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І. Наукові публікації до захисту докторської дисертації 

 
 

1. 

Взаємодія органів державної влади та 

громадянського суспільства : навч. посіб. / за 

заг. ред. Ю. П. Сурміна, авт. кол. : Ю. П. 

Сурмін, А. М. Михненко, Т. П 

Крушельницька та ін. 

 
 

Друк. 

 

К. : НАДУ, 2010. – 388 с. – Авторські с. 

169–183, 306–325. 

388 _ 

 

2. 
Державна служба в Україні: актуальні 

проблеми та шляхи модернізації [Текст] : наук. 
розробка 

 

Друк. 
К.   :   [НАДУ],   2010.   -  43   с.   :   табл. - 
(Бібліотека слухача НАДУ. Державне 
управління: від теорії до практики). 

17  

 
3. 

Методичні рекомендації до програми 

підвищення кваліфікації державних службовців 

“Перспективи розвитку державного 
регулювання позашкільної освіти в Україні” 

 
Друк. 

 
К. : НАДУ, 2010. – 96 с 

96  

 
4. 

Перспективи розвитку позашкільної освіти: 

аспекти взаємодії органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, неурядових 
та громадських організацій : монографія 

 
Друк. 

К. : ТОВ “Інформ. системи”, 2010. – 240 

с. 

240 _ 

 
5. 

Державна служба в Україні : соціально- 

правовий та організаційний аспекти: навч. 

посіб. / авт.кол. Ю.П.Сурмін, Т.В.Мотренко, 
Р.А.Науменко та ін. 

 
Друк. 

 

К.: НАДУ, 2011. – 237 с. 
39  

6. 
Державне регулювання розвитку позашкільної 
освіти в Україні : монографія 

Друк. 
К. : НАПН України, 2012. – 392 с. 392  

 

 
7. 

Державне управління : підручник : у 2 т. / Нац. 

акад. держ. упр. при Президентові України ; 

ред. кол. : Ю. В. Ковбасюк (голова), К. О. 

Ващенко (заст.голови), Ю. П. Сурмін (заст. 

голови) [та ін.]. (Авторські С. 389-396 у розд. 
Організаційні засади державного управління) 

 

 
Друк. 

 
 

К. ; Дніпропетровськ : НАДУ,2012. – Т. 1. 

– 564 с. 

25  



 

 
8. 

Галузь науки "Державне управління" в Україні: 

стан, проблеми та перспективи розвитку : нац. 

наук. доп. / редкол. : Ю. В. Ковбасюк, К. О. 

Ващенко, Ю. П. Сурмін та ін.(Авторський розд 

Р.А. Науменко - Наукові підходи до 

модернізації державного управління освітою) 

 

 
Друк. 

 
 

К. : НАДУ, 2012. - 184 с. 

19  

 
9. 

Реформування державної кадрової політики в 

Україні: монографія / ред. кол. Ю.В.Ковбасюк 

(голова), К.О.Ващенко, В.В.Толкованов, 

Ю.П.Сурмін, Р.А. Науменко та ін. 

 
Друк. 

 
К.: НАДУ, 2014. – 580 с. 

  

   Державне управління: теорія та практика 12 _ 

 
10. 

 

Державне регулювання розвитком 

позашкільної освіти в Україні (стаття) 

 
Друк. 

: електрон. наук. фах. вид. Нац. акад. 

держ.  упр.  при  Президентові  України. – 
2005. – № 2. – Режим доступу : 

  

   http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DUTP/2005-   

   2   

 
11. 

Державна освітня політика щодо розвитку 

талановитої та обдарованої молоді в 

позашкільних навчальних закладах України 
(стаття) 

 
Друк. 

 
Вісн. НАДУ. – 2005. – № 3. – С. 419–427. 

16 _ 

 

 
12. 

 

Позашкільна освіта в Україні та в країнах 

Європи: порівняльний аспект (стаття) 

 

 
Друк. 

Державне управління: теорія та практика 
: електрон. наук. фах. вид. Нац. акад. 

держ. упр. при Президентові України. – 

2006. – № 2. – Режим доступу : 

http://www.nbuv.gov.ua/e- 
journals/DUTP/2006-2 

12  

 

13. 
Становлення державного регулювання 

позашкільної освіти в Україні (1917–1920 рр.) 
(стаття) 

 

Друк. 
Вісн. НАДУ. – 2006. – № 4. – С. 96–103. 

8  

 

 

14. 

 

Государственное регулирование внешкольного 

образования в условиях модернизации системы 

образования в Украине (стаття) 

 

 

Друк. 

Научные труды Академии управления 

Республики Беларусь Вып. 7 (2007). –  

Мн. : Акад. упр. при Президенте Респ. 

Беларусь, 2007. – Вып. 7: в 4-х ч. Ч. 4. 

(Право. Государственное управление, 

подготовка кадров). – 2007. – 94 с. С. 41– 
49 

12  
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15. 

 
Концептуальні підходи до побудови системи 

державного регулювання позашкільної освіти 

(стаття) 

 

 
Друк. 

Державне управління:  теорія та практика 

: електрон. наук. фах. вид. Нац. акад. 

держ. упр. при Президентові України. – 2009. 

– № 2. – Режим доступу : 

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals 
/DUTP/2009-2 

12  

 

16. 
Державне регулювання позашкільної освіти в 

умовах модернізації системи освіти в Україні 

Украине (стаття) 

 

Друк. 
Вісн. НАДУ. – 2009. – № 4. – С. 246–253 

  

 
17. 

Підготовка магістрів  державної служби у 
вищих навчальних закладах України в 

контексті професіоналізації державної служби: 

організаційний аспект (стаття) 

 
Друк. 

 

Вісн. НАДУ. – 2009. – № 2. – С. 49–69. – 

Авторські с. 59–63. 

21 СурмінЮ.П., 

Крушельницька 

Т.П. 

 

18. 

Підготовка магістрів державної служби  у 

вищих навчальних закладах України в 

контексті професіоналізації державної служби: 

навчально-методичний та науковий аспект 

(стаття) 

 

Друк. 

 

Вісн. НАДУ. – 2009. – № 3. – С. 29–49. – 

Авторські с. 29–34, 489–49. 

21 СурмінЮ.П., 

Крушельницька 

Т.П 

 

 
19. 

 
 

До питання фінансового забезпечення 

позашкільної освіти в Україні (стаття) 

 

 
Друк. 

Науковий вісник Академії 

муніципального управління : зб. наук. пр. 

/ за заг. ред. В. К. Присяжнюка, В. Д. 

Бакуменка. – К. : Видав.-поліграф. центр 

Акад. муніцип.  упр., 2010. – Вип.  4/2010. 
– С. 163–172. – (Серія “Управління”). 

11  

 

 
20. 

 

Кадрове 

(стаття) 

 

забезпечення 

 

позашкільної 

 

освіти 

 

 
Друк. 

Державне управління: теорія та практика 
: електрон. наук. фах. вид. Нац. акад. 

держ. упр. при Президентові України. – 

2010. – № 1.– Режим доступу : 

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ 

DUTP/2010-1 

13  

 

 
21. 

 
К вопросу кадрового обеспечения системы 

внешкольного образования в Республике 

Украина (стаття) 

 

 
Друк. 

Письма в Эмиссия Оффлайн (The Emissia 

Offline Letters) : электрон. науч. журн. – 

2010.   –   Апр.   –   ART   1403.   –  Режим 

доступа : 

http://www.emissia.org/offline/2010/1403.ht 

m 

14  
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22. 

Підготовка магістрів за спеціальністю 

“Державна служба” в освітній  галузі 

“Державне управління” у вищих навчальних 

закладах України у 2007–2008 навчальному 

році: сучасний стан та основні проблеми 
(стаття) 

 

 
Друк. 

 

Аналітика і влада : журн. експерт.-аналіт. 

матеріалів і наук. пр. Ін-ту пробл. держ. 

упр. та місцев. самоврядування. – К. : 

НАДУ, 2010. – № 2. – С. 83–109. 

17  

 

23. 
До питання стану та проблем кадрового складу 

державної служби (стаття) 

 

Друк. 
Науково-інформаційний вісник з 
державного управління. – К.: НАДУ, 

2010. – № 3 – 67 с., С. 11 – 17. 

7 Гогіна Л.М. 

 

24. 
Державна служба як професійний інститут: 

стан та проблеми/ 

 Науково-інформаційний вісник з 
державного управління. – К.: НАДУ, 

2010. – № 4 – 59 с., С. 18 – 23 

6 Серов О.В., 
Гогіна Л.М. 

 
25. 

Взаємодія центральних органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування у 

розробці регіональних програм розвитку 
позашкільної освіти (стаття) 

 
Друк. 

Аналітика і влада : журн. експерт.-аналіт. 

матеріалів і наук. пр. Ін-ту пробл. держ. 

упр. та місцев. самоврядування. – К. : 
НАДУ, 2011. – № 3. – С. 91–97. 

6  

 
26. 

Концептуальні засади модернізації системи 

підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації педагогічних і управлінських 
кадрів у сфері позашкільної освіти (стаття) 

 
Друк. 

Аналітика і влада : журн. експерт.-аналіт. 

матеріалів і наук. пр. Ін-ту пробл. держ. 

упр. та місцев. самоврядування. – К. : 
НАДУ, 2011. – № 4. – С. 221–226. 

6  

 
27. 

 

Державна кадрова політика у сфері державної 
служби України (стаття) 

 
Друк. 

Аналітика і влада : журн. експерт.-аналіт. 

матеріалів і наук. пр. Ін-ту пробл. держ. 

упр. та місцев. самоврядування. – К. : 
НАДУ, 2011. – № 3. – С. 42–49. 

7  

 
28. 

Підготовка нової генерації молодих науковців в 

системі позашкільної освіти як складова 

інтелектуального потенціалу держави (стаття) 

 
Друк. 

Аналітика і влада : журн. експерт.-аналіт. 

матеріалів і наук. пр. Ін-ту пробл. держ. 

упр. та місцев. самоврядування. – К. : 

НАДУ, 2012. № 5. – С. 63–69. 

7  

 
29. 

Особливості державного регулювання розвитку 

позашкільної освіти в Україні: стан та 

проблеми фінансового забезпечення (стаття) 

 
Друк. 

Аналітика і влада : журн. експерт.-аналіт. 

матеріалів і наук. пр. Ін-ту пробл. держ. 

упр. та місцев. самоврядування. – К. : 

НАДУ, 2012.– № 6. – С. 154–162. 

9  

 
30. 

Механізми удосконалення підготовки, 

перепідготовки і підвищення кваліфікації 

управлінських кадрів для системи позашкільної 

освіти в Україні (стаття) 

 
Друк. 

Актуальні проблеми державного 

управління : зб. наук. пр. Одес. регіон. ін.-

ту держ.  упр.  – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 

2012. – 

4  



   Вип. 4 (52). – С. 124–127.   

 

 
31. 

 
Пріоритети державної політики у сфері 

позашкільної освіти щодо підготовки резерву 

молодих науковців (стаття) 

 

 
Друк. 

Науковий вісник Академії 
муніципального управління : зб. наук. пр. 

/ за заг. ред. В. К. Присяжнюка, В. Д. 

Бакуменка. – К. : Видав.-поліграф. центр 

Акад. муніцип.  упр., 2013. – Вип.  1/2013. 

– С. 102–110. – (Серія “Управління”). 

9  

 

 

32. 

 
Mechanisms to improve the training,  retraining 

and advanced training of managerial staff for the 

extracurricular education system in Ukraine 

(стаття) 

 

 

Друк. 

Science and education a new dimension / 

Editors : Dr. Vamos X.; Dr. Barkats J.; Dr. 

Tarasenkova N. ; Kotis L. ; Web editor : 

Barkats N. ; For Editor-in-Chief Dr. Vamos 

Xenia; Honorary Senior Editor Dr. Barkats 

Jeno. – Budapest : [s. n.], 2013. – Vol. 1. – 
P. 124–128 

7  

 

33. 

Финансово-экономический механизм 

государственного регулирования развития 

внешкольного образования в рыночных 

условиях (стаття) 

 

Друк. 

Zbior raportow naukowych “Nauka w 
swіecie wspolczesnym. – Lodz: Wydawca: 

Sp.z.o. “Diamopnd trading tour”, 2013. – S. 

14–25. 

11  

 
34. 

Зростання ролі особистісного фактора в 

державному управлінні як засіб подолання 

корупції [Текст] : навч.-метод. матеріали / Р. 
А. Науменко, В. О. Чмига, Г. І. Тодосова 

 
Друк. 

 
К. : НАДУ, 2011. - 96 с 

96  

 

 

 
35. 

Проектне та програмне забезпечення 

інституційного розвитку Національної академії 

державного управління при Президентові 

України: наук. розробка / авт. кол.: 

Ю.П.Сурмін, Л.І.Загайнова, Т.П. 

Крушельницька та ін.; за заг. ред.Ю.П.Сурміна, 

Л.І.Загайнової. –. (Науменко Р.А.. – у складі 

авторського колективу). 

 

 

 
Друк. 

 

 

 
К. : НАДУ, 2011. – 80 с 

80  

 

36. 

Творча самореалізація особистості державного 

службовця: стан та проблеми теоретико- 

правового забезпечення : наук. розробка / 

Р.А.Науменко, Л.М.Гогіна, О.В.Серов, 
Г.І.Тодосова. 

 

Друк. 

 

К. : НАДУ. – 2014.– 56 с. 

56  



 
 

37. 

Державна кадрова політика в Україні : стан, 

проблеми та перспективи розвитку : наук. доп. 

/ авт. кол.: Ю.В.Ковбасюк, К.О.Ващенко, 

Ю.П.Сурмін та ін. (Науменко Р.А.. – у складі 

авторського колективу). 

 
 

Друк. 

 
К. : НАДУ, 2012. – 72 с. 

72  

 

38. 

Тренінг у професійній самореалізації 
державних службовців : матер наук.-методол. 

семінару редкол. : К.О. Ващенко (голова), 

Ю.П.Сурмін, С.В.Загороднюк, Р.А.Науменко, 

Л.М.Гогіна 

 

Друк. 

 

К. : НАДУ, 2012. – 128 с. 
  

 
 

39. 

Державна кадрова політика: проблеми та  

шляхи реалізації / Р.А. Науменко // Освіта 

дорослих: виклики та вимоги: матеріали кр. 

столу, Луцьк, 5 квіт. 2012 р. / за заг. ред. 
Т.В.Литвиненко. (тези) 

 
 

Друк. 

 
–К.: Видавн.-поліграф. центр 

Волинського ОЦППК, 2012. – 24 с. 

24  

 

 
40. 

Модернізація державного управління та 

європейська інтеграція України : наук. доп. / 

авт. кол. : Ю. В. Ковбасюк, К. О. Ващенко, Ю. 

П. Сурмін та ін. ; за заг. ред. д-ра наук з держ. 

упр., проф. Ю. В. Ковбасюка. (Науменко Р.А. – 
у складі авторського колективу). 

 

 
Друк. 

 

 
К. : НАДУ, 2013. – 120 с. 

120  

 

41. 
Міжнародний дитячий та юнацький рух 

Енциклопедія освіти / гол. ред. В. Г. Кремень. 
(стаття) 

 

Друк. 
 

К. : Юрінком Інтер, 2008. – С. 507–508. 
2  

 

42. 
Неформальні об’єднання дітей і молоді 

Енциклопедія освіти / гол. ред. В. Г. Кремень. 
(стаття) 

 

Друк. 
К. : Юрінком Інтер, 2008. – С. 584–585. 

2  

 
43. 

Кадрове забезпечення позашкільних 

навчальних закладів у контексті державних 

освітніх стандартів 

 
Друк. 

К. : Ін-т інновац. технологій і змісту 

освіти МОН України, 2008. – Вип. 55. –  

С. 79–82. 

3  

 

44. 

 
Державна підтримка обдарованої молоді: 

досвід України (стаття) 

 

Друк. 

Навчання і виховання обдарованої 

дитини: теорія та практика : зб. наук. пр. / 

гол. ред. І. С. Волощук. – К. : Ін-т обдар. 

дитини, 2009. – Вип 2. – № 1. – С. 223– 
234 

12  



 

45. 
Державне регулювання позашкільної освіти в 

умовах модернізації системи освіти України 
(стаття) 

 

Друк. 
Рід. шк. – 2010. – 

№ 2 (спецвип.). – С. 24–28. 
  

 
46. 

Реалізація завдань державної політики щодо 

створення системи пошуку, розвитку та 

підтримки обдарованої молоді в Україні 
(стаття) 

 
Друк. 

Навчання і виховання обдарованої 

дитини: теорія та практика : зб. наук. пр. / 

гол. ред. С. Волощук . – К. : Ін-т обдар. 

дитини, 2010. – № 2. – Вип. 4 – С. 80–88. 

9  
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Моніторинг виявлення та розвитку 
інтелектуально та творчо обдарованої молоді у 
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Друк. 
 

Обдар. дитина. – 2010. – № 4. – С. 57–63 
7  
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Друк. 

Енциклопедичний словник з державного 

управління/уклад: Ю. П. Сурмін, В. Д. 

Бакуменко, А. М. Михненко та ін.; за ред. 

Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. 

П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010. – С. 282 

5  

 

49. 

 

Потенціал освітній (стаття) 

 

Друк. 

Енциклопедичний словник з державного 

управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. 

Бакуменко, А. М. Михненко та ін.; за ред. 

Ю. В.Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. 
П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010. – С. 550. 

6  

 

50. 
Позашкільна навчально-виховна робота з 
обдарованими дітьми на основі теорії 

розв’язання винахідницьких завдань (стаття) 

 

Друк. 
 

Обдар. дитина. – 2010. – № 6. – С. 33–40. 
8  

 

51. 
Концепція модернізації системи підготовки, 
перепідготовки та підвищення кваліфікації 

керівних кадрів у сфері позашкільної освіти 

 

Друк. 
 

К. : ТОВ “Праймдрук”, 2012. – 24 с. 
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Вимірювання інформаційної компетентності 

керівника навчального закладу (тези) 

 

 

 

 
Друк. 

Технології забезпечення якості освіти в 

державному управлінні : виклики 

сьогодення : матеріали другої Всеукр. 

наук.-практ. конф. за міжнар. участю 

(Київ, 

30 листоп. 2012 р.) : до 15-річчя галузі 

науки “Державне управління” / за  заг. 

ред. Ю. В. Ковбасюка, К. О. Ващенка, М. 

М. Білинської. – К. : НАДУ, 2012. – С. 

73–76. 

4 І. В. Адамович 
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сфері(тези) / 

 

 

Друк. 

Стратегія державної кадрової політики – 

основа модернізації країни : матеріали 

Всеукр наук.-практ. конф. за міжнар. 

участю, Київ,31трав. 2012 р. / за заг. ред. 

Ю. В. Ковбасюка, К. О. Ващенка, С. В. 

Загороднюка. – К. : НАДУ, 2012. – С. 74– 

75. 
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Unity in Diversity : Introduction Minor Academy 

of Sciences of Ukraine / 

 

Друк. 

[Електронний ресурс] // Specyfika 

oddzialywan educacyjnych adresovanich do 

uczniow zdolnych : Konferencja ZDOLNI, 

Warszawa, 17–18 wrzesnia 2008 r. – Режим 
доступу : http://www.oi.edu.pl/2008 

10 Platon Boyko 
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Необхідність та основні напрями 

реформування державної кадрової політики 
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Друк. 

Модернізація державного управління та 

європейська інтеграція України : наук. 

доп. / авт.. кол. : Ю.В.Ковбасюк, 

К.О.Ващенко, Ю.П.Сурмін та ін.; за заг. 

ред.. д-ра наук з держ. упр., проф.. 

Ю.В.Ковбасюка. – К. : НАДУ, 2013. – С. 

27 – 34. 

8 Я.І. Лазар 
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Енциклопедія державного управління: у 8 

томах / Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України; наук.-ред. колегія: 

Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. – К.: 

НАДУ, 2011, Т. 2. : Методологія 

державного управління / наук.-ред.кол. : 

Ю.П.Сурмін (співголова), 

П.І.Наддолішній (співголова) : – 2011.– 
692 с. 
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Ециклопедичні статті (статті) 

 

 

 
Друк. 

Енциклопедія державного управління: у 8 

томах / Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України; наук.-ред. колегія: 

Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. – К.: 

НАДУ, 2011, Т. 4. : Галузеве управління / 

наук.-ред. кол. : М.М.Їжа (співголова) 

В.Г.Бодров (співголова) та ін. –2011. – 
648 с 
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Енциклопедія державного управління: у 8 

томах / Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України; наук.-ред. колегія: 

Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. – К.: 

НАДУ,  2011,  Т. 8. : Публічне врядування 

/ наук.-ред.кол. : В.С.Загорський (голова), 

С.О.Телешун (співголова) : Львівський 

регіональний інститут державного 

управління НАДУ при Президентові 

України.  – Львів  :  ЛРІДУ  НАДУ, 2011.– 

712 с. 
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Державна політика : підручник / Нац. акад. 

держ. упр.при Президентові України ; ред. кол. 

: Ю. В. Ковбасюк (голова), К. О. Ващенко (заст. 

голови), Ю. П. Сурмін (заст. голови)[та ін.]. 

 
Друк. 

 
К. : НАДУ, 2014. – 652 с.I 
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ІІ. Наукові публікації після захисту докторської дисертації 
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Кадрова політика в умовах євроінтеграції 
України (стаття) 

 
Друк. 

Актуальні проблеми державного 

управління, педагогіки та психології : зб. 

наук. пр. / Херсон. нац. техн. ун-т. – 

Вип.1(10) – 512.– Херсон: 2014. 

12  

 

 

61. 

 

Ключовий пріоритет державної кадрової 

політики у сфері державного управління – 

професійна компетентність державних 

службовців (стаття) 

 

 

Друк. 

Внутрішні й зовнішні аспекти євро 

інтеграційної політики України : 

матеріали конгресу за між нар. участю 

(Київ, 17-18 жовт. 2013 р.) / за аг. ред.. 

Ю.В.Ковбасюка, К.О.Ващенка, 

І.А.Грицяка, С.В.Загороднюка. – К. : 
НАДУ, 2013. – 100 с. – С. 39-41. 

4  

 
62. 

Реформування державної кадрової політики в 

Україні: монографія / ред. кол. Ю.В.Ковбасюк 

(голова), К.О.Ващенко, В.В.Толкованов, 

Ю.П.Сурмін, Р.А. Науменко та ін. 

 
Друк. 

 
К.: НАДУ, 2014. – 580 с. 

27  

 

63. 

 

Методологічні аспекти розвитку галузі науки 

“Державне управління”: методологічна 

розробка 

 

Друк. 

 

К. : Вид-во НАДУ, 2014. – 70 с. 

 В.В.Толкованов, 

Ю.П.Сурмін, 

Л.І.Загайнова, 

О.М.Руденко, 
С.В.Загороднюк 



     та ін. 

 

 
64. 

Місцеве самоврядування в Україні: сучасний 

стан та основні напрями модернізації : наук. 

доп. / [редкол.: Ю.В.Ковбасюк, К.О.Ващенко, 

В.В.Толкованов та інш.] ; за заг. ред.  д-ра наук 

з держ. упр., проф. Ю.В.Ковбасюка. 
(Р.А. Науменко – у складі авторського колективу). 

 

 
Друк. 

 

 
К.: НАДУ, 2014. – 128 с. 

128  

 
65. 

Державна політика : підручник / Нац. акад. 

держ. упр.при Президентові України ; ред. кол. 

: Ю. В. Ковбасюк (голова), К. О. Ващенко (заст. 

голови), Ю. П. Сурмін (заст. голови)[та ін.]. – 

 
Друк. 

 

К. : НАДУ, 2014. – 652 с. (Авторські С. 

593-599; 600-605). 
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66. 

Професійна компетентність державних 

службовців у контексті реформ в Україні 

(стаття) 

 
Друк. 

Публічне адміністрування: теорія та 
практика Електронний збірник наукових 

праць –Дніпропетровськ: ДРІДУ, Вип. 1 

(13) 2015 

16 Тимцуник В.І. 

 

 
67. 

 

Оценивание психологических свойств 

государственного служащего (стаття) 

 

 
Друк. 

Публичное управление : теория и 

практика : Сборник научных трудов 

Ассоциации докторов наук 

государственного управления – Х. : Изд- 

во “ДокНаукДержУпр”, Вып.1, 2015. –  

312 с 

17 С.Е.Зелінський 

 

68. 

 

Перспективи розвитку адміністративного 

менеджменту в умовах реформування вищої 

освіти (стаття) 

 

Друк. 

Зб.Модернізація галузевих стандартів 

вищої освіти та розвиток магістерських 

програм у галузі знань “Державне 

управління” : К. : НАДУ, 2014. – С. 187- 
199. 

12  

 
69. 

Темперамент і характер  державного 

службовця: аспекти вимірювання та 

оцінювання (стаття) 

 
Друк. 

Теорія та практика державного 

управління і місцевого самоврядування 

(електронне видання) Херсон , № 2, 2014 

17 С.Е.Зелінський 

 
70. 

Теоретико-методологічні засади підготовки 

фахівців вищих навчальних закладів у 

контексті Європейського вектора розвитку 
(стаття) 

 
Друк. 

Аналітика і влада : журн. експерт.-аналіт. 

матеріалів і наук. пр. Ін-ту пробл. держ. 

упр. та місцев. самоврядування. – К. : 
НАДУ, 2014. – № 9. – 314 с. – С. 63–72. 

10  

71. 
Понятійний апарат державної кадрової 
політики: актуальність підготовки словникових 

Друк. 
Аналітика і влада : журн. експерт.-аналіт. 
матеріалів  і  наук.  пр.  Ін-ту пробл. держ. 

10 Гогіна Л.М. 



 видань (стаття)  упр.   та  місцев.  самоврядування.   –  К. : 
НАДУ, 2013. – № 8. – 412 с. – С. 400–409. 

  

 
72. 

Теоретико-методологічні засади підготовки 

фахівців вищих навчальних закладів у 

контексті Європейського вектора розвитку 
(стаття) 

 
Друк. 

Аналітика і влада : журн. експерт.-аналіт. 

матеріалів і наук. пр. Ін-ту пробл. держ. 

упр. та місцев. самоврядування. – К. : 
НАДУ, 2013. – № 9. – 314 с. – С. 61–73. 

13  

 
73. 

Центри оцінювання і тестування державних 

службовців як інструмент професіоналізації 

державної служби в Україні (стаття) 

 
Друк. 

Актуальні проблеми державного 

управління : зб. наук. пр. Одес. регіон. ін.-

ту держ. упр. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 
2015. – Вип. 1 (61). – С. 117–128. 

12 С.Е.Зелінський 

 
74. 

Становлення механізму правового регулювання 

діяльності вищих навчальних закладів як 

автономних освітньо-наукових суб’єктів 
(стаття) 

 
Друк. 

Актуальні проблеми державного 

управління, педагогіки та психології : зб. 

наук. пр. / Херсон. нац. техн. ун-т. – 
Вип.1 (11) – 417.– Херсон: 2015 

12 Гунченко К.М. 

75. 
Публічне адміністрування: навч-метод. 

видання 
Друк К. КНТЕУ, 2015. – 145 с. 

145 Тимцуник В.І. 

 
76. 

Професійна компетентність державних 

службовців у контексті реформ в Україні 

(стаття фахова) 

Друк Теорія та практика державного 

управління і місцевого самоврядування / 

Електронний збірник наукових праць – 
Херсон , № 2, 2015. 

12 Тимцуник В.І. 

 

77. 

Перспективи використання європейського 

досвіду при впровадженні сучасної моделі 

децентралізації влади в Україні (стаття) 

Друк [Електронний ресурс] Державне 

управління: удосконалення та розвиток. – 

2015. - № 9 

12 Рильська В.В. 

78 Сучасні пріоритети розвитку державної 

кадрової політики 

Друк Публічне урядування : збірник. – № 1 (1) 

– листопад 2015. – Київ.: ДП 

«Видавничий дім «Персонал», 2015. – 

210 с. – С. 139-146 

7  

79 Центри оцінювання і тестування державних 
службовців як інструмент професіоналізації 

державної служби в Україні 

Друк Актуальні проблеми державного управління 
: зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред. М.М. Іжа]. 

Вип. 1 (61). – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015. – 

172 с. – С. 154–157 

3 Зелінський С.Е. 

80 Imperatives of university training bachelor and 

masters of public administration in Ukraine 
Друк Scientific Letters of Academic Society of 

Michal Baludansky // Editor in Chief : Ing. 

Lenca Dubovicka, PhD; Deputy Editors-in- 

Chief Ing. Peter Tuleja, PhD. Ing. Michal 

Varchola, PhD. – UK TU Kosice, Slovakia – 

2016. – №. 4. – 145 p. - P. 9-11 

2  



81 Створення тезаурусу державної кадрової 

політики в контекстіїї модернізації та 

розвитку 

Друк Modern scientific researches and developments: 

theoretical value and practical results’’ ( 
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Interservice”, 2016. - 182 p. Сучасні наукові 
дослідження та розробки: теретична цінність 
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182 с. – 177-179 
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82 Інноваційні напрями розвитку вітчизяної 
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Друк Актуальні питання формування та розвитку 
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Матеріали Всеукр. наук.-практич. конф. за 

міжнар. участю (Київ, 17-18 берез. 2016 р.) / 

за заг.ред. Ю.В.Ковбасюка, Н.Г.Протасової, 

Ю.О.Молчанової. – К.: НАДУ, 2016. – 288 
с.– С. 182-187 

5 Гунченко К.М. 

83 Study of the current status of training of 

applicants for higher education on the specialty 
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Ел «EUREKA: Social and Humanities», Eurasian 
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Number 3 – PDF – 58 p. - P. 21-28. -ISSN 

2504-5571 (Online), ISSN 2504-5563 (Print). 

[Electronic resource ]. – Access: http://eu- 
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Друк // Public Management. – 2017. - № 2(7) – С. 
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