
Малиш Наталія Андріївна,  

д.держ.упр., професор 
Малиш Н.А. п. 1, 4, 9, 12, 14, 20. 
№ Досягнення у 

професійній 

діяльності, які 

зараховуються за 

останні п’ять 

років: 

 

1 наявність не 

менше п’яти 

публікацій у 

періодичних 

наукових 

виданнях, що 

включені до 

переліку фахових 

видань України, 

до 

наукометричних 

баз, зокрема 

Scopus, Web of 

Science Core 

Collection; 

 

2018: 

1. Малиш Н.А., Москаленко С.О. Державна політика розвитку 

альтернативної енергетики в Україні / Н.А.Малиш, 

С.О.Москаленко. Ефективність державного управління. – Л. : 

ЛРІДУ НАДУ. – Випуск №1(54), 2018. – URL : 

http://visnyk.lvivacademy.com/vypusk.html (Зареєстрований у 

міжнародному центрі періодичних видань (Франція): ISSN 2070-

4011. Індексується у міжнародних наукометричних базах: Index 

Copernicus).  

2019:  

2. Малиш Н.А., Москаленко С.О. Законодавче забезпечення 

державної екологічної політики України. Вісник Національної 

академії державного управління при Президентові України. – К.: 

НАДУ, 2019. – Вип. №3. – С. 39-46. URL: 

http://visnyk.academy.gov.ua/pages/dop/86/files/1267439c-39c6-453e-

9314-36afad589c35.pdf, DOI 10.36030/2310-2837-3(94)-2019-39-46 

3. Малиш Н.А., Москаленко С.О. Стратегічні імперативи 

державної екологічної політики України. Теорія та практика 

державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ 

«Магістр», 2019. – Вип. 3 (66), С. 197-206, URL: 

http://tpdu.journal.kharkiv.ua/index.php/tpdu/article/view/95/83 

2020  

4. Malysh N. / Malysh N., Shevchenko V. and Tkachuk-

Miroshnychenko O. (2020). State policy in the sphere of protection of 

cultural heritage in Ukraine». Journal of Cultural Heritage Management 

and Sustainable Development, Vol. 11 No. 3, pp. 262-279. URL: 

https://doi.org/10.1108/JCHMSD-03-2020-0047. [Scopus] 

5. Малиш Н.А., Миколайчук М.М. Вплив економічної кризи на 

збалансований розвиток. Public Aadministration for Sustainable 

Development: New Challenges and Perspectives : Collective Monograph 

/ The general ed. Chechel A.O., Khlobystov Ie.V., Śleziak M. Mariupol 

- Bielsko-Biala (Poland): University of Economics and Humanities, 

2020. 354 p. ISBN 978-83-63649-02-9 URL: 

https://dsum.edu.ua/storage/documents/monografs/Public%20Administr

ation%20for%20Sustainable%20Development/Monograph_2020.pdf. 

С. 53-73. 

6. Шевченко Вікторія, Малиш Наталія. Тематична спрямованість 

туристичних медіа. ISSN 2415-8496. Obraz, 2020. Vol.1 (33). P. 6–20. 

https://doi.org/10.21272/Obraz.2020.1(33)-6-20 

2021. 

7. Malysh N. / Shevchenko Viktoriya, Malysh Nataliia, Tkachuk-

Miroshnychenko Olena. Distance Learning in Ukraine in COVID-19 

Emergency.  

http://visnyk.lvivacademy.com/vypusk.html
http://visnyk.academy.gov.ua/pages/dop/86/files/1267439c-39c6-453e-9314-36afad589c35.pdf
http://visnyk.academy.gov.ua/pages/dop/86/files/1267439c-39c6-453e-9314-36afad589c35.pdf
http://tpdu.journal.kharkiv.ua/index.php/tpdu/article/view/95/83
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/2044-1266
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/2044-1266
https://doi.org/10.1108/JCHMSD-03-2020-0047
https://dsum.edu.ua/storage/documents/monografs/Public%20Administration%20for%20Sustainable%20Development/Monograph_2020.pdf
https://dsum.edu.ua/storage/documents/monografs/Public%20Administration%20for%20Sustainable%20Development/Monograph_2020.pdf
https://doi.org/10.21272/Obraz.2020.1(33)-6-20
https://www.tandfonline.com/toc/copl20/current


Open Learning: The Journal of Open, Distance and e-Learning, 2021. 

URL: https://doi.org/10.1080/02680513.2021.1967115;  [Scopus] 

8. Малиш Н.А., Москаленко С.О. Державна політика України в 

музейній сфері: показники та тенденції розвитку. Вісн. НАДУ. 

Серія «Державне управління». 2021. № 1 (100). С. 125–132. 

DOI: https://doi.org/10.36030/2310-2837-1(100)-2021-125-132. URL: 

http://visnyk-nadu.academy.gov.ua/article/view/232088 

9. Малиш Н.А., Москаленко С.О. Освітня політика в умовах 

пандемії COVID-19. Вісн. НАДУ. Серія «Державне управління». № 

2 (101). С. 69–73. URL: http://visnyk-

nadu.academy.gov.ua/article/view/238292.  https://doi.org/10.36030/23

10-2837-2(101)-2021-69-73 

10. Малиш Н.А., Москаленко С.О. Світові тенденції розвитку 

освіти: державно-управлінський аспект. Актуальні проблеми 

державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ. Вип. 2(83). – Одеса : 

ОРІДУ НАДУ, 2021. – С. 21-26. URL: 

http://www.oridu.odessa.ua/9/new_options/pdf/022/Zbirnuk-2-83-

2021.pdf 

2 наявність одного 

патенту на 

винахід або п’яти 

деклараційних 

патентів на 

винахід чи 

корисну модель, 

включаючи 

секретні, або 

наявність не 

менше п’яти 

свідоцтв про 

реєстрацію 

авторського права 

на твір; 

 

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); 

 

https://www.tandfonline.com/toc/copl20/current
https://doi.org/10.1080/02680513.2021.1967115
https://doi.org/10.36030/2310-2837-1(100)-2021-125-132
http://visnyk-nadu.academy.gov.ua/article/view/232088
http://visnyk-nadu.academy.gov.ua/article/view/238292
http://visnyk-nadu.academy.gov.ua/article/view/238292
https://doi.org/10.36030/2310-2837-2(101)-2021-69-73
https://doi.org/10.36030/2310-2837-2(101)-2021-69-73
http://www.oridu.odessa.ua/9/new_options/pdf/022/Zbirnuk-2-83-2021.pdf
http://www.oridu.odessa.ua/9/new_options/pdf/022/Zbirnuk-2-83-2021.pdf


4 наявність виданих 

навчально-

методичних 

посібників/посібн

иків для 

самостійної 

роботи здобувачів 

вищої освіти та 

дистанційного 

навчання, 

електронних 

курсів на освітніх 

платформах 

ліцензіатів, 

конспектів 

лекцій/практикум

ів/методичних 

вказівок/рекомен

дацій/ робочих 

програм, інших 

друкованих 

навчально-

методичних праць 

загальною 

кількістю три 

найменування; 

 

2018 

1. Малиш Н.А., Науменко Р.А. Програма та Робоча програма 

дисципліни «Державне управління та місцеве самоврядування» 

для студентів освітнього ступеня «бакалавр» галузей знань 05 

«Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та 

адміністрування», 28 «Публічне управління та адміністрування» 

– Київ : КНТЕУ, 2018. – 61 с.   

2. Стандарт вищої освіти КНТЕУ для спеціальності «Публічне 

управління та адміністрування» за заг. ред. Мазаракі А.А. – Київ 

: КНТЕУ. – 15 с. 

3. Державне управління та місцеве самоврядування [Текст] : 

опор. конспект лекцій студентів освітнього ступеня «бакалавр» 

/ авт.: Л.В. Лебедева, Н.А. Малиш, І.О. Штундер. – Київ : КНТЕУ, 

2018. – 152 с.  

4. Державне управління та місцеве самоврядування [Текст] : 

метод. рекоменд. та завдання з дисципліни для самостійної 

роботи студентів освітнього ступеня «бакалавр» / авт.: Л.В. 

Лебедева, Н.А. Малиш, І.О. Штундер. – Київ : КНТЕУ, 2018. – 61 

с.  

5. Державне управління та місцеве самоврядування [Текст] : 

збірник тестових завдань з дисципліни для студентів освітнього 

ступеня «бакалавр» / авт.: Л.В. Лебедева, Н.А. Малиш, І.О. 

Штундер. – Київ : КНТЕУ, 2018. – 75 с.  

2019 

6. Малиш Н.А. Моніторинг та оцінювання політики. Робоча 

програма навчальної дисципліни. – Київ : НаУКМА, 2019, 17 с. 

7. Малиш Н.А., Гнутова І.О. Управління професійним 

розвитком і HRM. Робоча програма навчальної дисципліни. – 

Київ : НаУКМА, 2019, 21 с. 

8. Малиш Н.А. Регіональний та місцевий розвиток. Робоча 

програма навчальної дисципліни. – Київ : НаУКМА, 2019, 21 с. 

9. Малиш Н.А. Економіка для врядування. Робоча програма 

навчальної дисципліни. – Київ : НаУКМА, 2019, 18 с. 

2020 

10. Робоча програма з навчально-дослідницької практики в 

органах влади України (для студентів спеціальності 281 – 

Публічне управління та адміністрування, освітній ступінь – 

магістр). Національний університет «Києво-Могилянська 

академія». [Авт.: Рябцев Г.Л., Малиш Н.А.]. – Київ : НаУКМА, 

2020. – 20 с. 

2021 

11. Малиш Н.А. Економічна теорія у врядуванні. Силабус 

навчальної дисципліни для бакалаврів НаУКМА. – К.: НаУКМА, 

2021. – 17 с. URL: 

http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15272 

12. Малиш Н.А. Національна економіка та антикризове 

управління. Силабус навчальної дисципліни для бакалаврів 

НаУКМА. – К.: НаУКМА, 2021. – 23 с. URL: 

http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15272 

13. Малиш Н.А. Основи статистики та соціологічних 

досліджень. Силабус навчальної дисципліни для бакалаврів 

НаУКМА. – К.: НаУКМА, 2021. – 18 

с. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21131    

http://ekmair.ukma.edu.ua/
http://ekmair.ukma.edu.ua/
http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21131


14. Малиш Н.А. Економіка для врядування. Дистанційний курс 

для студентів спеціальності 281 «Публічне управління та 

адміністрування», освітньо-науковий рівень «магістр». – Київ: 

НаУКМА, 2019. –  Освітня платформа НаУКМА DistEdu. URL: : 

https://distedu.ukma.edu.ua/course/view.php?id=183 

15. Малиш Н.А. Управління професійним розвитком і HRM. 

Дистанційний курс для студентів спеціальності 281 «Публічне 

управління та адміністрування», освітньо-науковий рівень 

«магістр». – Київ : НаУКМА, 2019. –  Освітня платформа 

НаУКМА DistEdu. URL: : 

https://distedu.ukma.edu.ua/course/view.php?id=188 

16. Малиш Н.А. Регіональний та місцевий розвиток. 

Дистанційний курс для студентів спеціальності 281 «Публічне 

управління та адміністрування», освітньо-науковий рівень 

«магістр». – Київ : НаУКМА, 2020. –  Освітня платформа 

НаУКМА DistEdu. URL: : 

https://distedu.ukma.edu.ua/course/view.php?id=191 

17. Малиш Н.А. Моніторинг та оцінювання політики. 

Дистанційний курс для студентів спеціальності 281 «Публічне 

управління та адміністрування», освітньо-науковий рівень 

«магістр». – Київ : НаУКМА, 2020. –  Освітня платформа 

НаУКМА DistEdu. URL: : 

https://distedu.ukma.edu.ua/course/view.php?id=201 

5 захист дисертації 

на здобуття 

наукового 

ступеня; 

 

6 наукове 

керівництво 

(консультування) 

здобувача, який 

одержав документ 

про присудження 

наукового 

ступеня; 

 

7  участь в атестації 

наукових кадрів 

як офіційного 

опонента або 

члена постійної 

спеціалізованої 

вченої ради, або 

члена не менше 

трьох разових 

спеціалізованих 

вчених рад; 

 

8 виконання 

функцій 

(повноважень, 

обов’язків) 

наукового 

керівника або 

відповідального 

 

https://distedu.ukma.edu.ua/course/view.php?id=183
https://distedu.ukma.edu.ua/course/view.php?id=188
https://distedu.ukma.edu.ua/course/view.php?id=191
https://distedu.ukma.edu.ua/course/view.php?id=201


виконавця 

наукової теми 

(проекту), або 

головного 

редактора/члена 

редакційної 

колегії/експерта 

(рецензента) 

наукового 

видання, 

включеного до 

переліку фахових 

видань України, 

або іноземного 

наукового 

видання, що 

індексується в 

бібліографічних 

базах; 

9 робота у складі 

експертної ради з 

питань 

проведення 

експертизи 

дисертацій МОН 

або у складі 

галузевої 

експертної ради 

як експерта 

Національного 

агентства із 

забезпечення 

якості вищої 

освіти, або у 

складі 

Акредитаційної 

комісії, або 

міжгалузевої 

експертної ради з 

вищої освіти 

Акредитаційної 

комісії, або трьох 

експертних 

комісій 

МОН/зазначеного 

Агентства, або 

Науково-

методичної 

ради/науково-

методичних 

комісій 

(підкомісій) з 

вищої або 

2021  

Робоча група з розробки тестових завдань до ЄДКІ зі спеціальності 

281 «Публічне управління та адміністрування. Міністерство освіти і 

науки України. Науково-методичний центр вищої та фахової 

передвищої освіти.  

Консультативна робоча група Експертної ради з питань гендерної 

інтеграції «Дослідження і навчання»: включення гендерної складової 

до проєкту Стратегії розвитку міста Києва до 2035 року (робота з 

Департаментом економіки та інвестицій за підтримки структури 

ООН-Жінки).  

 



фахової 

передвищої 

освіти МОН, 

наукових/науково

-

методичних/експе

ртних рад органів 

державної влади 

та органів 

місцевого 

самоврядування, 

або у складі 

комісій 

Державної 

служби якості 

освіти із 

здійснення 

планових 

(позапланових) 

заходів 

державного 

нагляду 

(контролю) 

10 участь у 

міжнародних 

наукових та/або 

освітніх проектах, 

залучення до 

міжнародної 

експертизи, 

наявність звання 

“суддя 

міжнародної 

категорії”; 

 

11  наукове 

консультування 

підприємств, 

установ, 

організацій не 

менше трьох 

років, що 

здійснювалося на 

підставі договору 

із закладом вищої 

освіти (науковою 

установою); 

 

12 наявність 

апробаційних 

та/або науково-

популярних, 

та/або 

консультаційних 

(дорадчих), та/або 

2017 

1. Малиш Н.А. Управлінські аспекти розвитку електромобільної 

галузі в Україні. VIІІ міжнародна науково-практична інтернет-

конференція ««Сучасні економічні системи: стан та перспективи 

розвитку» (16-17.05.2017). – Хмельницький.: ХКТЕІ. – URL: 

http://www.xktei.km.ua/naukova-diyalnist/naukovi-konferenciyi/ 

http://www.xktei.km.ua/naukova-diyalnist/naukovi-konferenciyi/


науково-

експертних 

публікацій з 

наукової або 

професійної 

тематики 

загальною 

кількістю не 

менше п’яти 

публікацій; 

 

2. Малиш Н.А. Показники моніторингу у сфері розвитку 

транспортної інфраструктури України. Сучасні тенденції розвитку 

світової економіки: матеріали ІХ міжнародна науково-практична 

конференція (26.05.2017). – Т.2. – С. 202–203. – Харків : ХНАДУ. – 

URL: http://fmab.khadi.kharkov.ua/kafedri/mizhnarodnoji-

ekonomiki/naukovi-konferenciji.html. 

3. Малиш Н.А. Екологічний розвиток територіальних громад в 

умовах децентралізації. Сталий розвиток територій: проблеми та 

шляхи вирішення: матеріали VІІI міжнар. наук.-практ. конф. 20 

жов.2017 р. – Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2017. – 268 с.  . URL : 

http://www.dridu.dp.ua/konf/konf_dridu.htm. – С. 132-135 

4. Малиш Н.А. Державна регіональна політика розвитку 

підприємництва в умовах децентралізації. Україна – територія 

можливостей для розвитку підприємництва : збірник матеріалів 
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13 проведення 

навчальних 

занять із 

спеціальних 

дисциплін 

іноземною мовою 

(крім дисциплін 

мовної 

підготовки) в 

обсязі не менше 

50 аудиторних 

годин на 

навчальний рік; 

 

14 керівництво 

студентом, який 

зайняв призове 

місце на I або II 

етапі 

Всеукраїнської 

студентської 

олімпіади 

(Всеукраїнського 

конкурсу 

студентських 

наукових робіт), 

або робота у 

складі 

організаційного 

комітету / журі 

Всеукраїнської 

студентської 

олімпіади 

(Всеукраїнського 

конкурсу 

студентських 

наукових робіт), 

або керівництво 

постійно діючим 

студентським 

науковим гуртком 

Член оргкомітету, член галузевої комісії  ІІ туру Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Публічне 

управління та адміністрування» в 2017/2018 навчальному році (2018 

р., КНТЕУ, м. Київ). 

Член комісії Всеукраїнської студентської олімпіаді зі спеціальності 

281 «Публічне управління та адміністрування» (2018, 2019 рр, НТУ 

КПІ, м. Київ). 

Керівництво студенткою: Бойко Л. – 2 к. бак., денна: посіла 1 місце на 

Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спец 281 

«Публічне управління та адміністрування» . 

Керівництво студенткою Кірілловою Юлією Сергієвною 2 к. маг., 

денна: посіла 3 місце на Всеукраїнському конкурсі студентських 

наукових робіт зі спец 281 «Публічне управління та адміністрування» 

. 

 

http://virtuni.education.zp.ua/info_cpu/node/5539
http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6977/1/6910_IR.pdf


/ проблемною 

групою; 

керівництво 

студентом, який 

став призером або 

лауреатом 

Міжнародних, 

Всеукраїнських 

мистецьких 

конкурсів, 

фестивалів та 

проектів, робота у 

складі 

організаційного 

комітету або у 

складі журі 

міжнародних, 

всеукраїнських 

мистецьких 

конкурсів, інших 

культурно-

мистецьких 

проектів (для 

забезпечення 

провадження 

освітньої 

діяльності на 

третьому 

(освітньо-

творчому) рівні); 

керівництво 

здобувачем, який 

став призером або 

лауреатом 

міжнародних 

мистецьких 

конкурсів, 

фестивалів, 

віднесених до 

Європейської або 

Всесвітньої 

(Світової) 

асоціації 

мистецьких 

конкурсів, 

фестивалів, 

робота у складі 

організаційного 

комітету або у 

складі журі 

зазначених 

мистецьких 

конкурсів, 



фестивалів); 

керівництво 

студентом, який 

брав участь в 

Олімпійських, 

Паралімпійських 

іграх, Всесвітній 

та Всеукраїнській 

Універсіаді, 

чемпіонаті світу, 

Європи, 

Європейських 

іграх, етапах 

Кубка світу та 

Європи, 

чемпіонаті 

України; 

виконання 

обов’язків 

тренера, 

помічника 

тренера 

національної 

збірної команди 

України з видів 

спорту; 

виконання 

обов’язків 

головного 

секретаря, 

головного судді, 

судді 

міжнародних та 

всеукраїнських 

змагань; 

керівництво 

спортивною 

делегацією; 

робота у складі 

організаційного 

комітету, 

суддівського 

корпусу; 

15 керівництво 

школярем, який 

зайняв призове 

місце III-IV етапу 

Всеукраїнських 

учнівських 

олімпіад з базових 

навчальних 

предметів, II-III 

етапу 

 



Всеукраїнських 

конкурсів-

захистів науково-

дослідницьких 

робіт учнів - 

членів 

Національного 

центру “Мала 

академія наук 

України”; участь 

у журі III-IV етапу 

Всеукраїнських 

учнівських 

олімпіад з базових 

навчальних 

предметів чи II-III 

етапу 

Всеукраїнських 

конкурсів-

захистів науково-

дослідницьких 

робіт учнів - 

членів 

Національного 

центру “Мала 

академія наук 

України” (крім 

третього 

(освітньо-

наукового/освітнь

о-творчого) рівня) 

16 наявність статусу 

учасника бойових 

дій (для вищих 

військових 

навчальних 

закладів, закладів 

вищої освіти із 

специфічними 

умовами 

навчання, 

військових 

навчальних 

підрозділів 

закладів вищої 

освіти); 

 

17 участь у 

міжнародних 

операціях з 

підтримання миру 

і безпеки під 

егідою 

Організації 

 



Об’єднаних Націй 

(для вищих 

військових 

навчальних 

закладів, закладів 

вищої освіти із 

специфічними 

умовами 

навчання, 

військових 

навчальних 

підрозділів 

закладів вищої 

освіти); 

18 участь у 

міжнародних 

військових 

навчаннях 

(тренуваннях) за 

участю збройних 

сил країн - членів 

НАТО (для вищих 

військових 

навчальних 

закладів, 

військових 

навчальних 

підрозділів 

закладів вищої 

освіти); 

 

19 діяльність за 

спеціальністю у 

формі участі у 

професійних 

та/або 

громадських 

об’єднаннях; 

 

20 досвід практичної 

роботи за 

спеціальністю не 

менше п’яти років 

(крім 

педагогічної, 

науково-

педагогічної, 

наукової 

діяльності). 

Досвід практичної роботи за спеціальністю – понад 30 років. 

Відповідно до Національного класифікатора України ДК 

003:2010:  

 2310.1 Професор – 11 років. 

 2310.1 Доцент – 16 років. 

 2310.02 Викладач закладу вищої освіти. 

 2310.02 Асистент – 3 роки. 

 

 


