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3) наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або 

монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві 

(обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора): Монографія "Виконавча влада 

та проблеми адміністративної реформи в Україні", Факт, Київ, 2002 р. 

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або 

науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше 

п’яти публікацій:  

1. Моніторинговий звіт про виконання у 2017-2018 роках стратегії реформування державного 

управління України на 2016-2020 роки / колектив авторів - експертів ЦППР. - Київ: Центр політико-

правових реформ. - 2019. - 56 с.  

2. Альтернативний звіт з оцінки ефективності впровадження державної антикорупційної політики / 

О. Калітенко, Д. Калмиков, І. Коліушко, О. Лємєнов, Б. Малишев, А. Марчук, Р. Сіверс, В. Тимощук, 

М. Хавронюк. - Київ: Центр політико-правових реформ. - 2019. - 366 с.  

3. Науково-практичний коментар до Закону України “Про державну службу” / К.О. Ващенко, І.Б. 

Коліушко, В.П. Тимощук, В.А. Дерець (відп. ред.). - Київ: ФОП Москаленко, 2017. - 796 с.  

4. Альтернативний звіт з оцінки ефективності впровадження державної антикорупційної політики / 

М.І. Хавронюк, І.Б. Коліушко, В.П. Тимощук та ін.; за заг. ред. М.І. Хавронюка. - Київ: Центр 

політико-правових реформ, 2017. - 445 с.  

5. Референдум: досвід України та європейські стандарти / Володимир Шаповал, за ред. Ігоря 

Коліушка, Надії Пашкової. - Київ: Центр політико-правових реформ, 2016. - 66 с.;  

20) досвід практичної роботи за спеціальністю (спеціалізацією)/професією не менше п’яти років 

(крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності) із зазначенням посади та строку 

роботи на цій посаді:  

1). Голова Правління Центру політико-правових реформ  

2). Народний депутат України 2-го та 3-го скликання 1994-2002.  

3). Радник Президента України (2005 - 2006).  

4). Член державної комісії з проведення адміністративної реформи в Україні (1997 - 2001);  

5). Член комісій із зміцнення демократії та верховенства права (з 2005 та з 2010);  

6). Член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (2006 - 2007). Член багатьої робочих груп з 

розробки законопроектів з правової політики;  

 

Основні публікації за напрямом: Коліушко І.Б., Дерець В.А. Адміністративно-правові 

аспекти реформи міністерств в Україні // Збірник матеріалів Круглого столу «Розвиток 

адміністративного законодавства в умовах реформаційних процесів в Україні». Інститут держави і 

права ім. В.М. Корецького НАН України. - Київ, 27 жовтня 2017 р. - С. 56-58; участь у конференціях 

і семінарах: Кругий стіл «Розвиток адміністративного законодавства в умовах реформаційних 

процесів в Україні». Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. - Київ, 27 жовтня 

2017 р. 


