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1 2 3 4 5 6 

І. Наукові праці, опубліковані до захисту дисертації 
1 Система державного управління 

інформаційним простором у 

перехідних суспільствах: українські 

реалії 

друк Актуальні проблеми державного управління : збір. 

наук. пр. Одес. регіонал. ін-ту держ. упр. – Одеса : 

ОРІДУ НАДУ, 2009. – Вип. 1 (37). –  

С.59-62. 

4  

2 Взаємодія влади з громадськістю та 

вплив на цей процес третіх сил 

друк Вісн. держ. служби України. – 2010. - № 1. – С.41-46. 6  

3 Неурядові аналітичні центри як 

елементи вираження думки 

громадськості у співпраці з суб’єктами 

державного управління [Електронний 

ресурс] 

друк Державне управління: удосконалення та розвиток. 

[Електронний ресурс] – 2010. - № 9. – Режим доступу: 

http://www.dy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid

=184 

  

4 Громадські організації – посередники 

у взаємовідносинах органів державної 

влади з громадськістю 

друк Науковий вісник Академії муніципального 

управління : зб. наук. пр. – Серія : Управління. – 2010. 

– Вип. 4. – С. 312-320. 

9  

5 Вивчення громадської думки як 

підґрунтя відносин органів державної 

влади з громадськістю 

друк Державне управління та місцеве самоврядування : зб. 

наук. пр. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2010. – Вип. 4 (7). – С. 

56-64. 

9  

6 Теоретичні аспекти побудови 

взаємовідносин органів державної 

влади з громадськістю через засоби 

масової інформації 

друк Університетські наукові записки. – 2010. - №3 (35). – 

С. 209-214. 
6  

7 Державноуправлінські формуючі 

впливи та мас-медіа 

друк Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. 

пр. – К. : КНУ ім. Тараса Шевченка ; Ін-т міжнар. 

відносин, 2008. – Вип. 81. Ч. ІІ. – С.80-84. 

5  

http://www.dy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=184
http://www.dy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=184


 

8 Роль засобів масової інформації у 

побудові взаємовідносин влади з 

громадськістю 

друк Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. 

пр. – К. : КНУ ім. Тараса Шевченка ; Ін-т міжнар. 

відносин, 2009. – Вип. 83. – С. 336-341. 

6  

9 Право на інформацію в Україні друк Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. 

пр. – К. : КНУ ім. Тараса Шевченка ; Ін-т міжнар. 

відносин, 2009. – Вип. 83. Ч. ІІ. – С. 137-138. 

2  

10 Механизмы креативного и проектного 

менеджмента 

друк Проблемы управления : науч.-практ. журн. Акад. упр. 

при Президенте республики Беларусь. – Минск. – 

2009. – № 2 (31). – С. 85-89.  

5  

11 Теоретичні підходи до формуючих 

впливів у державному управлінні 

друк Стратегія регіонального розвитку: формування та 

механізми реалізації : матеріали підсумк. наук.-практ. 

конф. за міжнар. участю . – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 

2009. – С. 149-150. 

2  

12 Менеджмент в деятельности субъектов 

государственного управления при 

организации работы со СМИ 

друк Удосконалення механізмів державного управління та 

місцевого самоврядування : матеріали наук.-практ. конф. 

за міжнар. участю. – К. : Видав.-поліграф. центр АМУ, 

2009. – Ч. 2. – С. 184 – 186. 

3 Драгомирецька Н.М. 

13 Комунікативні проекти як метод 

залучення громадян у процеси 

демократичного врядування 

друк Новітні тенденції розвитку демократичного 

врядування: світовий та український досвід : 

матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю. – К. : 

НАДУ, 2008. – Т. 2. – С. 304-305. 

2  

14 Використання «креативних 

технологій» у процесі побудови 

взаємовідносин влади з громадськістю 

друк Стратегія регіонального розвитку: формування та 

механізми реалізації : матеріали підсумк. наук.-практ. 

конф. за між нар. Участю. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 

2009. – С. 319-320. 

2  

15 Теоретичні аспекти у процесі 

побудови взаємовідносин влади з 

громадськістю в контексті 

європейської інтеграції 

друк Європеїзація публічного адміністрування в Україні в 

контексті європейської інтеграції : матеріали наук.-

практ. конф. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2009. – С.  67-70. 

4  

16 Теоретичні підходи до побудови 

взаємовідносин влади з громадськістю 

в системі державного управління 

друк Галузь науки «Державне управління»: історія, теорія, 

впровадження : матеріали наук.-практ. конф. за 

міжнар. участю. – К. :  НАДУ, 2010. – Т. 2. – С. 348-

349. 

2  

17 Громадські організації як друк Сучасна регіональна політика : формування, 3  



комунікатори між органами державної 

влади та громадськістю 

реалізація та розвиток публічної служби : матеріали 

підсумк. наук.-практ. конф. за міжнар. участю. – 

Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2010. – С. 281-283. 

18 Сучасний соціально-політичний та 

гуманітарний розвиток регіону 

друк Наук.-метод. розробка 36 Балабаєва З.В., 

Драгомирецька 

Н.М.,  

Росколотько І. Л. 

ІІ. Наукові праці,  опубліковані після  захисту дисертації 

19 Комунікація влади з громадськістю у 

міжнародних та вітчизняних 

нормативно-правових документах 

друк Матеріали І Міжнародної науково-практичної 

конференції «Малиновські читання». – м.Острог. : 

Видавництво Національного університету «Острозька 

академія», 2012. – С. 52-55. 

4  

20 Інструменти взаємодії влади з 

інститутами громадянського 

суспільства 

друк Вісник Київського національного торговельно-

економічного університету. – К. : КНТЕУ, 2014. – С. 

20-30 

11  

21 Участь громадськості у публічному 

адмініструванні  

друк Розвиток публічного адміністрування : Збірник 

матеріалів міжнародної науково-практичної 

конференції (24 - 25 жовтня 2013 

р., м. Рівне)  /  Київський університет права НАН 

України [редкол.: Шемшученко Ю. С., Бошицький 

Ю. Л., Собчук Генрік, Чернецька О. В., Луць В. В., 

Потєхін О. В.].  –  Рівне : Редакційно-видавничий 

відділ Національного університету водного 

господарства та природокористування. - с. 208-210. 

3  

22 Розвиток інноваційної діяльності 

підприємств в умовах кроскультурних 

комунікацій 

друк Проблеми та перспективи розвитку інноваційної 

діяльності в Україні : матер. VII Міжнародного 

бізнес-форуму (Київ, 20 березня 2014 р.) / відп.ред. 

А.А.Мазаракі. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. 

– С. 91-93. 

3  

23 Комунікативні проекти в умовах 

інформаційного суспільства: 

вітчизняні та зарубіжні моделі 

друк Науковий вісник Академії муніципального 

управління : зб. наук. пр. – Серія : Управління. – 2015. 

– Вип. 1.  

10  



24 Комунікативна діяльність в 

державному управлінні 

друк Навч. пос. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 180 с. 180 Драгомирецька 

Н.М. 

Букач А.В. 

25 Класифікація механізмів державного 

управління за ступенем розвинутості 

інформаційного суспільства   

друк Перспективи розвитку управлінських систем у 

соціальній та економічній сферах України: теорія і 

практика: Матеріали ІІ Всеукр. науково-практ. 

Інтернет-конференції молодих учених і студентів 

(м. Київ, 27 листопада 2018 р.). [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: http://2ndvnpickmus.blogspot.com/ 

0,15  

26 Освіта в умовах кроскультурного 

середовища 

друк SMART-освіта: ресурси та перспективи: Матеріали ІІІ 

Міжнар. науково-метод. конф. (м. Київ, 7 грудня 

2018 р.). – К.: КНТЕУ, 2018.-  С. 106-107. 

0,15  

 

Доцент кафедри менеджменту           К.С.Кандагура 
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