова спроможності до 

економічно обгрунт. планування розвитку обл. і міст України". - Київ : К.І.С., 2014. - 87 с. : 

рис., табл. + 1 компакт-диск. - Вступ парал. англ. - Бібліогр.: с. 74-75 (21 назва). - Глосарій: с. 

76-80. - Дод.: с. 81-86. - ISBN 978-617-684-091-6. 

 

502/504:303:352/353](076)С 83 

 Стратегічна екологічна оцінка [Текст] : метод. рек. для слухачів / Нац. акад. держ. 

упр. при Президентові України, Проект "Розбудова спроможності до економічно обгрунт. 

планування розвитку обл. і міст України" ; уклад.: Г. Б. Марушевський, О. В. Берданова. - 

Київ : К.І.С., 2014. - 44 с. : табл. - Бібліогр.: с. 41-43 (15 назв) та в кінці семінар. занять. - 

ISBN 978-617-684-089-3. 



342.26-027.21(4-6ЄС)(075.8) Т 33 

 Теоретичні та методологічні засади адміністративно-територіального устрою країн 

Європейського Союзу [Текст] : опор. конспект лекцій / Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України ; авт.-упоряд.: М. О. Баймуратов, О. В. Батанов, О. Ю. Оржель [та ін.]. 

- Київ : НАДУ, 2015. - 96 с. - (Бібліотека магістра). - Бібліогр.: с. 83-94 (161 назва).  

 

КАФЕДРА ГЛОБАЛІСТИКИ, ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ТА 

УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ БЕЗПЕКОЮ 
 

351.862:005.334](076) К 82 

 Кризовий менеджмент при ліквідації надзвичайних ситуацій [Текст] : метод. рек. до 

вивч. навч. дисципліни / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Каф. глобалістики, 

євроінтеграції та упр. нац. безпекою ; уклад. Н. Г. Клименко. - Київ : НАДУ, 2015. - 36 с. - 

Бібліогр.: с. 32-34. 

 

351.86-027.21/.22 Н 34 

 Науково-інформаційний вісник Академії національної безпеки : наук. журн. / 

Громад. орг. “Акад. нац. безпеки” ; редкол.: Г. П. Ситник (голов. ред.), С. П. Завгородня, В. І. 

Абрамов [та ін.]. - Київ : Акад. нац. безпеки. – 2015. - № 3-4 (7-8). – 182 с.   

 

351.86 Ш 70 

 Шляхи удосконалення системи державного управління забезпеченням національної 

безпеки України [Текст] : монографія / В. І. Абрамов, С. О. Андреєв, О. Г. Бортнікова [та ін.] ; за 

ред. В. І. Абрамова, Д. Я. Кучми ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. 

фундам. та приклад. дослідж., Каф. нац. безпеки. - Київ : НАДУ, 2012. - 536 с. : табл., рис. - 

Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-966-2578-78-2. 

 

КАФЕДРА УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ 
 

351.851:005.591.4](477) Р 45 

 Реформування освіти в Україні: державно-управлінський аспект [Текст] : навч.-наук. 

вид. / за заг. ред. Н. Г. Протасової ; Н. Г. Протасова, В. І. Луговий, Ю. О. Молчанова [та ін.] ; 

Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Київ ; Львів : НАДУ, 2012. - 456 с. : табл. - 

(Бібліотека магістра. Серія "Державно-управлінські реформи"). - Глосарій: с. 426-450. - 

Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-966-619-329-5. 

 

КАФЕДРА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ  

СУСПІЛЬНОГО ЗДОРОВ'Я 
 

351.77:005.2/.7](072) Б 61 

Білинська, М. М.  
 Управління змінами сфери охорони здоров’я [Текст] : навч.-метод. матеріали / М. 

М. Білинська, Т. П. Авраменко ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Ін-т держ. 

служби та місц. самоврядування, Каф. упр. охороною суспіл. здоров’я. - Київ : НАДУ, 2015. - 

80 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 77-79 (28 назв). 

 

351.77:005.591.4](477) Д 36 

 Державне управління реформуванням системи охорони здоров’я в Україні [Текст] : 

навч.-наук. вид. / за заг. ред. М. М. Білинської ; М. М. Білинська, Я. Ф. Радиш, І. В. Рожкова 

[та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Київ ; Львів : НАДУ, 2012. - 239 с. 

: рис., табл. - (Бібліотека магістра. Серія "Державно-управлінські реформи"). - Бібліогр. в 

кінці розд. та підрядк. прим. - ISBN 978-966-619-328-8. 

 



 

351.77.08:005.336.1](06) З-13 

 Завдання держави у забезпеченні ефективної кадрової політики системи охорони 

здоров’я [Текст] : матеріали наук.-практ. конф. (Київ, 22 квіт. 2015 р.) / Нац. акад. держ. упр. 

при Президентові України ; за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, В. М. Князевича, Н. О. Васюк. - 

Київ : ДКС Центр, 2015. - 160 с. - Бібліогр. в кінці доп. - ISBN 978-966-2339-94-9. 

 

351.77(042.3) Р 15 

Радиш, Я. Ф.  
 Менеджмент в охороні здоров’я. Управління організаціями у сфері охорони здоров’я 

[Текст] : конспект лекцій для слухачів спец. 8.15010006 "Держ. упр. у сфері охорони 

здоров’я" галузі знань 1501 "Держ. упр." / Я. Ф. Радиш, Н. О. Васюк, Л. А. Мельник ; Нац. 

акад. держ. упр. при Президентові України, Каф. упр. охороною суспіл. здоров’я. - Київ : 

НАДУ, 2015. - 92 с. - Бібліогр.: с. 89-90 (19 назв). 

 

 

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ТА  

ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ 
 

35:659.3](075.8) Г 85 

Грицяк, Н. В.  
 Державне управління в умовах розвитку інформаційного суспільства [Текст] : навч. 

посіб. / Н. В. Грицяк, Л. В. Литвинова ; за заг. ред. Н. В. Грицяк ; Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України, Каф. інформ. політики та електрон. урядування. - Київ : К.І.С., 2015. - 

107 с. - Бібліогр.: с. 66-88. - Дод.: с. 89-105. - Глосарій: с. 100-105. 

 
004:35:321.7](075.8) Г 85 

Грицяк, Н. В.  
 Електронна демократія [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Грицяк, С. Г. Соловйов ; за заг. 

ред. Н. В. Грицяк ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Каф. інформ. політики та 

електрон. урядування. - Київ : НАДУ, 2015. - 66 с. - Бібліогр. в кінці розд. 

 
35:659.3:004 І-74 

 Інформаційна складова державної політики та управління [Текст] : монографія / С. 

Г. Соловйов, О. Є. Бухтатий, Ю. В. Нестеряк [та ін.] ; за заг. ред. Н. В. Грицяк ; Нац. акад. 

держ. упр. при Президентові України, Каф. інформ. політики та електрон. урядування. - Київ 

: К.І.С., 2015. - 319 с. : табл., рис. - Глосарій: с. 309-313. - Бібліогр. в підрядк. прим. - ISBN 

978-617-684-108-1. 

 
004.45:35.077.1:659.3](075.8) К 89 

Кукарін, О. Б.  
 Електронний документообіг та захист інформації [Текст] : навч. посіб. / О. Б. 

Кукарін ; за заг. ред. Н. В. Грицяк ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Каф. 

інформ. політики та електрон. урядування. - Київ : НАДУ, 2015. - 84 с. : рис., табл. - 

Глосарій: с. 76. - Бібліогр.: с. 77-83 (77 назв). 

 
35:659.3/.4](477) Н 56 

Нестеряк, Ю. В.  
 Державна інформаційна політика України: теоретико-методологічні засади [Текст] : 

монографія / Ю. В. Нестеряк ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Київ : 

НАДУ, 2014. - 292 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 252-288 (381 назва). - ISBN 978-966-619-355-4. 

 



35:659.3/.4:316.77 Р 69 

Романенко, Є. О.  
 Комунікативна політика держави: теоретико-методологічний аналіз [Текст] : 

монографія / Є. О. Романенко ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Київ : 

НАДУ, 2014. - 400 с. - Бібліогр.: с. 335-396 (655 назв). - ISBN 978-966-2339-80-2. 
 

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ, ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ  

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 
 

321.01(477)"20" В 43 

 Виклики української державності в ХХІ столітті: філософія нового буття [Текст] : 

матеріали Круглого столу до Міжнар. дня філософії (Київ, 21 листоп. 2014 р.) / за заг. ред. 

Ю. В. Ковбасюка, Р. В. Войтович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Київ : 

УкрСІЧ, 2015. - 94 с. 

 

342.534:349.2](477)(075.8) Г 74 

Гошовський, В. С.  
 Особливості правового регулювання трудової діяльності депутатів Верховної Ради 

України [Текст] : навч. посіб. / В. С. Гошовський ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові 

України. - Київ : НАДУ, 2012. - 204 с. - Бібліогр.: с. 197-203. 
 

КАФЕДРА ПОЛІТИЧНОЇ АНАЛІТИКИ І ПРОГНОЗУВАННЯ 
 

35.072:005.57](076) І-73 

 Інтерактивні методи взаємодії. Практикум [Текст] : метод. рек. / Ю. В. Ковбасюк, С. 

О. Телешун, Л. В. Гонюкова [та ін.] ; за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка ; Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України, Громад. орг. - Центр "Розвиток демократії", Каф. політ. аналітики і 

прогнозування, Каф. держ. політики та суспіл. розвитку. - Київ : НАДУ, 2015. - 39 с. - 

Бібліогр.: с. 38-39 (27 назв) та в кінці тем. 

35.07/.08(477) К 26 

Карпенко, О. В.  
 Управлінські послуги в Україні: механізми надання органами влади [Текст] : 

монографія / О. В. Карпенко ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Київ : АМУ, 

2014. - 407 с. : рис., табл. - Дод.: с. 313-348. - Бібліогр.: с. 349-406 (420 назв). - ISBN 978-966-

2341-13-3. 

 

321:35.07/.08:316.77:81’42 П 58 

Попович, Н. Г.  
 Державно-управлінський дискурс у структурі політико-адміністративної 

комунікації [Текст] : монографія / Н. Г. Попович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові 

України. - Київ : Центр учб. літ., 2013. - 360 с. : табл. - Бібліогр.: с. 326-359 (425 назв). - ISBN 

978-611-01-0571-2. 
 

KАФЕДРА ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ ТА 

ПОЛIТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 
 

352.08:005.322](038) Л 55 

 Лідерство в місцевому самоврядуванні [Текст] : слов. термінів / Нац. акад. держ. 

упр. при Президентові України, Ін-т підвищ. кваліфікації керів. кадрів, Каф. 

парламентаризму та політ. менеджменту ; уклад.: В. А. Гошовська, Л. А. Пашко, А. К. Гук 

[та ін.] ; за заг. ред. В. А. Гошовської, Л. А. Пашко, А. К. Гука [та ін.]. - Харків : Фактор, 

2015. - 156 с. - (Серія "Бібліотечка лідера місцевого самоврядування"). - Бібліогр.: с. 154 (19 

назв). - ISBN 978-966-180-671-8 (серія). - ISBN 978-966-180-672-5. 

http://www.academy.gov.ua/analysis/
http://academy.gov.ua/parliaments
http://academy.gov.ua/parliaments


КАФЕДРА ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ТА КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ 
 

35.08(477)(06) Д 36 

 Державна служба в Україні: досвід, проблеми, перспективи [Текст] : матеріали 

Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. Дню держ. служби в Україні (Київ, 24 черв., 2015 р.) / 

Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Ін-т держ. служби та місц. самоврядування, 

Каф. держ. служби та кадр. політики, Нац. акад. прав. наук України, Київ. регіон. центр ; за 

заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, В. Л. Федоренка. - Київ : Ліра-К, 2015. - 244 с. - Бібліогр. в кінці 

доп. - ISBN 978-617-7320-03-5. 

 

35.08:005.322:159.923](477)(075.8) І-84 

Ірхін, Ю. Б.  
 Діагностика та розвиток професійних управлінських і лідерських здібностей 

державних службовців і службовців органів місцевого самоврядування в Україні [Текст] : 

навч. посіб. / Ю. Б. Ірхін, В. Л. Федоренко ; за ред. Ю. В. Ковбасюка, В. Л. Федоренка ; Нац. 

акад. держ. упр. при Президентові України, Швейц.-укр. проект "Підтримка децентралізації в 

Україні "DESPRO" . - Київ : Ліра-К, 2015. - 114 с. : табл. - Бібліогр.: с. 47-48. - Дод.: с. 49-113. 

- ISBN 978-617-7320-06-6. 

 

316(075.8) П 33 

Пірен, М. І.  
 Загальна соціологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М. І. Пірен ; 

Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - Київ : Персонал, 2014. - 478 с. - Глосарій: с. 280-309. - 

Дод.: с. 310-477. - Бібліогр. в кінці тем та ст. - ISBN 978-617-02-0125-6. 

 

342:001.891(477) Ф 33 

Федоренко, В. Л.  
 Методологія сучасних конституційно-правових досліджень в Україні [Текст] : наук. 

доп. / В. Л. Федоренко ; Нац. акад. прав. наук України, Київ. регіон. центр. - Київ : Ліра-К, 

2015. - 64 с. - Бібліогр. в підрядк. прим. - ISBN 978-617-7320-17-2. 

 

УПРАВЛІННЯ З НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ 
 

35.088.6-057.87 М 34 

 Матеріали щодо результатів стажування слухачів денної форми навчання 

Національної академії в органах державної влади та органах місцевого самоврядування 

[Текст] : [інформація про підсумки стажування у 2015 р.] : [навч. вид.] / Нац. акад. держ. упр. 

при Президентові України ; уклад.: В. М. Сороко, Т. Б. Смолянська, Н. А. Денисова, Н. М. 

Єгорова ; за заг. ред. М. М. Білинської. - Київ : НАДУ, 2015. - 112 с. 

 

35.088.6-057.87 М 34 

 Матеріали щодо результатів стажування слухачів денної форми навчання 

Національної академії в органах державної влади та органах місцевого самоврядування 

[Текст] : [інформація про підсумки стажування у 2014 р.] : [навч. вид.] / Нац. акад. держ. упр. 

при Президентові України ; уклад.: В. М. Сороко, Т. Б. Смолянська, О. С. Бурба [та ін.] ; за 

заг. ред. М. М. Білинської. - Київ : НАДУ, 2014. - 100 с. : табл., діаграми. 

 

378.147.091.33:005.33](076) О-64 

 Організація та проведення занять за методом аналізу конкретних навчальних 

ситуацій (case-study) [Текст] : метод. рек. : [навч. вид.] / уклад.: М. М. Білинська, В. М. 

Сороко, О. С. Бурба ; за наук. ред. Ю. В. Ковбасюка ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові 

України, Проект GIZ "Реформа упр. на сході України" . - Київ : НАДУ, 2015. - 64 с. : 

табл., рис. - Бібліогр.: с. 28-30 та в кінці кейсів. 



ВИДАННЯ ІНСТИТУТУ 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИХ КАДРІВ 
 

35.07:005.57:316.77](076) А 59 

Алюшина, Н. О.  
 Ділова комунікація в державних інституціях (дистанційний курс) [Текст] : навч.-

метод. матеріали / Н. О. Алюшина ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Ін-т 

підвищ. кваліфікації керів. кадрів. - Київ : НАДУ, 2015. - 92 с. : табл., рис. - Дод.: с. 65-77. - 

Глосарій: с. 82-87. - Бібліогр.: с. 88-91. 

 

35.088:159.944:005.6](075.8) А 59 

Алюшина, Н. О.  
 Тайм-менеджмент: часова організація діяльності державного службовця 

(дистанційний курс) [Текст] : навч.-метод. матеріали / Н. О. Алюшина ; Нац. акад. держ. упр. 

при Президентові України, Ін-т підвищ. кваліфікації керів. кадрів. - Київ : НАДУ, 2015. - 59 

с. : табл., рис. - Дод.: с. 53-56. - Бібліогр.: с. 57-58 (36 назв). 

 

336.1.012.7/.8:352](076) Б 75 

Бодров, В. Г.  
 Бюджетна та фінансова децентралізація як інструмент зміцнення матеріально-

фінансової основи місцевого самоврядування [Текст] : навч.-метод. матеріали / В. Г. Бодров, 

С. А. Дяченко ; упоряд. В. М. Гаврилюк ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, 

Ін-т підвищ. кваліфікації керів. кадрів. - Київ : НАДУ, 2015. - 96 с. : табл., рис. - Слов.: с. 66-

78. - Бібліогр.: с. 90-95 (63 назви). 

 

808.5-027.22:35.08](076) Б 88 

Бронікова, С. А.  
 Прикладана риторика (дистанційний курс) [Текст] : навч.-метод. матеріали / С. А. 

Бронікова ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Ін-т підвищ. кваліфікації керів. 

кадрів. - Київ : НАДУ, 2015. - 27 с. - Дод.: с. 11-16. - Глосарій: с. 17-24. - Бібліогр.: с. 24-26 

(20 назв) та в кінці тем. 

 

808.5:35.08](076) Б 88 

Бронікова, С. А.  
 Управлінська риторика (дистанційний курс) [Текст] : навч.-метод. матеріали / С. 

А. Бронікова ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Ін-т підвищ. кваліфікації 

керів. кадрів. - Київ : НАДУ, 2015. - 28 с. - Дод.: с. 12-18. - Глосарій: с. 19-26. - Бібліогр.: с. 

26-27 (20 назв) та в кінці тем. 

 

316.42:327(477):061.1ЄС](076) Г 74 

Гошовська, В. А.  
 Глобалізація: нові моделі стратегічного партнерства України [Текст] : навч.-метод. 

матеріали / В. А. Гошовська, Р. В. Войтович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові 

України, Ін-т підвищ. кваліфікації керів. кадрів. - Київ : НАДУ, 2015. - 56 с. - Бібліогр.: с. 52-

55 (83 назви). 

 

35.088.6:378.018.43](477-88+1-87)(076) Г 74 

Гошовська, В. А.  
 Дистанційне навчання в системі підвищення кваліфікації державних службовців та 

посадових осіб місцевого самоврядування: вітчизняний та зарубіжний досвід [Текст] : навч.-

метод. матеріали / В. А. Гошовська, Л. І. Даниленко, Н. Б. Ларіна ; упоряд. А. М. Штефанюк ; 

Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Ін-т підвищ. кваліфікації керів. кадрів. - 

Київ : НАДУ, 2015. - 96 с. : рис., табл. - Дод.: с. 79-93. - Бібліогр.: с. 94-95 (27 назв).  



172.2:35.072:061.2](076) Г 74 

Гошовська, В. А.  
 Етичні засади взаємодії органів державної влади з інститутами громадянського 

суспільства [Текст] : навч.-метод. матеріали / В. А. Гошовська, А. П. Рачинський, О. Р. 

Антонова ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Ін-т підвищ. кваліфікації керів. 

кадрів. - Київ : НАДУ, 2015. - 72 с. - Глосарій: с. 64-68. - Бібліогр. в кінці розд. 

 

328.123:35](4)(076) Г 74 

Гошовська, В. А.  
 Європейський досвід діяльності політичної опозиції як конструктив [Текст] : навч.-

метод. матеріали / В. А. Гошовська ; упоряд. Л. С. Савчук ; Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України, Ін-т підвищ. кваліфікації керів. кадрів. - Київ : НАДУ, 2015. - 56 с. : 

рис. - Бібліогр.: с. 52-55 (40 назв). 

 

304:061.1ЄС](477)(076) Г 74 

Гошовська, В. А.  
 Національні пріоритети соціально-гуманітарного розвитку в контексті асоціації 

України в ЄС [Текст] : навч.-метод. матеріали / В. А. Гошовська, Л. С. Савчук ; Нац. акад. 

держ. упр. при Президентові України, Ін-т підвищ. кваліфікації керів. кадрів. - Київ : НАДУ, 

2015. - 48 с. - Бібліогр.: с. 46-47 (19 назв). 

 

352.07/.08(076) Г 74 

Гошовська, В. А.  
 Організація роботи міського голови [Текст] : навч.-метод. матеріали / В. А. 

Гошовська, Т. І. Сущенко, А. П. Лелеченко ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, 

Ін-т підвищ. кваліфікації керів. кадрів. - Київ : НАДУ, 2015. - 48 с. - Бібліогр.: с. 44-47 (62 

назви). 

 

35.08:316.612](076) Г 74 

Гошовська, В. А.  
 Складові професійного потенціалу державного службовця [Текст] : навч.-метод. 

матеріали / В. А. Гошовська, І. В. Поліщук ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, 

Ін-т підвищ. кваліфікації керів. кадрів. - Київ : НАДУ, 2015. - 52 с. - Бібліогр.: с. 48-51 (73 

назви). 

 

323.39:328:316.614](076) Г 74 

Гошовська, В. А.  
 Соціалізація політичної еліти [Текст] : навч.-метод. матеріали / В. А. Гошовська, Т. 

В. Новаченко ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Ін-т підвищ. кваліфікації 

керів. кадрів. - Київ : НАДУ, 2015. - 72 с. - Глосарій: с. 67-69. - Бібліогр.: с. 69-71 (56 назв). 

 

37.014:005.591.6](076) Д 18 

Даниленко, Л. І.  
 Менеджмент інновацій в освіті (дистанційний курс) [Текст] : навч.-метод. матеріали 

/ Л. І. Даниленко ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Ін-т підвищ. кваліфікації 

керів. кадрів. - Київ : НАДУ, 2015. - 59 с. : табл., рис. - Слов. основ. термінів: с. 53-55. - 

Бібліогр.: с. 56-58. 

 

349.22:346.24:658.14/.17](076) К 30 

Качанова, П. В.  
 Зміст трудових взаємовідносин при ліквідації та банкрутстві державних підприємств 

[Текст] : навч.-метод. матеріали / П. В. Качанова ; упоряд. Л. І. Даниленко ; Нац. акад. держ. 

упр. при Президентові України, Ін-т підвищ. кваліфікації керів. кадрів. - Київ : НАДУ, 2015. - 

96 с. - Бібліогр. в кінці розд. 



 

 

35.071.6:005.591.4](076) К 56 

Ковбасюк, Ю. В.  
 Децентралізація влади: розмежування повноважень органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування [Текст] : навч.-метод. матеріали / Ю. В. Ковбасюк, І. О. 

Дегтярьова ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Ін-т підвищ. кваліфікації керів. 

кадрів. - Київ : НАДУ, 2015. - 60 с. - Глосарій: с. 54-58. - Бібліогр.: с. 59 (10 назв) та в 

підрядк. прим. 

 

353.07:334.7](477)(076) К 56 

Ковбасюк, Ю. В.  
 Кластерний підхід до регіонального економічного розвитку в Україні [Текст] : навч.-

метод. матеріали / Ю. В. Ковбасюк, І. О. Дегтярьова ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові 

України, Ін-т підвищ. кваліфікації керів. кадрів. - Київ : НАДУ, 2015. - 52 с. : рис. - Дод.: с. 

46. - Глосарій: с. 47-50. - Бібліогр.: с. 51 (10 назв) та в підрядк. прим. 

 

352.07/.08:342.553](076) К 56 

Ковбасюк, Ю. В.  
 Організація роботи голови районної ради [Текст] : навч.-метод. матеріали / Ю. В. 

Ковбасюк, В. А. Гошовська, Л. В. Прудиус ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, 

Ін-т підвищ. кваліфікації керів. кадрів. - Київ : НАДУ, 2015. - 90 с. - Глосарій: с. 87-89. - 

Бібліогр. в підрядк. прим. 

 

005.21:005.51/.52:316.3/.4](477)(076) К 56 

Ковбасюк, Ю. В.  
 Технології стратегічного планування для забезпечення довгострокового розвитку 

країни в умовах реалізації стратегії сталого розвитку "Україна - 2020" [Текст] : навч.-метод. 

матеріали / Ю. В. Ковбасюк, В. В. Тертичка ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові 

України, Ін-т підвищ. кваліфікації керів. кадрів. - Київ : НАДУ, 2015. - 52 с. : рис., табл. - 

Бібліогр.: с. 40-42. - Глосарій: с. 42-46. - Дод.: с. 46-51. 

 

005.8:35](076) К 56 

Ковбасюк, Ю. В.  
 Управління проектами (дистанційний курс) [Текст] : навч.-метод. матеріали / Ю. В. 

Ковбасюк, К. В. Плоский ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Ін-т підвищ. 

кваліфікації керів. кадрів. - Київ : НАДУ, 2015. - 72 с. : рис. - Слов.: с. 62-68. - Бібліогр.: с. 69-71. 

 

35-027.21/.22(076) К 77 

Кравченко, С. О.  

 Теоретичні, організаційні та практичні засади державного управління 
(дистанційний курс) [Текст] : навч.-метод. матеріали / С. О. Кравченко ; упоряд. В. В. 

Святненко ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Ін-т підвищ. кваліфікації керів. 

кадрів. - Київ : НАДУ, 2015. - 52 с. - Бібліогр.: с. 50-51. 

 

336.14/.22](477)(076) М 19 

Малиш, Н. А.  
 Бюджетно-податкова політика України [Текст] : навч.-метод. матеріали / Н. А. 

Малиш, Л. В. Ільченко-Сюйва ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Ін-т підвищ. 

кваліфікації керів. кадрів. - Київ : НАДУ, 2015. - 52 с. : рис., табл. - Глосарій: с. 43-50. - 

Бібліогр.: с. 51 (8 назв). 

 

 

 



352.07/.08:342.553](076) О-64 

 Організація роботи голови районної державної адміністрації: практичні поради 

[Текст] : навч.-метод. матеріали / Ю. В. Ковбасюк, В. А. Гошовська, М. М. Білинська, Н. Б. 

Ларіна ; упоряд.: О. Д. Брайченко, М. Т. Солоха, В. В. Святненко [та ін.] ; Нац. акад. держ. 

упр. при Президентові України, Ін-т підвищ. кваліфікації керів. кадрів. - Київ : НАДУ, 2015. - 

128 с. - Дод.: с. 68-119. - Бібліогр.: с. 68-69 (14 назв). - Глосарій: с. 120-126. 

 

005.32:37.091.113](076) П 22 

Пашко, Л. А.  
 Самоменеджмент сучасного керівника-лідера навчального закладу та організатора 

навчання (дистанційний курс) [Текст] : навч.-метод. матеріали / Л. А. Пашко ; упоряд. Н. В. 

Ясько ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Ін-т підвищ. кваліфікації керів. 

кадрів. - Київ : НАДУ, 2015. - 44 с. - Глосарій: с. 34-41. - Бібліогр.: с. 42-43 (31 назва). 

 

316.3/.4:006:061.1ЄС](477)(076) П 31 

Петроє, О. М.  
 Впровадження європейських стандартів суспільного розвитку в Україні [Текст] : 

навч.-метод. матеріали / О. М. Петроє, Л. І. Даниленко, Н. Б. Ларіна ; Нац. акад. держ. упр. 

при Президентові України, Ін-т підвищ. кваліфікації керів. кадрів. - Київ : НАДУ, 2015. - 92 

с. : рис., табл. - Дод.: с. 85-86. - Слов.: с. 87-88. - Бібліогр.: с. 89-91 (38 назв). 

 

811.161.2:35.077.92](076) П 39 

Плотницька, І. М.  
 Культура мовлення як складова професійної компетентності (дистанційний курс) 

[Текст] : навч.-метод. матеріали / І. М. Плотницька ; упоряд. О. Д. Брайченко ; Нац. акад. 

держ. упр. при Президентові України, Ін-т підвищ. кваліфікації керів. кадрів. - Київ : НАДУ, 

2015. - 112 с. - Бібліогр.: с. 110-111. 

 

321:334.7](076) П 58 

Попок, А. А.  
 Регулювання владно-бізнесових відносин [Текст] : навч.-метод. матеріали / А. А. 

Попок, Л. І. Даниленко ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Ін-т підвищ. 

кваліфікації керів. кадрів. - Київ : НАДУ, 2015. - 72 с. : табл. - Слов. основ. термінів: с. 54-55. 

- Дод.: с. 56-61. - Бібліогр.: с. 62-71 (120 назв). 

 

005.21:005.51:35.07](076) Р 98 

Рябцев, Г. Л.  
 Стратегічне планування (дистанційний курс) [Текст] : навч.-метод. матеріали / Г. Л. 

Рябцев ; упоряд. М. Т. Солоха ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Ін-т підвищ. 

кваліфікації керів. кадрів. - Київ : НАДУ, 2015. - 56 с. - Глосарій: с. 49-53. 

 

004:35.072.3:061.1ЄС](477) С 30 

Семенченко, А. І.  
 Європейські механізми Зеленої та Білої книг в електронному урядуванні в Україні 

[Текст] : навч.-метод. матеріали / А. І. Семенченко ; упоряд. В. М. Гаврилюк ; Нац. акад. 

держ. упр. при Президентові України, Ін-т підвищ. кваліфікації керів. кадрів. - Київ : НАДУ, 

2015. - 39 с. - Бібліогр.: с. 38 (17 назв). 

 

351.86:327](477)(076) С 41 

Ситник, Г. П.  
 Національна безпека України в контексті нових викликів і загроз [Текст] : навч.-

метод. матеріали / Г. П. Ситник ; упоряд. Ю. М. Кисіль ; Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України, Ін-т підвищ. кваліфікації керів. кадрів. - Київ : НАДУ, 2015. - 56 с. - 

Дод.: с. 50-52. - Глосарій: с. 53-54. - Бібліогр.: с. 55 (15 назв). 



 

35.07/.08:342.9](4-6ЄС)(076) С 65 

Сороко, В. М.  
 Адміністративні процедури та адміністративні послуги: імплементація досвіду 

країн ЄС [Текст] : навч.-метод. матеріали / В. М. Сороко ; упоряд. В. О. Чмига ; Нац. акад. 

держ. упр. при Президентові України, Ін-т підвищ. кваліфікації керів. кадрів. - Київ : НАДУ, 

2015. - 44 с. - Бібліогр.: с. 38-40 (42 назви). - Дод.: с. 41-43. 

 

316.48:[32:351](076) Т 31 

Телешун, С. О.  
 Конфлікти в публічному управлінні [Текст] : навч.-метод. матеріали / С. О. 

Телешун, І. В. Рейтерович, С. В. Ситник ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, 

Ін-т підвищ. кваліфікації керів. кадрів. - Київ : НАДУ, 2015. - 59 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 

56-58 (46 назв). 

 

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ, ЗАХИЩЕНИХ У 

НАЦІОНАЛЬНІЙ АКАДЕМІЇ 

ТА ЇЇ РЕГІОНАЛЬНИХ ІНСТИТУТАХ 
 

25.00.01 А 72 
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акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., Ін-т 



проблем держ. упр. та місц. самоврядування. - Київ : НАДУ, 2014. - 52 с. : табл., рис. - 

(Бібліотека слухача. Місцеве самоврядування). - Бібліогр.: с. 49-50 (18 назв). 

 

001.89:35:659.3:004](477)(076) І-74 

 Інформаційна політика в Україні [Текст] : метод. рек. до проведення практ. занять з 

дисципліни : [навч. вид.] / Н. В. Грицяк, А. І. Семенченко, Л. В. Литвинова, С. Г. Соловйов ; 

Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., Каф. 

інформ. політики та технологій. - Київ : НАДУ, 2014. - 48 с. - (Бібліотека слухача. Державне 

управління: від теорії до практики). - Бібліогр.: с. 28-34. - Дод.: с. 35-46. - Глосарій: с. 42-46. 

 

001.89:35.07/.08:005.57](072) К 63 

 Комунікативна діяльність публічної особи [Текст] : навч.-метод. посіб. / Нац. акад. 

держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., Каф. 

україністики ; уклад.: С. А. Бронікова, Т. Д. Єгорова, Р. І. Ленда [та ін.] ; за ред. І. М. 

Плотницької, Н. Г. Попович. - Київ : НАДУ, 2014. - 48 с. - (Бібліотека слухача. Публічне 

адміністрування). - Бібліогр.: с. 43-47 (49 назв). 

 

001.89:35:005.591.4:303.4](477) К 84 

Крушельницька, Т. П.  
 Реформування системи державного управління в Україні: соціологічний вимір [Текст] 

: наук. розроб. / Т. П. Крушельницька, Є. О. Ралдугін, В. О. Гусєв ; Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., Ін-т проблем держ. упр. та 

місц. самоврядування. - Київ : НАДУ, 2014. - 64 с. : табл. - (Бібліотека слухача. Державне 

управління: від теорії до практики). - Бібліогр.: с. 52-53 (15 назв). - Дод.: с. 54-60. 

 

001.89:342.511](1-87+477-88) М 48 

Мельниченко, В. І.  
 Правове регулювання статусу президента: зарубіжний досвід і вітчизняна практика 

[Текст] : наук. розроб. / В. І. Мельниченко, Н. Г. Плахотнюк ; Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., Каф. права і законотвор. 

процесу. - Київ : НАДУ, 2014. - 40 с. - (Бібліотека слухача. Державне управління: від теорії 

до практики). - Бібліогр.: с. 36-38 (32 назви). 

 

001.89:341.17:327.7](477):061.1ЄС М 54 

 Методики застосування політико-правових, законодавчих та нормативно-правових 

актів у практичній реалізації державної політики України у сфері європейської інтеграції 

[Текст] : наук. розроб. / І. А. Грицяк, О. Ю. Оржель, К. К. Баранцева [та ін.] ; за заг. ред. І. А. 

Грицяка, М. Є. Чулаєвської ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. 

фундам. та приклад. дослідж., Каф. європ. інтегр. - Київ : НАДУ, 2014. - 68 с. - (Бібліотека 

слухача. Державне управління: від теорії до практики). 

 

001.89:35-027.21 М 54 

 Методологічні аспекти розвитку галузі науки "Державне управління" [Текст] : наук. 

розроб. / В. В. Толкованов, Ю. П. Сурмін, Л. І. Загайнова [та ін.] ; за заг. ред. В. В. 

Толкованова, Ю. П. Сурміна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. 

фундам. та приклад. дослідж., Ін-т проблем держ. упр. та місц. самоврядування. - Київ : 

НАДУ, 2014. - 72 с. - (Бібліотека слухача. Державне управління: від теорії до практики). - 

Дод.: с. 55-68. - Бібліогр.: с. 69-70 (28 назв). 

 

001.89:35.088.6:342.98 Н 83 

 Нормативно-правове та методичне забезпечення професійного розвитку осіб, 

зарахованих до Президентського кадрового резерву "Нова еліта нації" [Текст] : наук. розроб. 

/ В. А. Гошовська, М. С. Орлів, О. Д. Брайченко [та ін.] ; за ред. В. А. Гошовської ; Нац. акад. 

держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., Ін-т підвищ. 



кваліфікації керів. кадрів НАДУ. - Київ : НАДУ, 2014. - 40 с. - (Бібліотека слухача. Державне 

управління: від теорії до практики). - Бібліогр.: с. 36-39 (32 назви). 

 

001.89:004.9:35.088.6](076) О-75 

 Основні вимоги щодо складання презентацій [Текст] : метод. рек. : [навч. вид.] / Нац. 

акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж. ; уклад.: 

С. В. Загороднюк, О. І. Марчук. - Київ : НАДУ, 2014. - 44 с. : табл., рис. - (Бібліотека слухача. 

Державне управління: від теорії до практики). - Дод.: с. 34-40. - Бібліогр.: с. 41-42 (21 назва). 

 

001.89:351.861:327](07) П 32 

 Підходи щодо визначення рівня загроз національній безпеці в політичній сфері 

[Текст] : практ. рек. : [навч. вид.] / Г. П. Ситник, В. А. Мандрагеля, М. М. Шевченко [та ін.] ; 

за заг. ред. Г. П. Ситника ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. 

фундам. та приклад. дослідж., Каф. нац. безпеки. - Київ : НАДУ, 2014. - 56 с. - (Бібліотека 

слухача. Державне управління у сфері національної безпеки). - Бібліогр.: с. 51-54 (41 назва). 

 

001.89:352.07/.08-027.22 П 69 

 Практики організації надання адміністративних послуг на місцевому рівні [Текст] : 

наук. розроб. / О. І. Васильєва, О. С. Ігнатенко, Н. В. Васильєва [та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. 

при Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., Каф. регіон. упр., місц. 

самоврядування та упр. містом. - Київ : НАДУ, 2014. - 52 с. - (Бібліотека слухача. Державне 

управління: від теорії до практики). - Бібліогр.: с. 49-51 (27 назв). 

 

001.89:323.39:35.08](477) Р 64 

 Розвиток політичної та адміністративно-управлінської еліти в Україні: теоретико-

методологічні засади [Текст] : наук. розроб. : [навч. вид.] / за заг. ред. В. А. Гошовської ; В. 

А. Гошовська, І. Г. Сурай, Л. А. Пашко [та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові 

України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., Ін-т підвищ. кваліфікації керів. кадрів. - 

Київ : НАДУ, 2014. - 52 с. - (Бібліотека слухача. Державне управління: від теорії до 

практики). - Бібліогр.: с. 48-51 (43 назви). 

 

001.89:35-027.21/.22:005 Р 65 

 Розроблення методів і технологій публічного управління [Текст] : наук. розроб. / С. 

А. Романюк, О. Ю. Оболенський, В. І. Шарий [та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., Каф. держ. упр. і 

менеджменту. - Київ : НАДУ, 2014. - 60 с. : рис. - (Бібліотека слухача. Публічна політика і 

управління). - Бібліогр.: с. 54-58 (44 назви) та в підрядк. прим. 

 

001.89:35.07/.08:005.57:004 С 30 

Семенченко, А. І.  
 Інформаційно-аналітичне забезпечення роботи ситуаційних центрів органів державної 

влади [Текст] : наук. розроб. / А. І. Семенченко, І. В. Клименко, О. Б. Кукарін ; за заг. ред. А. 

І. Семенченка ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундам. та 

приклад. дослідж., Каф. інформ. політики та технологій. - Київ : НАДУ, 2014. - 40 с. : рис. - 

(Бібліотека слухача. Державне управління: від теорії до практики). - Бібліогр.: с. 37-39 (23 

назви). 

 

001.89:304:351.83/.85 С 69 

 Соціогуманітарні пріоритети суспільного розвитку [Текст] : наук. розроб. / В. П. 

Трощинський, В. А. Скуратівський, П. К. Ситнік [та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., Каф. соц. і гуманітар. 

політики. - Київ : НАДУ, 2014. - 48 с. : рис. - (Бібліотека слухача. Управління суспільним 

розвитком). - Бібліогр. в підрядк. прим. 

 



001.89:353:339.92:327.7 С 91 

 Сучасні моделі єврорегіонального співробітництва та розвитку [Текст] : наук. 

розроб. / Ю. П. Сурмін, О. М. Руденко, Н. О. Васюк [та ін.] ; за заг. ред. Ю. П. Сурміна ; Нац. 

акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., Ін-т 

проблем держ. упр. та місц. самоврядування. - Київ : НАДУ, 2014. - 60 с. - (Бібліотека 

слухача. Державне управління: від теорії до практики). - Бібліогр.: с. 54-57 (30 назв). 

 

001.89:32:351:005.591.4 Т 31 

Телешун, С. О.  
 Публічна політика у сучасних умовах реформування системи державного управління 

[Текст] : наук. розроб. / С. О. Телешун, І. В. Рейтерович, С. В. Ситник ; Нац. акад. держ. упр. 

при Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., Каф. політ. аналітики і 

прогнозування. - Київ : НАДУ, 2014. - 52 с. - (Бібліотека слухача. Публічна політика і 

управління). - Бібліогр.: с. 43-50 (81 назва). 

 

001.89:351.77.08:614.2](076) У 31 

 Удосконалення кадрового забезпечення державного управління у сфері охорони 

здоров’я в умовах соціально-економічних змін [Текст] : метод. рек. : [навч. вид.] / І. В. 

Рожкова, Л. І. Жаліло, Я. Ф. Радиш [та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, 

Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., Каф. упр. охороною суспіл. здоров’я. - Київ : НАДУ, 

2014. - 52 с. : рис., табл. - (Бібліотека слухача. Державне управління у сфері охорони 

здоров’я). - Бібліогр.: с. 46-51 (57 назв). 

 

001.89:101:35](076) Ф 56 

 Філософія державного управління [Текст] : метод. рек. : [навч. вид.] / В. М. Князєв, 

Ю. В. Бакаєв, Т. Е. Василевська [та ін.] ; за заг. ред. В. М. Князєва ; Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., Каф. філос. та методології 

держ. упр. - Київ : НАДУ, 2014. - 44 с. - (Бібліотека слухача. Державне управління: від теорії 

до практики). - Бібліогр.: с. 39-42 (44 назви). 

 

001.89:351.82:339.3:336.1](477)(075.8) Ф 59 

 Фінансово-економічні механізми державного управління формуванням та 

розвитком внутрішнього ринку України [Текст] : навч. посіб. / І. В. Розпутенко, Л. В. 

Ільченко-Сюйва, О. І. Кілієвич [та ін.] ; за заг. ред. І. В. Розпутенка ; Нац. акад. держ. упр. 

при Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., Каф. екон. політики. - 

Київ : НАДУ, 2014. - 60 с. : табл., рис. - (Бібліотека слухача. Державне управління: від теорії 

до практики). - Бібліогр. в кінці розд. 

 

***  ***  *** 
 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 
 

001.89:332.14:353:005.332.4 У 31 

 Удосконалення наукових підходів до забезпечення конкурентоспроможності 

регіонів в контексті активізації економічного розвитку [Текст] : наук. розроб. / О. Ю. 

Бобровська, Т. О. Савостенко, І. Е. Польська [та ін.] ; за заг. ред. О. Ю. Бобровської ; Нац. 

акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., 

Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. - Київ : НАДУ, 2014. - 48 с. : рис., табл. - (Бібліотека 

слухача. Регіональне управління). - Назва на обкл. : Удосконалення наукових підходів до 

забезпечення конкурентоспроможності регіонів у контексті активізації економічного 

розвитку. - Бібліогр.: с. 45-46 (22 назви). 

 



 

001.89:352:330.341.1:005.591.6 Ш 26 

Шаров, Ю. П.  
 Науково-методичне забезпечення управління місцевим розвитком на засадах 

інноваційного менеджменту [Текст] : наук. розроб. / Ю. П. Шаров, Т. В. Маматова, І. А. 

Чикаренко ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. 

дослідж., Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. - Київ : НАДУ, 2014. - 80 с. : рис. - (Бібліотека 

слухача. Державне управління: від теорії до практики). - Бібліогр.: с. 68-78. 
 

ЛЬВІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 
 

001.89:353:658.114 З-12 

 Забезпечення органами публічної влади інституційних передумов розвитку 

підприємництва [Текст] : наук.-метод. розроб. / В. С. Загорський, А. Й. Серант, С. М. 

Ромашко [та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундам. та 

приклад. дослідж., Львів. регіон. ін-т держ. упр. - Київ : НАДУ, 2014. - 32 с. : табл., рис. - 

(Бібліотека слухача. Публічне адміністрування). - Бібліогр.: с. 30 (5 назв). 

 

001.89:332.144:353 М 33 

Матвіїшин, Є. Г.  
 Прогнозування економічних процесів на рівні регіону [Текст] : наук.-метод. розроб. 

/ Є. Г. Матвіїшин ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундам. та 

приклад. дослідж.; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові 

України. - Київ : НАДУ, 2014. - 40 с. : рис., табл. - (Бібліотека слухача. Регіональне 

управління). - Бібліогр.: с. 38-39 (11 назв). 

 

001.89:35.07:303:519.2’7’8 Т 33 

 Теоретичні підходи до кількісного оцінювання надійності функціонування органів 

виконавчої влади [Текст] : наук.-метод. розроб. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові 

України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; уклад.: В. П. 

Новосад, Р. Г. Селіверстов, Р. М. Рудніцька [та ін.]. - Київ : НАДУ, 2014. - 40 с. : табл., рис. - 

(Бібліотека слухача. Державне управління: від теорії до практики). - Бібліогр.: с. 36-38 (31 назва). 

 

001.89:351:343.35](4):(477) У 67 

 Управлінські механізми запобігання та протидії корупції в європейських державах: 

досвід для України [Текст] : наук. розроб. / О. Я. Красівський, В. В. Решота, Н. П. Підбережник 

[та ін.] ; за заг. ред. О. Я. Красівського ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. 

орг. фундам. та приклад. дослідж., Львів. регіон. ін-т держ. упр. - Київ : НАДУ, 2014. - 52 с. - 

(Бібліотека слухача. Державне управління: від теорії до практики). - Бібліогр.: с. 44-49 (71 назва). 

 

ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 
 

001.89:336.143 А 95 

Ахламов, А. Г.  
 Результативний бюджетний процес в умовах порушення макроекономічної 

рівноваги [Текст] : наук.-метод. розроб. : [навч. вид.] / А. Г. Ахламов, О. В. Голинська ; Нац. 

акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., Одес. 

регіон. ін-т держ. упр. - Київ : НАДУ, 2014. - 48 с. : табл., рис. - (Бібліотека слухача. 

Державне управління: від теорії до практики). - Бібліогр.: с. 46 (13 назв). 

 



001.89:353:304.4:005.8 М 55 

 Механізми узгодження інтересів та координації дій суб’єктів регіональної політики 

при реалізації соціальних проектів [Текст] : наук. розроб. / Т. М. Безверхнюк, І. А. Сенча, Т. 

В. Сивак [та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундам. та 

приклад. дослідж., Одес. регіон. ін-т держ. упр. - Київ : НАДУ, 2014. - 48 с. - (Бібліотека 

слухача. Регіональне управління). - Назва на обкл. : Механізми узгодження інтересів та 

координації дій суб’єктів регіональної політики в процесі реалізації соціальних проектів. - 

Бібліогр.: с. 42-46 (50 назв). 

 

001.89:353:332.14 Р 44 

 Ресурсне забезпечення системи регіонального управління [Текст] : наук. розроб. / М. 

М. Іжа, Т. А. Берегой, С. А. Попов [та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, 

Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., Одес. регіон. ін-т держ. упр. - Київ : НАДУ, 2014. - 

52 с. - (Бібліотека слухача. Регіональне управління). - Бібліогр.: с. 47-50 (46 назв). 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 
 

001.89:351.82:347.77:330.341.1 С 90 

 Сутність інтелектуальної власності як головної складової інноваційного розвитку 

[Текст] : наук. розроб. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундам. та 

приклад. дослідж., Харків. регіон. ін-т держ. упр. ; уклад.: А. О. Дєгтяр, Р. Г. Соболь. - Київ : 

НАДУ, 2014. - 48 с. - (Бібліотека слухача. Державне управління: від теорії до практики). - 

Бібліогр.: с. 41-46 (69 назв). 

 

001.89:352.08:005.591.3 У 67 

 Управління розвитком трудового потенціалу посадових осіб місцевого 

самоврядування [Текст] : метод. рек. : [навч. вид.] / Нац. акад. держ. упр. при Президентові 

України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., Харків. регіон. ін-т держ. упр. ; уклад.: В. 

О. Сивоконь, О. В. Жадан, Н. В. Статівка [та ін.]. - Київ : НАДУ, 2014. - 60 с. : рис. табл. - 

(Бібліотека слухача. Місцеве самоврядування). - Бібліогр.: с. 50-58 (92 назви). 

 

001.89:353:334 Ф 79 

 Формування територіальних кластерів як інструменту регіонального розвитку 

[Текст] : наук. розроб. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундам. та 

приклад. дослідж., Харків. регіон. ін-т держ. упр. ; уклад.: В. В. Мамонова, Ю. О. Куц, О. В. 

Решевець. - Київ : НАДУ, 2014. - 52 с. - (Бібліотека слухача. Регіональне управління). - 

Бібліогр.: с. 45-49 (43 назви). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВИДАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ІНСТИТУТІВ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ  
 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ  

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 
 

35/352(477)(08) Д 36 

 Державне управління та місцеве самоврядування [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 3(26) / 

редкол.: С. М. Серьогін (голов. ред.) [та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові 

України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. - Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2015. - 308 с. 

- Бібліогр. в кінці ст. 

 

35(477)(08) Д 36 

 Державне управління та місцеве самоврядування [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 1 (24) 

/ Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. ; 

редкол.: С. М. Серьогін (голов. ред.) [та ін.]. - Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2015. - 320 с. 

- Бібліогр. в кінці ст. 
 

***  ***  *** 
 

35.08:172.16 Г 94 

 Гуманізація публічної служби в Україні: науково-практичні засади [Текст] : 

колектив. моногр. / С. М. Серьогін, Є. І. Бородін, Н. А. Липовська [та ін.] ; за заг. ред. С. М. 

Серьогіна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. 

упр. - Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2015. - 256 с. - Бібліогр.: с. 229-252 (346 назв). - ISBN 

978-617-7139-15-6. 

 

35.078.3:316.776(075.8) Д 73 

Дрешпак, В. М.  
 Комунікації в публічному управлінні [Текст] : навч. посіб. / В. М. Дрешпак ; Нац. 

акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр., Каф. інформ. 

технологій та інформ. систем. - Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2015. - 168 с. : табл., рис. - 

Глосарій: с. 158-162. - Бібліогр.: с. 163-166 (51 назва), в підрядк. прим. та в кінці розд. - ISBN 

978-617-7139-14-9. 

 

352.08:005.95/.96:005.585](477) С 13 

Савченко-Сватко, О. М.  
 Аудит персоналу в органах місцевого самоврядування України: форми, методи, 

технології [Текст] : монографія / О. М. Савченко-Сватко, Н. Т. Гончарук ; Нац. акад. держ. 

упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. - Дніпропетровськ : 

ДРІДУ НАДУ, 2012. - 184 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 153-168 (201 назва). - Дод.: с. 169-182. 

- ISBN 978-966-7800-96-3. 

 

ЛЬВІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 
 

35(477)(08) Е 90 

 Ефективність державного управління [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 43 = Efficiency of 

Public Administration : coll. of acad. papers / за заг. ред. В. С. Загорського, А. В. Ліпенцева ; 

Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Львів : 

ЛРІДУ НАДУ, 2015. - 345 с. - Анот., зміст, відом. про авт. парал. англ. - Бібліогр. в кінці ст. 



 

35(477)(08) Е 90 

 Ефективність державного управління [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 42 = Efficiency of 

Public Administration : coll. of acad. papers / за заг. ред. В. С. Загорського, А. В. Ліпенцева ; 

Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Львів : 

ЛРІДУ НАДУ, 2015. - 312 с. - Анот., зміст, відом. про авт., редкол. парал. англ. - Бібліогр. в 

кінці ст. 

 

35(477)(08) Е 90 

 Ефективність державного управління [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 41 = Efficiency of 

Public Administration : coll. of acad. papers / за заг. ред. В. С. Загорського, А. В. Ліпенцева ; 

Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Львів : 

ЛРІДУ НАДУ, 2014. - 374. с. - Анот., зміст, відом. про авт. парал. англ. - Бібліогр. в кінці ст. 

 

***  ***  *** 
 

35:005.591.6]-027.21/.22(06) М 74 

 Модернізація системи державного управління: теорія та практика [Текст] : 

матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю до 20-річчя Львів. регіон. ін-ту держ. упр. 

Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, 9 жовт. 2015 р. / за наук. ред. В. С. 

Загорського, А. В. Ліпенцева ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2015. - 326 с. - Бібліогр. в кінці доп. - ISBN 

978-617-644-026-0. 

 

***  ***  *** 
 

32:351(075.8) Б 91 

Буник, М. З.  
 Основи аналізу державної політики [Текст] : навч. посіб. / М. З. Буник ; Львів. 

регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Львів : ЛРІДУ 

НАДУ, 2015. - 128 с. - Бібліогр.: с. 118-121 (42 назви) та в підрядк. прим.- Алф. покажч.: с. 

122-124 прим. - ISBN 978-617-644-024-6. 

 

351.77:005.591.4](477) Д 36 

 Державне управління реформуванням системи охорони здоров’я в Україні [Текст] : 

навч.-наук. вид. / за заг. ред. М. М. Білинської ; М. М. Білинська, Я. Ф. Радиш, І. В. Рожкова 

[та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Київ ; Львів : НАДУ, 2012. - 239 с. 

: рис., табл. - (Бібліотека магістра. Серія "Державно-управлінські реформи"). - Бібліогр. в 

кінці розд. та підрядк. прим. - ISBN 978-966-619-328-8. 

 

338.24.021.8-027.21(477) К 65 

 Концептуальні засади теорії реформування економічної системи України [Текст] : 

навч.-наук. вид. / за наук. ред. В. С. Загорського ; К. М. Бліщук, Є. М. Борщук, З. М. Бурик 

[та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Київ ; Львів : НАДУ, 2012. - 476 с. 

: табл., рис. - (Бібліотека магістра. Серія "Державно-управлінські реформи"). - Бібліогр.: с. 

389-452. - Дод.: с. 453-472. - ISBN 978-966-619-288-5. 

 

159.9:37.013(061.1ЄС)(075.8) К 73 

Котовська, О. П.  
 Психологія та педагогіка: євроінтеграційний контекст [Текст] : навч. посіб. / О. П. 

Котовська ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - 

Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2015. - 198 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 168-170. - Слов. основ. 

термінів: с. 171-197. - ISBN 978-617-644-023-9. 

 



351.74(477) К 82 

Криштанович, М. Ф.  
 Трансформація державного управління органами внутрішніх справ України в 

контексті національної безпеки [Текст] : монографія / М. Ф. Криштанович ; Львів. регіон. ін-

т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2015. - 

404 с. - Бібліогр.: с. 334-394 (770 назв). - Дод.: с. 395-402. - ISBN 978-617-644-025-3. 
 

351.851:005.591.4](477) Р 45 

 Реформування освіти в Україні: державно-управлінський аспект [Текст] : навч.-наук. 

вид. / за заг. ред. Н. Г. Протасової ; Н. Г. Протасова, В. І. Луговий, Ю. О. Молчанова [та ін.] ; 

Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Київ ; Львів : НАДУ, 2012. - 456 с. : табл. - 

(Бібліотека магістра. Серія "Державно-управлінські реформи"). - Глосарій: с. 426-450. - 

Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-966-619-329-5. 
 

304:351:005.591.4](477) Р 45 

 Реформування соціальної політики в Україні: проблеми та перспективи [Текст] : 

навч.-наук. вид. / за заг. ред. В. А. Скуратівського, В. П. Трощинського ; В. А. Скуратівський, 

В. П. Трощинський, П. К. Ситник [та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - 

Київ ; Львів : НАДУ, 2012. - 368 с. - (Бібліотека магістра. Серія "Державно-управлінські 

реформи"). - Дод.: с. 285-364. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-966-619-326-4. 
 

35.08(075.8) Ч-75 

Чорнобиль, І. Є.  
 Організація діяльності державного службовця [Текст] : навч. посіб. / І. Є. 

Чорнобиль ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - 

Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2015. - 132 с. : табл., рис. - Бібліогр. в кінці розд. - Дод.: с. 126-130. - 

ISBN 978-617-644-021-5. 
 

304:336.58(075.8) Ш 37 

Шевчук, П. І.  
 Фінансування соціальної та гуманітарної політики [Текст] : навч. посіб. / П. І. 

Шевчук, А. П. Шевчук ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові 

України. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2015. - 104 с. - Бібліогр.: с. 85-90. - Термінолог. слов.: с. 91-

97. - ISBN 978-617-644-027-7. 

ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ  

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 
 

35(477)(08) А 43 

 Актуальні проблеми державного управління [Текст] : зб. наук. пр. Одес. регіон. ін-

ту держ. упр. Вип. 3 (63) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т 

держ. упр. ; редкол.: М. М. Іжа (голов. ред.) [та ін.]. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015. - 276 с. - 

Зміст, анот. парал. англ., рос. - Бібліогр. в кінці ст. 
 

35(477)(08) А 43 

 Актуальні проблеми державного управління [Текст] : зб. наук. пр. Одес. регіон. ін-

ту держ. упр. Вип. 1 (61) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т 

держ. упр. ; редкол.: М. М. Іжа (голов. ред.) [та ін.]. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015. - 171 с. - 

Зміст, анот. парал. англ., рос. - Бібліогр. в кінці ст. 
 

35(477)(08) А 43 

 Актуальні проблеми державного управління [Текст] : зб. наук. пр. Одес. регіон. ін-

ту держ. упр. Вип. 4 (60) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т 

держ. упр. ; редкол.: М. М. Іжа (голов. ред.) [та ін.]. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2014. - 227 с. - 

Зміст, анот. парал. англ., рос. - Бібліогр. в кінці ст. 



***  ***  *** 
 

35:005.591.4]-027.21/.22(100)(06) Р 45 

 Реформування публічного управління: теорія, практика, міжнародний досвід 

[Текст] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, присвяч. 20-річчю утвор. 

ін-ту, 29-30 жовт. 2015 р. / редкол.: М. М. Іжа [та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. упр. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015. - 394 с. - 

Бібліогр. в кінці доп. - ISBN 978--966-394-073-1. 

 

352/353 Р 64 

Розвиток системи регіонального управліня в умовах децентралізації [Текст] : 

матеріали наук.-практ. конф. до 20-річчя ОРІДУ НАДУ при Президентові України та з 

нагоди 5-річчя каф. регіон. політики та публ. адміністрування, 29 квіт. 2015 р. / Нац. акад. 
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