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ЖИТТЯ ТА НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
П.І. Н А Д О Л І Ш Н Ь О Г О
Петро Іванович Надолішній – доктор наук з
державного управління, професор, заслужений працівник
освіти України. Його прізвище - серед імен тих, хто
безпосередньо причетний до становлення в незалежній
Україні освітньої та наукової галузей «Державне
управління» (1997 р., нині це галузь знань 28 «Публічне
управління
та
адміністрування»).
Докторською
дисертацією «Етнонаціональний аспект адміністративної
реформи в Україні (теоретико-методологічний аналіз)»
фактор
(1999),
монографіями
«Етнонаціональний
адміністративної реформи в Україні : проблеми теорії,
методології, практики» (Одеса і Київ, 1998) і «Розбудова
нової системи врядування в Україні : етнонаціональний
аспект : теоретико-методологічний аналіз» (Одеса, 1999)
учений започаткував новий напрям досліджень –
державне регулювання процесів етнонаціонального
розвитку і відповідну наукову школу. Його вагомим
особистим внеском у науку публічного управління стала
розробка концепції демократичного врядування як однієї
з
теоретико-методологічних
підвалин
модернізації
державного і, ширше, суспільного організму сучасної
України, а також обґрунтування принципу поєднання
традиційності і модернізації в процесі інституційних
трансформацій.
У науку багато доріг. Але всі їх можна звести до
двох: загальноосвітня школа; вищий навчальний заклад –
студент,
аспірант,
докторант,
а
отже
диплом,
кандидатська і докторська дисертації; далі – відповідні
наукові звання… І друга, коли дисертації стають
результатом теоретичного осмислення багаторічного
життєвого досвіду і викликані усвідомленням потреби
пояснити причини назрілих суспільних проблем і
3

обґрунтувати шляхи їх вирішення. Наразі ми маємо саме
другий варіант.
П.І. Надолішній належить до покоління, чиє
дитинство минуло у голодному повоєнному селі, хто
шкільні домашні завдання виконував при гасовій лампі, а
то й каганці, і чий світогляд формувався уже в 60-ті, у
роки «хрущовської відлиги». Йому випало пройти шлях
від
беззаперечної
віри
в
безальтернативність
комуністичної ідеї, в «Союз нерушимый республик
свободных…»
до
усвідомлення
пріоритетності
загальнолюдських цінностей та історичної обумовленості
розбудови на теренах СРСР нових національних держав,
Української держави насамперед. І те, яким був цей шлях,
уберегло його від притаманної багатьом представникам
його покоління риси – оцінювати як минуле, так і сучасне
винятково у двох кольорах, білому або чорному.
Народився П.І. Надолішній 13 липня 1940 р. у
с. Джуржівка, Хмельницької області, в сім’ї колгоспника.
Ріс напівсиротою – батько не повернувся з війни. З
золотою медаллю закінчив середню школу і поступив на
факультет
журналістики
Львівського
державного
університету ім. І. Франка. У 1963 р. закінчив навчання,
спершу працював за фахом: в Одеській обласній газеті
«Чорноморська комуна» – літературним працівником, а
потім кореспондентом по Ізмаїльській групі районів (19631969), і в республіканській газеті «Сільські вісті»
кореспондентом по Одеській області (1969 - 1971).
Це були роки, які П.І. Надолішній називає другим,
причому
особливим, університетом – університетом
життєвого досвіду. За цей час він написав і опублікував
більше 200 статей, репортажів, нарисів, подорожніх
нотаток, провів ряд рейдових перевірок. Саме робота
безпосередньо в районах компактного проживання
національних меншин (болгар, молдован, гагаузів,
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румунів, албанців та ін.), спостереження за складними
процесами відродження національної самосвідомості цих
меншин, вивчення унікального за своєю суттю досвіду їх
мирного співжиття впродовж майже двох століть, у т. ч. з
українцями,
визначило один з основних напрямів
наукових досліджень у майбутньому.
Підсумком роботи в органах преси стала публікація
у 1972 р. нарису про Героя Соціалістичної Праці, голову
колгоспу «Україна» (с. Шевченкове, Кілійського району)
М.А. Музику. У ньому на прикладі одного села відтворена
картина відродження у повоєнні роки української
Бессарабії, її тогочасність – спорудження і введення в дію
масштабних, на десятки тисяч гектарів, зрошувальних
систем, складний і неоднозначний процес формування
окремих колективних господарств – «мільйонерів».
Головне ж у нарисі – це галерея портретів людей праці з
усіма їх достоїнствами та вадами. І, насамперед,
показано, як з випускника сільськогосподарського
технікуму, вихідця з Дніпропетровщини, зовсім ще юнака
Миколи
Музики
виростає
досвідчений
керівник
господарства, одного з найпотужніших не тільки в
Одеській
області;
господарства,
де
на
основі
спеціалізації,
запровадження
поглибленого
госпрозрахунку, інших новацій не лише отримують
мільйонні прибутки, а й дбають про соціальну сферу і
культуру, замислюються уже над програмуванням
вирощування врожаїв на поливних землях.
І все ж робота в газетах, яку тоді у журналістському
середовищі
нерідко
характеризували
відомим
перефразованим висловлюванням «журналіст пописує, а
читач почитує», не задовольняла. І він погоджується з
пропозицією перейти на партійну роботу. Тут доречно
згадати, що свого часу однією з причин досить таки
поспішньої відправки П.І. Надолішнього з Одеси
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кореспондентом на Ізмаїльщину було його, за нинішньою
термінологією, журналістське розслідування, яке вивело
на одного з секретарів Одеського сільського обкому партії
і матеріали якого він передав у Республіканський комітет
народного контролю. Мудрі керівники газети, не маючи
можливості опублікувати матеріали розслідування,
«прибрали» не в міру принципового журналістапочатківця далі з очей партійного керівництва області. Як
кажуть, не було б щастя, так нещастя допомогло.
На цьому відрізку життєвого шляху були як
здобутки, так і помилки. Найсуттєвішими, на думку самого
П.І. Надолішнього, були три етапи: робота помічником
першого секретаря Одеського обкому Компартії України,
Героя Соціалістичної Праці П.П. Козиря; навчання в
Академії суспільних наук при ЦК КПРС і захист
кандидатської дисертації з філософських наук; робота
уже в роки «перебудови» в ЦК КПРС, у секторі союзних
республік Ідеологічного відділу й у відділі законодавчих
ініціатив та з правових питань. Завдяки постійному
аналізу впродовж 1983-1991 рр. процесів, що відбувалися
в Прибалтійських республіках, Білоруській та Таджицькій
РСР,
інших
регіонах
країни,
безпосередньому
спостереженню за
безуспішними спробами верхівки
керівництва КПРС зберегти СРСР у дещо оновленому і
скороченому варіанті (без Прибалтійських республік)
розпад Радянського Союзу, як і соціалістичної системи в
цілому, не став для нього несподіванкою.
Окремі наукові публікації П.І. Надолішнього вийшли
друком на межі 1970–1980-х рр., у період роботи над
кандидатською дисертацією. З вересня 1991 по 1993 р.
він уже безпосередньо на науковій роботі – старший,
потім провідний науковий співробітник Російського
незалежного інституту соціальних і національних проблем
(тепер – Інститут соціології Російської академії наук,
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м. Москва). У 1993–1995 рр. – начальник відділу
національних
меншин
і
національно-культурних
автономій Державного комітету РФ у справах федерації і
національностей, згодом – Міністерства з питань
національностей і регіональної політики РФ. За його
сприяння і безпосередньої участі було проведено І
Конгрес українців РФ (м. Москва, 1993). Був одним з
керівників творчого колективу з розробки міністерського
проекту федерального закону «Про національнокультурну автономію». Завдяки прийняттю цього
законодавчого акта було створено передумови для
конституювання згодом національно-культурної автономії
“Українці Росії”.
Наукові напрацювання у цей період знайшли
відображення у колективних монографіях: «Разделит ли
Россия участь Союза ССР? (Кризис межнациональных
отношений и федеральная национальная политика)» (М.,
1993) і
“Россия на пороге ХХI века (современные
проблемы национально-государственного строительства
РФ)” (М., 1996), у низці статей.
Осмислення внутрішньої і зовнішньої політики РФ,
у якій вже в середині 1990-х виразно почали проявлятися
неоімперські тенденції, настроїв у середовищі російських
еліт обумовило рішення повернутися в Україну. З січня
1995 р. він уже
завідує лабораторією Інституту
соціальних наук Одеського державного університету
ім. І.І. Мечникова, а згодом працює директором Центру
регіональних і етнополітичних досліджень та на посаді
доцента. Після заснування (Указ Президента України від
11.09.1995 р.) Одеського філіалу Української академії
державного управління при Президентові України
(тепер – Одеський регіональний інститут державного
управління Національної академії державного управління
при Президентові України, далі – ОРІДУ НАДУ) був
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призначений заступником директора філіалу з навчальнонаукової, а невдовзі навчальної роботи (1996). Відтоді вся
творча
діяльність
П.І. Надолішнього
пов’язана
з
розбудовою в Україні системи підготовки кадрів для
органів державної влади та органів місцевого
самоврядування і розвитком нової галузі науки –
«Державне управління». За його безпосередньої участі у
філіалі була розроблена навчальна програма з підготовки
магістрів
державного
управління,
що
отримала
міжнародний сертифікат. Брав активну участь у
впровадженні в системі НАДУ при Президентові України
технології дистанційного навчання. Керував двома
творчими колективами з розробки дистанційних курсів
програм з підготовки магістрів за спеціальностями
«Управління суспільним розвитком» і «Державне
управління». Пройшов відповідну підготовку і отримав
сертифікат Лондонського університету як фахівець з
дистанційного навчання (2000). На етапі впровадження в
НАДУ при Президентові України заочно-дистанційної
форми навчання протягом кількох років проводив заняття
на факультеті вищих керівних кадрів.
Учасник ряду міжнародних освітніх проектів,
здійснюваних НАДУ при Президентові України спільно з
Інститутом Світового банку, вищими навчальними
закладами і неурядовими організаціями Канади,
Великобританії, ФРГ.
П.І. Надолішній багато зробив для того, щоб
Одеський регіональний інститут державного управління
став провідним навчальним закладом Півдня України з
підготовки управлінських кадрів для органів державної
влади та місцевого самоврядування. Нині випускники
закладу працюють в усіх областях та районних центрах
краю.
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Після
закінчення
терміну
перебування
на
державній службі і звільнення з посади заступника
директора ОРІДУ НАДУ (2001) організує в Інституті
кафедру
державного
управління
і
місцевого
самоврядування і впродовж шести років
очолює її,
підготувавши гідну зміну, потім переходить на посаду
професора кафедри.
Одночасно з організацією підготовки кадрів для
органів публічної влади і викладацькою роботою (читає
авторський курс «Теорія та історія державного
управління» на денній, заочній та вечірній формах
навчання, а пізніше дисципліну
«Теоретичні та
організаційні засади державного управління» - на заочнодистанційній формі навчання) активно займається
науковою і громадською роботою, працює над
докторською дисертацією. Протягом 1995-1996 рр. на
замовлення
Міністерства
України
у
справах
національностей, релігії і міграції під його керівництвом
реалізовано
дослідницький
проект
“Соціальне
самопочуття і орієнтації гагаузької меншини: внутрішньоі зовнішньополітичний аспекти”. У 2005 р. бере участь у
проекті Фонду «Віче» “Реформа адміністративного
устрою України”. З його ініціативи і за безпосередньої
участі як автора-укладача, відповідального секретаря,
автора і співавтора окремих статей було підготовлено і
видано
тритомний
збірник
«Многонациональный
Одесский край : образ и реальность. Документы. Очерки.
Материалы» (М., 1997). Як заступник голови міжвідомчої
Координаційної ради з питань міжетнічних відносин і
етнонаціонального відродження в Одеській області бере
участь
у
проведенні
заходів,
спрямованих
на
забезпечення етнополітичної стабільності в регіоні.
Захищена у 1999 р. докторська дисертація
“Етнонаціональний аспект адміністративної реформи в
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Україні (теоретико-методологічний аналіз)” стала однією
з перших докторських дисертацій з державного
управління і першою за науковою спеціальністю 25.00.01
– теорія та історія державного управління. Загалом
наукові інтереси П.І. Надолішнього охоплюють широке
коло актуальних проблем теорії і практики управління
суспільним розвитком, але передусім це такі, як:
теоретико-методологічні засади розбудови системи
демократичного врядування в Україні; забезпечення
інституційної спроможності держави у сфері управління;
демократичні традиції та історичні уроки національного
державотворення; етнонаціональний чинник і його
врахування
на
сучасному
етапі
суспільних
трансформацій. Здійснювані
ним
фундаментальні і
прикладні
дослідження
підпорядковані
супроводу
державно-управлінських реформ, розбудові системи
підготовки для органів влади кадрів з новим світоглядом і
володінням сучасними управлінськими технологіями.
В
останні
роки
об’єктом
дослідження
П.І. Надолішнього
стають глибинні процеси, що
відбуваються в українському суспільстві, і світоглядні
аспекти внутрішніх і зовнішніх загроз незалежності
України у контексті інституційних трансформацій. В
інтерв’ю, опублікованому в «Одеських вістях» у 2012 р.
(«Конституційна Асамблея чи… підміна поняття?»), він
піддає критиці заявлену тоді конституційну реформу і
фактично прогнозує майбутню Революцію гідності,
визначає покоління ровесників незалежності як її
«рушійну силу». У 2014 р. він прочитав відкриту лекцію
«Державне управління на перехресті тисячоліть : виклики,
загрози і перспективи для України» і впродовж поточного
та наступного років здійснив ряд публікацій на цю тему.
У 2016 р. в науковому збірнику ОРІДУ НАДУ «Актуальні
проблеми державного управління» виходить стаття
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«Драма сучасної Росії і її взаємозв'язок з процесом
інституційних перетворень в Україні : (світоглядний вимір
"гібридної" війни Росії проти України)». В інших
публікаціях йдеться про зміну парадигми в регулюванні
етнонаціональних процесів як умови збереження
міжнаціонального миру і злагоди в суспільстві, гостро
ставиться проблема етнонаціональної обумовленості
інституційних
перетворень
на
сучасному
етапі,
насамперед децентралізації і зміни адміністративнотериторіального устрою.
Творчий доробок П.І. Надолішнього як доктора наук
і професора складає понад 150 наукових і навчальнометодичних праць. Він автор двох і співавтор шести
монографій, багатьох навчальних посібників, два з яких “Державні організації як складова механізму держави”
(Одеса, 2005) і “Державне управління: основи теорії,
історія і практика” (Одеса, 2009) - рекомендовані МОН
України для використання в навчальному процесі. Член
науково-редакційної колегії «Енциклопедії державного
управління» і співголова науково-редакційної колегії її
другого тому «Методологія державного управління»
(2011). Входить до складу редколегій ряду наукових
фахових видань з державного управління.
Постійну увагу П.І. Надолішній приділяє підготовці
наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.
Зокрема,
під
його
науковим
консультуванням
підготовлено і захищено п'ять дисертацій на здобуття
наукового ступеня доктора наук з державного управління і
політології. Впродовж 2004–2010 рр. був членом
експертної ради ВАК України з державного управління.
Тривалий час входив до складу спеціалізованої вченої
ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій в
Українській академії державного управління при
Президентові України, є одним із організаторів
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спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських
дисертацій в ОРІДУ НАДУ, спершу заступником голови
ради, а надалі її членом.
П.І. Надолішньому як науковцю притаманні
об’єктивний
підхід до предмета аналізу, прагнення
пізнати об’єкт таким, яким він є в дійсності. Його лекції й
виступи завжди відзначаються змістовністю, логічністю,
глибоким науковим аналізом сучасності і сприймаються із
зацікавленістю. Авторитет П.І. Надолішнього серед
співробітників Інституту, його колег в інших структурних
підрозділах НАДУ, аспірантів, докторантів, слухачів
обумовлений передусім такими його рисами, як
професіоналізм, працездатність, людяність, скромність,
почуття державницької відповідальності, віра в майбутнє
України.
П.І.
Надолішній
відзначений
численними
нагородами.
У 2004 р. П.І. Надолішньому присвоєно вчене
звання професора, а в 2007 р. Указом Президента
України – почесне звання “Заслужений працівник освіти
України”.
Наразі П.І. Надолішній
продовжує активну
співпрацю з ОРІДУ НАДУ, бере участь у роботі
спеціалізованої вченої ради, у реалізації науководослідних проектів, працює над новими публікаціями.

О. П. Якубовський,
завідувач кафедри філософських та соціально-політичних
наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України, професор,
заслужений працівник освіти України
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Х РОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК ПРАЦЬ
ОКРЕМІ ВИДАННЯ

1972
1. Герой Соціалістичної Праці М.А. Музика. – Одеса :
Маяк, 1972. – 74 с. – (Люди трудової слави).
1978
2. Методические
рекомендации
по
социальной
паспортизации трудового коллектива, района, города /
Одес. отд-ние И-та экономики АН УССР; сосост.:
В. Головатюк, В. Панюков. – Одесса : Черномор. комуна,
1978. – 60 с.
1980
3. Целенаправленно, согласованно, по комплексным
планам. – Одесса : Маяк, 1980. – 123 с.
1989
4. Идеологическая работа и социальное творчество
масс : (тенденции и задачи перестройки массового
сознания) : монография / авт. коллектив : В. Комаровский,
П.И. Надолишний, В. Щегорцов [и др.]. – Москва : Мысль,
1989. – 218 с.
1992
5. Россия и межнациональные отношения : (хроника
событий) / соавт. А.И. Доронченков ; Рос. независим.
ин-т соц. и нац. проблем. – Москва, 1992. – 56 с.
1993
6. Разделит ли Россия участь Союза ССР? : (кризис
межнац. отношений и федератив. нац. политика) :
монография // авт. коллектив : А.И. Доронченков,
Э.А. Баграмов, П.И. Надолишний [и др.]. – Москва, 1993.
– 270 с.
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1996
7. Етнічна карта півдня України : (соціокультур. та
етнополіт. аспекти). Вип.1. Одеська область : інформ.метод. посіб. / авт. кол. : О. Князєва, С. Саханєнко,
П.І. Надолішній, О. Якубовський. – Одеса : Одес. філ.
УАДУ при Президентові України, 1996. – 60 с.
8. Россия на пороге ХХI века : (соврем. пробл. нац.-гос.
стр-ва РФ) : монография / соавт. : В.А. Алексеев,
И.А. Ахтамазян, Э.А. Баграмов [и др.] ; под общ. ред.
В.Н. Кожемякина, А.И. Подберезкина ; Междунар.
неприбыл. науч.-исслед. и образоват. орг. “РАУ –
Корпорация”. – Москва : Обозреватель, 1996. – 334 с.
1997
9. Многонациональный Одесский край : образ и
реальность. Документы. Очерки. Материалы. / соавт.сост. : Л.А. Ануфриев, В.Н. Ковальчук [и др.] ; под общ.
ред. : М.Н. Губогло, А.П. Якубовского ; Ин-т этнологии и
антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, Одес. фил.
УАДУ при Президенте Украины ; Одес. гос. ун-т им.
И.И. Мечникова. – Москва, 1997.
Т. І : Этнополитическая модернизация. – 313 с.
Т. ІІ : Этнополитическая стратификация. – 280 с.
Т. ІІІ : Этнополитическая мобилизация. – 272 с.

1998
10. Етнічна карта півдня України : (соціокультур. та
етнополіт. аспекти). Вип. 2. Херсонська область : інформ.метод. посіб. / співавт. : О. Пригарін, С. Саханєнко. –
Одеса : Одес. філ. УАДУ при Президентові України, 1998.
– 48 с.
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11. Етнонаціональний фактор адміністративної реформи
в Україні : проблеми теорії, методології, практики :
монографія / Укр. акад. держ. упр. при Президентові
України, Одес. філ. – Київ : УАДУ, 1998. – 264 с. –
Бібліогр.: с. 248-262.
1999
12. Етнонаціональний аспект адміністративної реформи
в Україні : (теоретико-методол. аналіз) : автореф. дис. ...
д-ра наук з держ. упр. : 25.00.01 / Укр. акад. держ. упр.
при Президентові України. – Київ, 1999. – 36 с.
13. Етнонаціональний аспект адміністративної реформи
в Україні : (теоретико-методол. аналіз) : дис. ... д-ра наук з
держ. упр. : 25.00.01 / Укр. акад. держ. упр. при
Президентові України. – Київ, 1999. – 444 с. – Бібліогр.:
с. 367-405
14. Розбудова нової системи врядування в Україні.
Етнонаціональний аспект : теоретико-методол. аналіз :
монографія / Укр. акад. держ. упр. при Президентові
України, Одес. філ. – Київ ; Одеса : УАДУ : Астропринт,
1999. – 304 с. – Бібліогр.: с. 282-301.
15. Форми контролю та методи оцінювання знань і
умінь : (магістер. програма з держ. упр.) : метод. вказівки /
уклад. П.І. Надолішній. – Одеса : Одес. філ. УАДУ, 1999. –
16 с.
2000
16. Етнополітичні процеси в сучасній Україні : темат.
план, програма і метод. вказівки. – Одеса : ОФ УАДУ,
2000. – 10 с.
17. Концептуальна модель дистанційного навчання в
Одеському філіалі Української академії державного
управління при Президентові України : метод. рек. /
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співавт. розроб. : Ю. Пігарев, М. Миколайчук, С. Яроміч. –
Одеса : ОФ УАДУ, 2000. – 11 с.
18. Тематичний семінар з питань дистанційного
навчання : проектування та розроб. курсів : метод.
вказівки для проф.-викл. складу та навч.-допом.
персоналу. – Одеса : ОФ УАДУ, 2000. – 8 с.
2001
19. Теорія та історія державного управління : темат.
план, програма і метод. вказівки. – Одеса : УАДУ ОРІДУ,
2001. – 24 с.*
2003
20. Методичні рекомендації для слухачів дистанційного
курсу навчальної дисципліни “Теоретичні та організаційні
засади
державного
управління”
/
співуклад.
:
В.Д. Бакуменко, С.А. Яроміч. – Київ : Міленіум, 2003. –
40 с.
21. Теоретичні та організаційні засади державного
управління : навч. посіб. до дистанц. курсу / співавт.
В.Д. Бакуменко. – Київ : Міленіум, 2003. – 256 с.
22. Теоретичні та організаційні засади державного
управління : (опор. конспект лекцій дистанц. курсу навч.
дисципліни) / співавт. В.Д. Бакуменко. – Київ : Міленіум,
2003. – 162 с.

_____________________
*Наступні видання програмно-методичного забезпечення вивчення
дисципліни «Теорія та історія державного управління» відрізняються
суттєвими змінами і доповненнями, обумовленими потребами соціальної
практики і логікою становлення нової освітньої галузі.
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2005
23. Державне управління, регіональне управління,
місцеве самоврядування, управління містом : дидакт.
матеріал для вступників за спец. «Державне управління»
/ співуклад. : Л.Л. Приходченко, С.Є. Саханєнко. – Одеса :
ОРІДУ НАДУ, 2005. – 30 с.
24. Державні організації як складова механізму
держави : навч. посіб. / кол. авт. : А.М. Балашов,
Т.М. Безверхнюк, П.І. Надолішній [та ін.] ; за заг. ред.
П.І. Надолішнього. – Одеса : ОРІДУ НАДУ : Optimum,
2005. – 228 с.
2006
25. Теорія та історія державного управління : (опор.
конспект лекцій до навч. дисципліни) : навч. посіб. / Нац.
акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон.
ін-т держ. упр. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2006. – 126 с. –
Бібліогр.: с. 120-125.
26. Теорія та історія державного управління : програма,
темат. план і метод. вказівки для слухачів ден., вечір. та
заоч. форм навчання спец. «Державне управління» /
уклад. : П.І. Надолішній. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2006. –
36 с.
2007
27. Теорія та історія державного управління : навч.метод. комплекс : програма, темат. план і метод.
вказівки : ден., вечір. та заоч. форми навчання / Нац.
акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон.
ін-т держ. упр. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2007. – 52 с.
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2008
28. Навчально-методичний комплекс дисципліни “Теорія
та історія державного управління” : програма, темат.
плани і метод. вказівки : ден., вечір. та заоч. форми
навчання / Нац. акад. держ. упр. при Президентові
України, Одес. регіон. ін-т держ. упр. – Одеса : ОРІДУ
НАДУ, 2008. – 52 с.
29. Теорія та історія державного управління : опор.
конспект лекцій до навч. дисципліни. – Вид. 2-ге, допов. –
Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2008. – 136 c.
2009
30. Державне управління : основи теорії, історія і
практика : навч. посіб. / співавт. : Валерій Данилович
Бакуменко, Микола Михайлович Іжа, Георгій Іванович
Арабаджи ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові
України, Одес. регіон. ін-т держ. упр. – Одеса : ОРІДУ
НАДУ, 2009. – 393 с. – Бібліогр.: с. 362-371 та в кінці розд.
31. Теорія та історія державного управління : програма,
темат. плани і метод. рек. для ден., вечір. та заоч. форм
навчання : навч.-метод. комплекс дисципліни «Теорія та
історія державного управління» / Нац. акад. держ. упр.
при Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. упр.,
каф. держ. упр. і місц. самоврядування ; відп. за вип.
О.І. Чебан. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2009. – 56 с.
2010
32. Теоретичні та організаційні засади державного
управління : метод. рек. для слухачів дистанц. курсу
"Теоретичні
та
організаційні
засади
державного
управління" / співуклад. : В.Д. Бакуменко, С.О. Кравченко.
– Київ : НАДУ, 2010. – 36 с.
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наук.-практ. конф.; 15 груд. 2016 р. – Одеса, 2017. – С. 1217. – Режим доступу :
http://www.oridu.odessa.ua/9/buk/new_05_05_17.pdf.
125. Мова як чинник етнонаціональної мобілізації і як
каталізатор
соціально-політичної
напруги
//
Реформування публічного управління та адміністрування:
теорія, практика, міжнародний досвід : матеріали Всеукр.
наук.-практ. конф. за міжнар. участю 27 жовт. 2017 р. –
Одеса, 2017. – С. 157-158.
ПУБЛІКАЦІЇ У ЖУРНАЛАХ

1992
126. Политический центризм и межнациональные
отношения : (к постановке проблемы) / соавт.
А.И. Доронченков // Кентавр. – 1992. – № 1/2. – С. 20-31.
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1993
127. Русский вопрос и современные политические
партии : (круглый стол “Русская нация на грани
тысячелетий”) // Кентавр. – 1993. – № 2. – С. 26-29.
1999
128. Екстериторіальна самоорганізація національних
меншин у контексті адміністративної реформи // Віче :
журн. Верхов. Ради України. – 1999. – № 5. – С. 70-84.
129. Етнонаціональна обумовленість розбудови нового
державно-управлінського механізму // Командор. – 1999.
– № 3. – С. 4-7.
2005
130. Під присягою на вірність Батьківщині // Віче : журн.
Верхов. Ради України. – 2005. – № 12. – С. 24-26.
ПУБЛІКАЦІЇ У ГАЗЕТАХ

1964
131. Без творчих дерзань // Чорномор. комуна. – 1964. –
30 серп. – С. 2.
132. Бесіду веде агітатор // Чорномор. комуна. – 1964. –
8 груд. – С. 3.
133. За високе звання // Чорномор. комуна. – 1964. –
15 берез. – С. 2.
134. Кадри вирішують // Чорномор. комуна. – 1964. –
1 груд. – С. 1.
135. Квіти пишуть історію // Чорномор. комуна. – 1964. –
13 верес. – С. [4]. – (Недільна сторінка).
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136. Люди красивої мрії… // Чорномор. комуна. – 1964. –
4 черв. – С. 3.
137. «Мабуть, щось було…» // Чорномор. комуна. –
1964. –12 січ. – С. 3. – (Слідами одного листа).
138. Обережно, людина… // Чорномор. комуна. – 1964.
– 15 квіт. – С. 3. – (На атеїстичні теми).
139. Спохватились… // Чорномор. комуна. – 1964. –
4 квіт. – С. 3.
140. Так тримати, Анатолію Федоровичу! // Чорномор.
комуна. – 1964. – 21 січ. – С. 1.
141. Тече Дунай у степ широкий / фото В. Ніколова //
Чорномор. комуна. – 1964. – 28 листоп. – С. 1 : фото.
1965
142. Бойова програма дій : збори парт. активу міста
Ізмаїла // Чорномор. комуна. – 1965. – 12 жовт. – С. 1.
143. Бракує чіткої організації праці // Чорномор. комуна.
– 1965. – 13 жовт. – С. 2.
144. Бригада – в путь! / фото В. Ніколова // Чорномор.
комуна. – 1965. – 13 черв. – С. 3 : фото.
145. В обстановці неорганізованості
комуна. – 1965. – 10 лип. – С. 1.

//

Чорномор.

146. Вродить рис / фото В. Ніколова // Чорномор.
комуна. – 1965. – 21 лип. – С. 2 : фото.
147. Ділова відповідь // Чорномор. комуна. – 1965. –
4 трав. – С. 2.
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148. До нової зустрічі, болгарські друзі // Чорномор.
комуна. – 1965. – 26 трав. – С. [4].
149. Добрий початок // Чорномор. комуна. – 1965. –
13 трав. – С. 1.
150. «Дружба от векове до векове!» // Чорномор.
комуна. – 1965. – 2 листоп. – С. [4]. – Назва болг. мовою.
151. Економіка – в центрі уваги // Чорномор. комуна. –
1965. – 14 груд. – С. 2.
152. Зірке око і сильні руки громадськості… / фото
В. Ніконова // Чорномор. комуна. – 1965. – 22 лип. – С. 2 :
фото.
153. Ізмаїл – торговий // Чорномор. комуна. – 1965. –
16 трав. – С. 4.
154. Кожен визначає свій рубіж // Чорномор. комуна. –
1965. – 1 груд. – С. 2. – (Назустріч ХХIII з’їзду КПРС).
155. Комбайни в степу : фоторепортаж // Чорномор.
комуна. – 1965. – 2 лип. – С.
156. Люди і книги // Чорномор. комуна. – 1965. – 26 черв.
– С. 1.
157. Над морем синім / фото В. Кушнірова // Чорномор.
комуна. – 1965. – 2 лип. – С. [4] : фото.
158. Нове життя – нове село // Чорномор. комуна. –
1965. – 1 серп. – С. 3.
159. Павло Соколов, рисовод : нарис // Чорномор.
комуна. – 1965. – 28 лип. – С. 2.
160. Пам’ятний урок // Чорномор. комуна. – 1965. –
30 черв. – С. 2. – (Партійне життя).
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161. Поліпшити годівлю, поповнити запаси кормів //
Чорномор. комуна. – 1965. – 1965. – 14 верес. – С. 2. –
(Огляд підготовки ферм до зими).
162. Помилку треба виправляти // Чорномор. комуна. –
1965. – 14 листоп. – С. 2.
163. Рені // Чорномор. комуна. – 1965. – 29 груд. – С. 2.
– (На партійних конференціях).
164. Рентабельність і попит // Чорномор. комуна. – 1965.
– 21 квіт. – С. 2.
165. Своя рука – владика // Чорномор. комуна. – 1965. –
25 серп. – С. 2.
166. Слава труду! // Чорномор. комуна. – 1965. –
30 трав. – С. 2.
167. «Снежура» виходить в море // Чорномор. комуна. –
1965. – 5 листоп. – С. 3. – (Подорожні нотатки).
168. У господарствах Ізмаїльського району : Річний план
виконано ; Кінозал у польовому таборі ; Золоте дно //
Чорномор. комуна. – 1965. – 8 лип. – С. 2.
169. У дунайських рибалок // Чорномор. комуна. – 1965.
– 11 лип. – С. [4].
170. Чи є причини для розриву у жнивному комплексі /
співавт. А. Свистун // Чорномор. комуна. – 1965. – 29 лип.
– С. 2. – (Про майбутній урожай дбати сьогодні).
171. Чому відстає Ізмаїльський район з підготовкою до
сівби? // Чорномор. комуна. – 1965. – 27 лип. – С. 2.
172. Ювілейні дні на Ізмаїльщині // Чорномор. комуна. –
1965. – 22 квіт. – С. 3. – (1870-1965).
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173. Як і в семи няньок… // Чорномор. комуна. – 1965. –
22 трав. – С. 2. – (Татарбунарська зрошувальна – ударна
будова).
1966
174. А якщо вникнути в суть? // Чорномор. комуна. –
10 серп. – С. 2. – (Лекційній пропаганді – увагу!).
175. Білий баклажан, або Проблеми озера Китай //
Чорномор. комуна. – 1966. – 27 груд. – С. 2. – (Множити
силу поливного гектара).
176. «Бомага» і спрага // Чорномор. комуна. – 1966. –
24 лип. – С. 3. – (Чорноморський перець).
177. В господарствах Болградського району : Здобутки
механізаторів ; Внесок Маланки Арнаут ; Оце врожай! //
Чорномор. комуна. – 1966. – 22 груд. – С. 2.
178. В господарствах Кілійського району : Заготовляють
корми ; Літак над чеками ; Новий літній табір // Чорномор.
комуна. – 1966. – 27 лип. – С. 2.
179. Великі проблеми малого міста. Як вони
виникають? : По воду
- з відрами до Дунаю ; Не
асфальтування, а гроші – на вітер ; За принципом: вам те,
що залишилось від столу / співавт. А. Свистун //
Чорномор. комуна. – 1966. – 24 трав. – С. 3.
180. Висока честь // Чорномор. комуна. – 1966 – 15
черв. – С. 2.
181. Відзнака кличе // Чорномор. комуна. – 1966. –
20 січ. – С. 2.
182. Відповідає кожний // Чорномор. комуна. – 1966. –
26 жовт. – С. 2. – (Звіти і вибори).
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183. Вірність // Чорномор. комуна. – 1966. – 8 берез. –
С. 2.
184. Гектари нового врожаю // Чорномор. комуна. –
1966. – 1 берез. – С. 1.
185. Добрива на поля // Чорномор. комуна. – 1966. –
24 берез. – С. 2.
186. Довір’я і відповідальність // Чорномор. комуна. –
1966. – 15 лют. – С. 2.
187. Дощ над ланами : фоторепортаж // Чорномор.
комуна. – 1966. – 25 серп. – С. 2 : фото.
188. Друга молодість / співавт. Р. Персін // Чорномор.
комуна. – 1966. – 18 груд. – (Ренійському порту –
150 років).
189. З досвідом нинішнього – у рік ювілейний //
Чорномор. комуна. – 28 груд. – С. 2.
190. З хорошим настроєм // Чорномор комуна. – 1966. –
13 черв. – С. 2.
191. За індивідуальний підхід // Чорномор. комуна. –
1966. – 7 черв. – С. 3. – (На атеїстичні теми).
192. За ленінський стиль у роботі // Чорномор. комуна. –
1966. – 16 квіт. – С. 2.
193. Звіти і вибори. Відповідає кожен // Чорномор.
комуна. – 1966. – 26 жовт. – С. 2. – (Партійне життя).
194. Землі – щедрий полив // Чорномор. комуна. – 1966.
– 23 лют. – С. 2.
195. Коли немає згоди… // Чорномор. комуна. – 1 жовт.
– С. 1.
43

196. Контрасти Буджацького степу // Чорномор. новини.
– 1966. – 28 трав. – С. 4. – (Комплексна механізація і
рентабельність. На огляді Ізмаїльський район).
197. Мистецтво вчителів // Чорномор. комуна. – 1966. –
22 черв. – С. 2.
198. На ділянках поливної пшениці // Чорномор. комуна.
– 1966. – 2 берез. – С. 1. – (Найперше завдання: надійно
закрити вологу).
199. Обов'язок комуніста // Чорномор. комуна. – 1966. –
11 січ. – С. 2.
200. Один день відділу пропаганди // Чорномор. комуна.
– 1966. – 11 трав. – С. 2.
201. Оновлена земля : док. репортаж : Свідок історії ;
Іван, син Костянтина ; Діти пішли далі ; Що ти читаєш? ;
Вінки айви / співавт. Р. Град ; фото П. Надолішнього,
В. Ніколова // Чорномор. комуна. – 1966. – 8 лют. – С. 3. –
(Назустріч 50-річчю Велкого Жовтня).
202. Перша рисова стала до ладу / фото Ю. Торпана //
Чорномор. комуна. – 1966. – 5 черв. – С. 1 : фото. –
(Рішення Травневого пленуму ЦК КПРС – у життя!).
203. Плавні без господаря // Чорномор. комуна. –
6 жовт. – С. 2. – (Проблеми, які нас хвилюють).
204. Плоди дружби : нарис / співавт. Р. Град //
Чорномор. комуна. – 1966. – 8 січ. – С. 2 : фото.
205. Політгрупи за роботою // Чорномор. комуна. – 1966.
– 26 берез. – С. 3.
206. Почесна, трудова // Чорномор. комуна. – 11 жовт. –
С. 2.
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207. Проблеми острова Кислицького
комуна. – 1966. – 16 лип. – С. 2.

//

Чорномор.

208. Резерв проситься в руки… // Чорномор. комуна. –
22 берез. – С. 2. – (Комплексна механізація і
рентабельність).
209. Результативне тепло // Чорномор. комуна. – 1966.
– 24 лют. – С. 2.
210. Ростуть капітани / співавт. А. Свистун // Чорномор.
комуна. – 1966. – 14 трав. – С. 3.
211. Стихія?
Безвідповідальність!
/
співавт.
Г. Садовниченко (кор. «Знамени коммунизма») //
Чорномор. комуна. – 1966. – 13 лип. – С. 2. –
(Кореспонденти обласних газет на місці пригоди).
212. Тактика зростання // Чорномор. комуна. – 1966. –
5 січ. – С. 2. – (Обласний конкурс тваринників).
213. Тваринники у тривозі // Чорномор. комуна. – 1966. –
23 січ. – С. 2. – (Проблеми, які нас хвилюють).
214. Тисячі – на вітер // Чорномор. комуна. – 1966. –
28 квіт. – С. 2.
215. То як же з нічним поливом? // Чорномор. комуна. –
1966. – 23 лип. – С. 2. – (Множити силу кожного гектара).
216. У господарствах Болградського району : нові успіхи
криничанців // Чорномор. комуна. – 1966. – 18 серп. –
С. 2.
217. Шириться фронт робіт // Чорномор. комуна. – 1966.
– 17 лют. – С. 1. – (Одещина на передз’їздівській трудовій
вахті).
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218. Шлях до зірки // Чорномор. комуна. – 1966. –
2 черв. – С. 2.
219. Штучні проблеми // Чорномор. комуна. – 1966. –
7 серп. – С. 1. – (Боротися за корми, як за хліб).
1967
220. А починали з дрібного литва // Чорномор. комуна. –
1967. – 1 черв. – С. 2.
221. Берегти хліб – всенародне багатство! // Чорномор.
комуна. – 1967. – 12 лип. – С. 2.
222. Весело живеться малюкам // Чорномор. комуна. –
1967. – 11 лип. – С. 3.
223. Дарунки орденоносців // Чорномор. комуна. – 1967.
– 19 верес. – С. 2.
224. Дві зміни : зручно, вигідно // Чорномор комуна. –
1967. – 16 берез. – С. 2. – (Досвід передовиків – на
озброєння всіх!).
225. Де початок кінця? / співавт. Л. Валько // Чорномор.
комуна. – 1967. – 27 черв. – С. 3. – (Чорноморський
перець).
226. Добрий слід // Чорномор. комуна. – 1967. – 13 лип.
– С. 2 : фото. – (До 50-річчя Великого Жовтня).
227. Доброго початку, жниварі! // Чорномор. комуна. –
1967. – 24 черв. – С. 1.
228. Договір – закон // Чорномор. комуна. – 1967. –
8 лют. – С.2.
229. Животворне світло // Чорномор. комуна. – 1967. –
17 січ. – С. 2. – (До 50-річчя Великого Жовтня).
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230. Життя – пошук // Чорномор. комуна. – 1967. –
19 січ. – С. 2 : фото. – (Спеціаліст і його покликання).
231. З вини транспортників // Чорномор. комуна. – 1967.
– 16 верес. – С. 2.
232. За сигналом тривоги / фото : А. Каташинського,
А. Реви // Чорномор. комуна. – 9 лют. – С. 4 : фото. –
(З місця подій).
233. За словом – діло : на виконання ювілейних
зобов’язань / фото В. Ніколова // Чорномор. комуна. –
1967. – 21 берез. – С. 1 : фото. – (До 50-річчя Великого
Жовтня).
234. Заради «галочки» // Чорномор. комуна. – 1967. –
4 лют. – С. 2. – (Похід за економію і бережливість).
235. Здобутки і уроки // Чорномор. комуна. – 1967. –
19 груд. – С. 2. – (На партійних конференціях).
236. Зростають ряди комуністів // Чорномор. комуна. –
1967. – 17 серп. – С. 2. – (В парторганізаціях Ренійського
району).
237. Ізмаїл // Чорномор. комуна. – 1967. – 8 листоп. –
С. 3. – (Торжествує Причорноморський край).
238. Ізмаїльські контрасти // Чорномор. комуна. – 1967.
– 3 жовт. – С. 2.
239. Обіцянками спрагу не утолити… / співавт.
М. Симаков // Чорномор. комуна. – 1967. – 4 черв. – С. 2.
240. Плюси і мінуси ренійців
1967. – 26 квіт. – С. 2.
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// Чорномор. комуна. –

241. Показник номер один // Чорномор. комуна. – 1967.
– 21 жовт. – С. 2
242. Попит враховується / фото В. Дробашка
Чорномор. комуна. – 1967. – 30 берез. – С. 2 : фото.

//

243. Пошук триває // Чорномор. комуна. – 1967. –
2 серп. – С. 2. – (З досвіду масової пропаганди).
244. Ранок Бурнаської коси // Чорномор. комуна. – 1967.
– 9 лип. – С. 2. – (Сьогодні День рибалки).
245. Рибальство стає прибутковим // Чорномор. комуна.
– 1967. – 19 квіт. – С. 2. – (Газета писала – газета
перевіряє…).
246. Розвивати творчу ініціативу // Чорномор. комуна. –
1967. – 13 груд. – С. 2. – (Партійні конференції).
247. Розмова по суті : Нові імена ; Що зараз головне? ;
Проблема залишається // Чорномор. комуна. – 1967. –
29 листоп. – С. 2.
248. Самі собі створюємо труднощі // Чорномор. комуна.
– 1967. – 27 серп. – С. 2. – (Проблеми зрошуваного
землеробства).
249. Сила переконання // Чорномор. комуна. – 1967. –
2 лип. – С. 2. – (Розповіді про комуністів).
250. Слабкі місця сильного // Чорномор. комуна. – 1967.
– 12 груд. – С. 2. – (На контролі – організація зимівлі
худоби).
251. Стимули за високоякісну сівбу // Чорномор. комуна.
– 1967. – 26 верес. – С. 1.
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252. Тривоги кілійських рисоводів // Чорномор. комуна.
– 1967. – 12 квіт. – С. 3. – (Множити силу гектара).
253. У боротьбі з стихією // Чорномор. комуна. – 1967. –
2 лют. – С. 4.
254. У дві зміни // Чорномор. комуна. – 1967. – 16 берез.
– С. 2. – (Досвід передовиків – на озброєння всіх).
255. У дунайців / фото В. Дробашка // Чорномор.
комуна. – 1967. – 28 лют. – С. 1 : фото.
256. У змаганні мужніють колективи : репортаж //
Чорномор. комуна. – 1967. – 5 верес. – С. 2.
257. Учорашнім днем живучи… // Чорномор. комуна. –
1967. – 4 квіт. – С. 3.
258. Хоч строки сівби вже й настали… // Чорномор.
комуна. – 1967. – 19 берез. – С. 2. – (Поспішай,
Хліборобе!)
259. Шефи – дітям // Чорномор. комуна. – 1967. –
1 берез. – С. 4. – (Новини Одещини).
260. «Ще вивершуються скирти…»// Чорномор. комуна.
– 1967. – 1 серп. – С. 2. – (З думою про майбутній
урожай).
1968
261. Агрегати в загінках // Чорномор. комуна. – 1968. –
18 черв. – С. 1.
262. Без глибокого аналізу // Чорномор. комуна. – 1968.
– 3 листоп. – С. 2.
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263. Без належної уваги / фото М. Рибака // Чорномор.
комуна. – 1968. – 17 серп. – С. 2 : фото. – (Комуністи і
молодь).
264. Більше цілеспрямованості // Чорномор. комуна. –
1968. – 5 жовт. – С. 2. – (На контролі – підготовка до
зимівлі худоби).
265. Біля води… без води // Чорномор. комуна. – 1968. –
17 трав. – С. 1.
266. Великі вигоди // Чорномор. комуна. – 1968. – 6 квіт.
– С. 1.
267. Весняні контрасти // Чорномор. комуна. – 1968. –
31 берез. – С. 2 .
268. Двигун при гарбі… // Чорномор. комуна. – 1968. –
1 груд. – С. 2 . – (Проблеми, які нас турбують).
269. Де Дунай, а де… «Водбуд» : зрілість
новонародженого ; Як при мачусі ; У Крим по сіль //
Чорномор. комуна. – 1968. – 19 берез. – С. 2.
270. Добро і зло // Чорномор. комуна. – 1968. – 28 січ. –
С. 3. – (На теми моралі).
271. Доглядають виноградники // Чорномор. комуна. –
1968. – 11 трав. – С. 1.
272. Життя, віддане морю / фото І.І. Логвиненко //
Чорномор. комуна. – 1968. – 12 груд. – С. 1 : фото. –
(Кавалери ордена Леніна).
273. Картини братів Криуленків / фото В. Ніколова //
Чорномор. комуна. – 1968. – 9 черв. – С. 3 : фото.
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274. Квітне край Придунайський // Чорномор. комуна. –
1968. – 4 серп. – С. 4 : фото.
275. Клуб «Глобус» діє // Чорномор. комуна. – 1968. –
25 трав. – С. 1. – (Щоденник подій).
276. «Книга ленінської слави» // Чорномор. комуна. –
1968. – 18 верес. – С. 1. – (Ленінська трудова вахта).
277. Краща в районі // Чорномор. комуна. – 1968. –
17 груд. – С. 2.
278. Ловись, рибко, тільки велика! : Закон є закон.
Питання, які треба вирішити // Чорномор. комуна. – 1968.
– 28 квіт. – С. 2. – (Проблеми, які нас хвилюють).
279. Молодь дерзає // Чорномор. комуна. – 1968. –
25 жовт. – С. 1.
280. На зборах трудящих // Чорномор. комуна. – 1968. –
23 черв. – С. 1.
281. На порядку денному – питання культури //
Чорномор. комуна. – 1968. – 4 черв. – С. 2. – (Вісті з
райкомів партії).
282. На службу людям // Чорномор. комуна. – 1968. –
2 квіт. – С. 3.
283. На тисячу адрес // Чорномор. комуна. – 1968. –
24 лют. – С. 3.
284. Нагорода активістові // Чорномор. комуна. – 1968. –
14 груд. – С. 2. – (Вісті з сільських Рад).
285. Натхненна праця – запорука успіху // Чорномор.
комуна. – 1968. – 17 листоп. – С. 1.
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286. Нічна зміна // Чорномор. комуна. – 1968. – 7 лип. –
С. 1.
287. Ордена Суворова… // Чорномор. комуна. – 1968. –
24 січ. – С. 3.
288. Пісня над Дунаєм // Чорномор. комуна. – 1968. –
4 трав. – С. 3.
289. Польові роботи вести комплексно вирушили
механізовані ланки / фото В. Дробашка // Чорномор.
комуна. – 1968. – 22 берез. – С. 1. – (П’ятирічку –
достроково!).
290. Помилка голови // Чорномор. комуна. – 1968. –
25 лют. – С. 2.
291. Поряд з досягненнями… // Чорномор. комуна. –
1968. – 31 лип. – С. 2. – (Всебічно підготуватися до
зимівлі худоби!).
292. Потрібне активне втручання // Чорномор. комуна. –
1968. – 15 верес. – С. 3.
293. П’ятиденка на фермі // Чорномор. комуна. – 1968.
– 15 черв. – С. 2. – (На поля і ферми – високу культуру).
294. Радощі і прикрощі : уроки першого тижня жнив //
Чорномор. комуна. – 1968. – 26 черв. – С. 1.
295. Ранок над степом : Людям на згадку ; Сонце життя ;
До Щастя ; Справа «Кишлали» / співавт. Т. Човганський //
Чорномор. комуна. – 1968. – 29 черв. – С. 4. – (До 28-х
роковин возз’єднання придунайських українських земель
з Радянською Україною).
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296. Рис нинішній і майбутній / фото І. Донецького //
Чорномор. комуна. – 1968. – 21 верес. – С. 1. – (Ленінська
трудова вахта).
297. Родина звитяжців // Чорномор. комуна. – 1968. –
12 жовт. – С. 1. – (Кавалери ордена Леніна).
298. Рости паркам // Чорномор. комуна. – 1968. – 24
квіт. – С. 4.
299. Сусіди обмінюються досвідом // Чорномор. комуна.
– 1968. – 26 листоп. – С. 2. – (На контролі – зимівля
худоби).
300. Тим, хто відстояв Вітчизну в бою // Чорномор.
комуна. – 1968. – 3 лют. – С. 2.
301. 1 423 примірники // Чорномор. комуна. – 1968. –
21 квіт. – С. 2.
302. У дві зміни // Чорномор. комуна. – 1968. – 11 черв.
– С. 1.
303. Уточнюють робочий план // Чорномор. комуна. –
1968. – 17 берез. – С. 1. – (П’ятирічку – достроково!).
1969
304. Бюро рекомендує / співавт. Н. Анісімова //
Чорномор. комуна. – 1969. – 27 верес. – С. 2. –
(Економічна служба на селі).
305. В добру путь, механізатори! // Чорномор. комуна. –
1969. – 2 лип. – С. 1 : фото.
306. В рахунок вересня // Чорномор. комуна. – 1969. –
15 лип. – С. 1.
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307. Господар лану // Чорномор. комуна. – 1969. –
11 трав. – С. 2.
308. Двобій із стихією // Чорномор. комуна. – 1969. –
25 лют. – С. 4.
309. Діапазон хорошого настрою // Чорномор. комуна. –
1969. – 17 черв. – С. 4.
310. Дунайська музична // Чорномор. комуна. – 1969. –
30 трав. – С. 4.
311. З природою не жартують : Ступінь випадковості ;
Краса і лихо Вилкового ; Фатальна дірка ; Попереджати
небезпеку // Чорномор. комуна. – 1969. – 30 берез. – С. 4.
312. Згідно з перспективним планом // Чорномор.
комуна. – 1969. – 4 січ. – С. 2.
313. Злагоджена праця // Чорномор. комуна. – 1969. –
25 лип. – С. 1.
314. І вдень, і вночі // Чорномор. комуна. – 1969. –
6 трав. – С. 1.
315. Ізмаїл // Чорномор. комуна. – 1969. – 2 трав. – С. 4.
– (Святкує Одещина).
316. Його щастя / співавт. А. Клименко // Чорномор.
комуна. – 1969. – 17 верес. – С. 2.
317. Кабачки на… метри / фото Г. Піни // Сіл. вісті. –
1969. – 15 жовт. – С. 4 : фото.
318. Коли йдеш першим… / фото А. Каташинського //
Чорномор. комуна. – 1969. – 22 серп. – С. 2 : фото. –
(Кавалери ордена Леніна).

54

319. Люди одного села : Коваль ; «Єретик» ; Суд //
Чорномор. комуна. – 1969. – 7 жовт. – С. 2.
320. Мале зрошення на великих площах // Сіл. вісті. –
1969. – 18 груд. – С. 1.
321. Міжколгоспний санаторій // Сіл. вісті. – 1969. –
28 груд. – С. 4.
322. На благо Батьківщини // Чорномор. комуна. – 1969.
– 13 квіт. – С. 2.
323. На основі технічного прогресу / фото І. Рябчука //
Чорномор. комуна. – 1969. – 18 лют. – С. 1 : фото.
324. На рубежі п’ятирічки // Чорномор. комуна. – 1969. –
13 лип. – С. 1.
325. Нові зобов’язання ізмаїльських хліборобів //
Чорномор. комуна. – 1969. – 25 жовт. – С. 2. – (Назустріч
з’їздам колгоспників).
326. Пам'ять серця // Чорномор. комуна. – 1969. –
15 серп. – С. 4. – (До 25-річчя визволення українських
придунайських
земель
від
німецько-фашистських
загарбників).
327. Партгрупа в сільраді // Чорномор. комуна. – 1969. –
15 берез. – С. 2.
328. Під майбутній урожай // Чорномор. комуна. – 1969.
– 8 лип. – С. 1.
329. Побратими // Сіл. вісті. – 1969. – 19 груд. – С. 4 :
фото.
330. Подвигові – чверть віку : Слава героям! Ми
пам’ятаємо вас! Солдати залишаються в строю / фото
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А. Каташинського // Чорномор. комуна. – 1969. – 27 серп.
– С. 1 : фото.
331. Полив і віддача // Чорномор. комуна. – 1969. –
19 лют. – С. 2. – (Перевіряємо виконання зобов’язань
кукурудзоводів).
332. Премії на часть ювілею // Чорномор. комуна. –
1969. – 9 лют. – С. 2. – (У партійних організаціях).
333. Резерви кілійських тваринників // Сіл. вісті. – 1969.
– 4 листоп. – С. 1.
334. Рибалку женуть від води… // Чорномор. комуна. –
1969. – 1 лют. – С. 2. – (За листами читачів).
335. Своє поле // Чорномор. комуна. – 1969. – 3 черв. –
С. 1. – (Кукурудзі – передову технологію!).
336. Сівбу ранніх завершено! // Чорномор. комуна. –
1969. – 9 квіт. – С. 2.
337. Столовий виноград – до столу // Сіл. вісті. – 1969. –
9 жовт. – С. 3. – (Виробництво і збут).
338. Тропіки в степу // Чорномор. комуна. – 1969. –
18 лип. – С. 3.
339. У двобої зі стихією // Чорномор. комуна. – 1969. –
28 лют. – С. 4.
340. У наступі – ланка Івана Мунтяна // Чорномор.
комуна. – 1969. – 18 трав. – С. 2.
341. Чіткість і організованість // Чорномор. комуна. –
1969. – 26 лип. – С. 2.
342. Як зачинити двері? // Чорномор. комуна. – 1969. –
15 лют. – С. 2. – (Газета писала, газета перевіряє).
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343. Якщо у дім постукало лихо : репортаж // Чорномор.
комуна. – 1969. – 9 берез. – С. 4.
1970
344. Білгород-Дністровський комбікормовий / фото
І. Павленка // Сіл. вісті. – 1970. – 2 квіт. – С. 3 : фото –
(Адреса досвіду : Одещина).
345. Вісті з Дунаю : Приїхали шефи ; Корабель названо
ім’ям ветерана ; У фонд миру ; Допомога прийшла вчасно
// Сіл. вісті. – 1970. – 11 листоп. – С. 4.
346. Груповим, у дві зміни : Збиральний комплекс
колгоспу «Більшовик» ; Переобладнання жатки на
комбінований зріз : з практики // Сіл. вісті. – 1970. – 3 лип.
– С. 3.
347. Дві зміни // Сіл. вісті. – 1970. – 8 квіт. – С. 2 –
(Ленінська трудова вахта).
348. Для наступного врожаю // Сіл. вісті. – 1970. –
23 серп. – С. 1.
349. Довір'я : нарис / співавт. П. Цигуля // Чорномор.
комуна. – 1970. – 7 черв. – С. 2. – (Кандидати народу).
350. Закон жнив : швидкість, якість // Сіл. вісті. – 1970. –
С. 2. – (На полях Одещини).
351. Зачарований колос // Сіл. вісті. – 1970. – 11 груд. –
С. 4. – (У світі прекрасного).
352. Знахідка колгоспника // Сіл. вісті. – 1970. – 3 берез. –
С. 4. – (Інформація. Репортаж. Інтерв'ю).
353. І дощ не перешкода // Сіл. вісті. – 1970. – 27 трав. –
С. 3.
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354. Імені Комінтерну // Сіл. вісті. – 1970. – 17 листоп. –
С. 4.
355. Майстри діляться досвідом // Сіл. вісті. – 1970. –
25 лют. – С. 1.
356. Міжколгоспний комбікормовий // Сіл. вісті. – 1970. –
7 берез. – С. 2.
357. Модель паровоза № 293 // Сіл. вісті. – 1970. – 30 січ.
– С. 4. – (Інформація. Репортаж. Інтерв'ю).
358. М'ясний конвеєр // Сіл. вісті. – 1970. – 10 лют. – С. 1.
359. На півдні Одещини сіють ранні // Сіл. вісті. – 1970. –
18 берез. – С. 1. – (Ленінська трудова вахта).
360. На плечі машин // Сіл. вісті. – 1970. – 13 січ. – С. 2.
361. Нагороди братньої Болгарії // Сіл. вісті. – 1970. –
7 січ. – С. 4. – (Інформація. Репортаж. Інтерв'ю).
362. Названо імена гідних // Сіл. вісті. – 1970. – 1 груд. –
С. 1.
363. Орють у дві зміни // Сіл. вісті. – 1970. – 15 жовт. –
С. 1. – (На честь свята Жовтня).
364. Особиста відповідальність за колективне // Сіл. вісті.
– 1970. – 11 берез. – С. 1. – (Резерви виробництва.
Режим економії).
365. Пам’ятник народжується вдруге // Сіл. вісті. – 1970. –
15 трав. – С. 4.
366. Перспективи качиних ферм // Сіл. вісті. – 1970. –
18 серп. – С. 2. – (Рішення Липневого пленуму ЦК КПРС –
в життя).
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367. Площі під озимі розширюються // Сіл. вісті. – 1970.
– 12 верес. – С. 1. – (Напруга вересневого поля).
368. По - ударному // Сіл. вісті. – 1970. – 12 квіт. – С. 1.
369. Потреби спецгоспів Одещини // Сіл. вісті. – 1970. –
23 січ. – С. 2. – (Спеціалізація і технологія виробництва
м’яса).
370. Працює міжколгоспна рада // Сіл. вісті. – 1970. –
24 листоп. – С. 2. – (З досвіду болгарських культармійців).
371. Резерви голубих нив // Сіл. вісті. – 1970. – 11 серп.
– С. 2. – (Рішення Липневого пленуму ЦК КПРС – в
життя).
372. Сінаж. Досвід колгоспу «Прикордонник» / фото
Ю. Комма // Сіл. вісті. – 1970. – 15 черв. – С. 4 : фото. –
(Тема дня).
373. 110 тисяч тонн соковитих // Сіл. вісті. – 1970. –
14 серп. – С. 2. – (Корми і кормовиробництво).
374. Студенти вивчають методи управління // Сіл. вісті.
– 1970. – 10 берез. – С. 4. – (Інформація. Репортаж.
Інтерв'ю).
375. Творці нової техніки // Сіл. вісті. – 1970. – 2 верес. –
С. 2.
376. Туки вироблятимуть швидше // Сіл. вісті. – 1970. –
16 квіт. – С. 3.
377. Туки під дощем / співавт. : І. Ковальов, Г. Лизогуб //
Сіл. вісті. – 1970. – 16 груд. – С. 2. – (Гострий сигнал).
378. Увага : втрати! // Сіл. вісті. – 1970. – 11 лип. – С. 1.
– (Гострий сигнал із жнив).
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379. Щоб була доглянута кожна сотка // Сіл. вісті. –
1970. – 20 черв. – С. 2. – (Сьогодні на кукурудзяному
полі).
380. Яка віддача кормів? // Сіл. вісті. – 1970. – 9 січ. –
С. 2. – (Економіка фермерського виробництва).
1971
381. Автомобіль у премію // Сіл. вісті. – 1971. – 18 лют. –
С. 4. – (Замітка. Репортаж. Інтерв’ю).
382. Виготовлено шефами // Сіл. вісті. – 1971. – 1 верес.
– С. 2.
383. Від комбікормового до спецгоспу : на шляху
інтенсифікації // Сіл. вісті. – 1971. – 9 лют. – С. 2.
384. З’їзду дарунок Одещини // Сіл. вісті. – 1971. –
14 лип. – С. 1.
385. Кільцеві маршрути автомобілів // Сіл. вісті. – 1971.
– 28 лип. – С. 1. – (З досвіду жнив).
386. Крізь шторми : репортаж // Сіл. вісті. – 1971. –
6 серп. – С. 4.
387. Лист космонавта // Сіл. вісті. – 1971. – 24 квіт. –
С. 4.
388. Літопис звитяги // Сіл. вісті. – 1971. – 30 берез. –
С. 4.
389. Локатори сну не знають : репортаж // Сіл. вісті. –
1971. – 5 серп. – С. 4. – (Ваш син служить на флоті).
390. Механізатори прийшли на бесіду // Сіл. вісті. –
1971. – 29 квіт. – С. 2.
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391. Надпланові мільйони // Сіл. вісті. – 1971. – 12 січ. –
С. 2. – (Як ви виконуєте передз’їздні зобов’язання).
392. Народжується село // Сіл. вісті. – 1971. – 1 трав. –
С. 4.
393. Не можу не написати… // Сіл. вісті. – 1971. – 8 лип.
– С. 4. – (За листами читачів).
394. Очі наших дітей // Сіл. вісті. – 1971. – 27 берез. –
С. 4. – (Медицина).
395. Портрет із зерен // Сіл. вісті. – 1971. – 14 січ. – С. 4.
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Нагороди, відзнаки

Ювілейна медаль
«За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира
Ильича Ленина». Від імені Президії Верховної Ради
СРСР секретар виконкому Одеської обласної ради
(підпис). 30 березня 1970 року.
Орден «Знак Пошани» (№ 1369173). Указ Президії
Верховної Ради СРСР від 22 грудня 1977 р.
Грамота Президента України. За сумлінну працю, значний
особистий внесок у розвиток і зміцнення Української
держави. Запис у трудовій книжці 31 травня 2000 р.
Почесна грамота Академії. За значний внесок у розвиток
Української академії державного управління при
Президентові України. Наказ УАДУ від 02.07.2001 р.
№ 241-к.
Почесна відзнака голови Одеської обласної державної
адміністрації. За багаторічну сумлінну працю, вагомий
особистий внесок у розбудову Української держави,
розвиток системи підготовки і підвищення кваліфікації
кадрів державних службовців, плідну наукову і
педагогічну діяльність та з нагоди 65-річчя від дня
народження. Розпорядження голови Одеської обласної
державної адміністрації № 326/А-2005 від 13.07.2005 р.
Почесна грамота Головного управління Державної
служби України. За багаторічну сумлінну працю, зразкове
виконання службових обов’язків. Рішення колегії
Головдержслужби України від 22 лютого 2007 року,
протокол №1.
Почесна Грамота ОРІДУ НАДУ при Президентові України.
За активну участь у підготовці та проведенні Перших
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Всеукраїнських Рішельєвських
громадських слухань.
Наказ ОРІДУ №117 від 26.10.2009 р.
Відзнака Головдержслужби України – нагрудний знак
Державної служби України «За сумлінну працю». За
вагомий внесок і зразкове виконання особливо важливих
доручень та з нагоди 70-річчя від дня народження. Наказ
ГУДС від 13.07.2010 р. № 27/2010 р.
Почесна грамота Національної академії державного
управління при Президентові України. За вагомий внесок
у підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації
управлінських кадрів для органів виконавчої влади та
місцевого самоврядування, розвиток галузі науки
«Державне управління» та з нагоди 15-річчя заснування
Інституту. Наказ НАДУ при Президентові України від
15.09.2010 р. № 713-к.
Почесна відзнака одеського міського голови «Трудова
слава». За плідну, самовіддану працю, високі трудові
досягнення і вагомий внесок у підготовку управлінських
кадрів для органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування міста Одеси, активну громадянську
позицію та з нагоди святкування 20-річчя створення
одеського регіонального інституту державного управління
НАДІ при Президентові України. Розпорядження
одеського міського голови від 15.10.2015 р. № 1002.

74

У ЧАСТЬ П.І. Н АДОЛІШНЬОГО У НАУКОВИХ
ПРОЕКТАХ
“Соціальне самопочуття і орієнтації гагаузької меншини:
внутрішньо- і зовнішньополітичний аспекти”. Виконавці :
Одеський державний університет ім. Мечникова;
Одеський філіал УАДУ при Президентові України (19951996 рр., на замовлення Міністерства України у справах
національностей, релігії і міграції). – Керівник проекту.
Проект Світового банку "GDLN - DLC Uкraine" (Глобальна
мережа дистанійного навчання - Центр дистанційного
навчання Україна). Виконавець : УАДУ при Президентові
України (2000 – 2006 рр.). – Керівник творчих колективів з
розробки комплексів навчально-методичних матеріалів до
дисципліни
«Теоретичні
та
організаційні
засади
державного управління» (програми підготовки магістрів за
спеціальностями «Управління суспільним розвитком» і
«Державне управління»).
Проект
Фонду “Віче”: “Реформа адміністративного
устрою України”, 2005 р. – Член робочої групи.
Проект Інституту Світового Банку «Програма підвищення
кваліфікації
державних
службовців
Республіки
Таджикистан». Розробник програми і навчальнометодичних
матеріалів
дисципліни
«Державне
управління: теоретичні і організаційно-правові основи»
(2005-2006 рр.). – Член робочої групи.
Проект
Міжнародного
фонду
«Відродження»
:
«Об'єднання
територіальних
громад
в
умовах
поліетнічності на території Півдня Одеської області». –
Асоціація дослідників державного управління. 2017. –
Експерт.
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А ЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК ПРАЦЬ
Адміністративна реформа : синергетична парадигма (54)
Вітчизняна традиція демократичного врядування як
аспект національного державотворення (87)
Внутрішні
і
зовнішні
загрози
національному
державотворенню : сутність і взаємозв’язок (119)
Врядування (101)
Врядування = governance (85, 91)
Герой Соціалістичної Праці М.А. Музика (1)
Громадські ради як організаційний механізм формування
ресурсного потенціалу регіону (88)
Два виміри європейської інтеграції України (124)
Демократичне врядування : модель для України і
проблеми її формування та впровадження (86)
Демократичне врядування : питання теорії, методології і
практики (81, 105)
Демократичне врядування : сутність та актуальні
проблеми розбудови (82)
Державне регулювання етнонаціональних процесів :
регіональний вимір (57)
Державне управління : основи теорії, історії і практики
(30)
Державне управління в Україні на перехресті тисячоліть:
виклики, загрози і перспективи (116)
Державне управління на перехресті тисячоліть (117)
Державне управління, регіональне управління, місцеве
самоврядування, управління містом (23)
Державні організації як складова механізму держави (24)
Державно-приватне партнерство в Україні (40)
Децентралізована модель урядування (79)
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Дилеми
регіонального
управління
в
контексті
становлення державної етнополітики (48)
Діалектична єдність теорії і практики (122)
Драма сучасної Росії і її взаємозв'язок з процесом
інституційних перетворень в Україні (123)
Екстериторіальна самоорганізація національних меншин
у контексті адміністративної реформи (128)
Етнічна карта півдня України : (соціокультурний та
етнополітичний аспекти) (7, 10)
Етнонаціональна
обумовленість розбудови нового
державно-управлінського механізму (129)
Етнонаціональний аспект адміністративної реформи в
Україні : (теоретико-методологічний аналіз) (12, 13)
Етнонаціональний аспект політичної реформи (58)
Етнонаціональний фактор адміністративної реформи в
Україні : проблеми теорії, методології, практики (11)
Етнонаціональний чинник трансформації територіальної
організації влади (106)
Етнополітичні процеси в сучасній Україні : тематичний
план, програма і методичні вказівки (16)
Етнополітичні та міжетнічні конфлікти у пострадянському
просторі (55)
Ефективність державного управління та її оцінювання
(67)
За працею шана людині (42)
Идеологическая работа и социальное творчество масс (4)
Інститут публічно-приватного партнерства в Україні : роль
публічної влади і умови становлення (102, 107)
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Інституційно-структурні трансформації на регіональному
рівні. Вектор і обумовлюючі фактори (74)
Конституція Пилипа Орлика та її вплив на визначення
політико-правових засад національного державотворення
і врядування (92)
Коцептуальна модель дистанційного навчання в
Одеському філіалі Української академії державного
управління при Президентові України : методичні
рекомендації (17)
Концепція демократичного врядування (101)
Концепція демократичного врядування = Conception of
Democratic Governance (91)
Концепція демократичного урядування : зміна парадигми
у постановці проблеми публічного управління (120)
Концепція демократичного урядування : сутність
проблеми формування та реалізації (83)
Культура наукового і політичного мислення як
визначальний чинник суспільних перетворень (108)
Международные
договоры
как
фактор
развития
трансграничного сотрудничества (75)
Методические
рекомендации
по
социальной
паспортизации трудового коллектива, района, города (2)
Методичні рекомендації для слухачів дистанційного курсу
навчальної дисципліни “Теоретичні та організаційні
засади державного управління” (20)
Методологія
державного
управління
регіональним
розвитком (100)
Методологія
державного
управління
регіональним
розвитком = Methodology of Public Administration of
regional Development (91)
Методологія оцінювання в державному управлінні (99)
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Методологія оцінювання в державному управлінні =
Methodology of Evaluation in Public Administration (91)
Методологія як інструмент ефективної реалізації
можливостей державного управління (99)
Міжнародні договори як чинники розвитку співробітництва
(76)
Многонациональный Одесский край (9)
Мова як чинник етнонаціональної мобілізації і як
каталізатор соціально-політичної напруги (125)
Модернізація публічного управління на регіональному
(місцевому) рівні (111)
На порозі системних змін (112)
Навчально-методичний комплекс дисципліни “Теорія та
історія державного управління” (28)
Національна традиція публічної влади й управління та її
значення на етапі адміністративної реформи (62)
Некоторые актуальные вопросы совершенствования
практики обобщения и распространения опыта идейновоспитательной работы (44)
О роли этнонационального фактора в отношениях России
с государствами ближнего зарубежья (45)
Одесская область в контексте
этнополитической
ситуации Украины (49)
Опыт изучения эффективности идеологической работы
партийными организациями Одесской области (43)
структура
державного
Організаційно-функціональна
управління : поняття і соціальна практика (68)
Основні напрями вдосконалення управлінської діяльності
в органах публічної влади на сучасному етапі (89)
Оцінювання в державному управлінні : питання теорії,
методології, практики (93)

79

Парадигма синергетична в державному управлінні (99)
Партнерство і міжсекторальна взаємодія в державному
управлінні : інституційний аспект (69)
Передумови виникнення ідеї сталого розвитку та її
поширення в суспільстві (94)
Під присягою на вірність Батьківщині (130)
Политический центризм и межнациональные отношения
(126)
Політичні партії і вибори 2002 р. (59)
Понятійно-категоріальний апарат публічного управління і
його значення для теорії та практики державного
управління (95)
Принцип «Стратегія визначає структуру» і «Канони
реконструкції соціальної
організації»
в
контексті
децентралізації (121)
Проблеми
раціонального
адміністративнотериторіального поділу і місцевого самоврядування у
призмі етнічної самоорганізації (52)
Проблеми становлення державної служби в контексті
етнонаціональних процесів (53)
Професійна компетентність політика і урядовця як умова
дієвості публічної влади (96)
Публічне управління : теорія і практика (34)
Публічно-приватне партнерство : регіональний вимір
(109)
Публічно-приватне партнерство в Україні (110)
Разделит ли Россия участь Союза ССР? (6)
Регіональна політика і кадри управлінців (47)
Регулювання
етнонаціональних
процесів:
зміна
парадигми як умова збереження міжнаціонального миру і
злагоди в суспільстві (113)
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Ресурси сільських громад як джерело їх комплексного
розвитку і складова ресурсного забезпечення управління
регіональним розвитком (90)
Розбудова нової системи врядування в Україні.
Етнонаціональний аспект : теоретико-методологічний
аналіз (14)
Роль етнологічного моніторингу в державному управлінні
етноконфліктними ситуаціями (70)
Россия и межнациональные отношения (5)
Россия на пороге ХХI века (8)
Русский вопрос и современные политические партии
(127)
Самостійна робота слухачів магістерської програми з
державного управління в контексті сучасних навчальних
стратегій (63)
Синергетика в державному управлінні = Senergetic in
Public Administration (91)
Cинергізм (99)
Система
дистанційного
навчання
як
складова
регіонального інформаційного ресурсу (64)
Система публічного управління в умовах децентралізації
влади (41)
Системологічна
концепція
етнонаціональної
обумовленості адміністративної реформи в Україні (56)
Спроможність держави інституційна (99)
Стандарти і цінності як цільові настанови в процесі
формування інституту сучасної державної служби (77)
Становлення нової системи місцевих органів виконавчої
влади : історія, логіка та нагальні проблеми (71)
Створення
української
системи
міжнародного
навчального обміну та стажування (60)
Стиль державного управління : сутнісні характеристики і
резерви раціоналізації (65)
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Стиль державного управління як критерій оцінки
державної кадрової політики (66)
Суспільні процеси як об'єкти державного управління (72)
Сучасна вітчизняна модель державного управління (73)
Сучасний етап політико-адміністративних перетворень
(114)
Тематичний семінар з питань дистанційного навчання:
проектування та розробка курсів (18)
Теоретико-методологічні засади аналізу і практики
регіонального управління (61)
Теоретико-методологічні засади та історичний контекст
інституційної спроможності держави у сфері управління
(97)
Теоретичні
та
організаційні
засади
державного
управління : методичні рекомендації (32)
Теоретичні
та
організаційні
засади
державного
управління : навчальний посібник до дистанційного курсу
(21)
Теоретичні
та
організаційні
засади
державного
управління : (опорний конспект лекцій дистанційного
курсу навчальної дисципліни) (22)
Теорія та історія державного управління : навчальнометодичний комплекс (27)
Теорія та історія державного управління : опорний
конспект лекцій до навчальної дисципліни (27, 29)
Теорія та історія державного управління : програма,
тематичний план і методичні вказівки для слухачів денної,
вечірньої та заочної форми навчання (26, 31, 33, 35, 36,
38, 39)
Теорія та історія державного управління : тематичний
план, програма і методичні вказівки (19)
Теорія та практика демократичного врядування (118)
Технологія державного управління (99)
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Традиція демократичного врядування (101)
Трансформація територіальної організації
влади в Україні (78)

публічної

Украинцы России : мнения, ориентации, жизненные
проблемы (46)
Управління за результатами як умова реалізації концепції
демократичного врядування (84)
Управління сталим регіональним розвитком на засадах
демократичного врядування (37)
Управління сталим регіональним розвитком на засадах
демократичного врядування : світоглядний і політичноправовий аспекти (103)
Цей нелегкий шлях відродження (50)
Целенаправленно, согласовано, по комплексным планам
(3)
Форми контролю та методи оцінювання знань і умінь :
(магістерська програма з державного управління) (15)
Фундаментальні і прикладні дослідження в галузі науки
“Державне управління” (98)
Этнополитическая
стратификация
национальной жизни общества (51)

и

устройство

Ethno-political management: a paradigm shift (The Ukrainian
Dimension) (115)
Ethno-national factor of transforming process in Ukraine and
public officials nraining tu be able tu function in multiethnic
environment (80)
Place end role of business associations as an institute tu
harmonize the interests of business end government (104)
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П ОКАЖЧИК СПІВАВТОРІВ
Комаровский В. 4
Кравченко С.О. 32

Алексеев В.А. 8
Андреев Э.М. 46
Анісімова Н. 304
Ануфриев Л.А. 9
Арабаджи Г.І. 30, 416
Артем’єва Н.П. 37
Ахтамазян И.А. 8

Лизогуб Г. 377
Мельтюхова Н.М. 99
Миколайчук М. 17
Морозова М.М. 46
Оніщенко Н. 109

Баграмов Э.А. 6, 8
Бакуменко В.Д. 20-22, 30,
32, 417
Балабаєва З.В. 85, 91,
101
Балашов А.М. 24, 417
Безверхнюк Т.М. 24, 416

Панюков В. 2
Пахомова Т.І. 40
Персін Р. 188
Пігарєв (Пігарев) Ю.Б. 17,
64
Піроженко Н.В. 40, 110
Попов С.А. 94
Пригарін О. 10
Приходченко Л.Л. 23, 33,
36, 37, 41, 93, 99

Валько Л. 225
Воронов О.І. 37
Головатюк В. 2
Град Р. 201, 204
Доронченков
126

А.И. 5,

6,

Резник Ф. 49, 50
Садовниченко Г. 211
Саханєнко С.Є. 7, 10, 23
Свистун А. 170, 179, 210
Свірська О.В. 88
Сенюшкіна Т.О. 70
Симаков М. 239
Сурмін Ю.П. 99

Іжа М.М. 30, 37, 40, 94,
417
Карпенко В. 90
Клименко А. 316
Князєва О. 7
Ковальов І. 377
Ковальчук В.Н. 9, 49
Ковбасюк Ю.В. 34

Тронь В.П. 91
Трощинський В.П. 34
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Didenko O.V. 104
Pashkova M. 80
Selnes R. 115
Senushkina T. 115
Yaromich S.A. 104

Цигуля П. 349
Човганський Т. 295
Щегорцов В. 4
Якубовський О. 7
Яроміч С.А. 17, 20
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П ОКАЖЧИК ПЕРІОДИЧНИХ
ТА ПРОДОВЖУВАНИХ ВИДАНЬ
Актуальні проблеми державного управління (Одеса)
Вдосконалення
системи
державного
управління
соціально-економічними та політичними процесами в
регіоні (на прикладі півдня України) (Одеса)
Вісник державної служби України (Київ)
Вісник Національної (Української) академії державного
управління при Президентові України (Київ)
Вопросы теории и практики идеологической работы
(Москва)
Державна виконавча влада в Україні: формування та
функціонування (Київ)
Державне управління: стан проблем та перспективи
розвитку (Донецьк)
Етнополітичні конфлікти у посттоталітарному просторі
(Київ)
Идейно-воспитательная работа на современном этапе :
некоторые вопросы теории и практики (Москва)
Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України
(Київ)
Кримський юридичний вісник (Сімферополь)
Многонациональный Одесский край: образ и реальность.
Документы. Очерки. Материалы (Москва)
Працею звеличені (Київ)
Реформування державної служби в Україні: стан,
проблеми, перспективи (Київ)
Теоретичні та прикладні питання державотворення
(Одеса)
Přední vědecké novinky (Praha)
●
Віче (Київ)
Кентавр (Москва)
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Командор (Київ)
Українська діаспора (Київ ; Чикаго)
●
Одеські вісті (Одеса)
Сільські вісті (Київ)
Чорноморська комуна (Одеса)
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З МІСТ
Якубовський О.П. Життя та наукова діяльність
П.І. Надолішнього

3

Хронологічний покажчик праць

13

Окемі видання

13

Публікації у збірниках

21

Публікації у журналах

37

Публікації у газетах

38

П.І. Надолішній – науковий керівник, консультант, опонент,
редактор
63
Посилання на праці П.І. Надолішнього

67

Про діяльність П.І. Надолішнього

71
73

Нагороди, відзнаки
Участь П.І. Надолішнього у наукових проектах

75

Алфавітний покажчик праць

76

Покажчик співавторів

84

Покажчик періодичних та продовжуваних видань

86

88

Науково-довідкове видання

Петро Іванович
Надолішній
Біобібліографічний
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