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Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю 

(підсумкова): 

 

"Актуальні проблеми та перспективи розвитку публічного управління" 

 

 

25 жовтня 2013 року 

 

м. Одеса, вул. Генуезька, 22. 

 

  

Регламент конференції: 

 

 

9.00 – 09.55 – реєстрація учасників конференції 

 

10.00 – 12.00 – пленарне засідання (315 ауд.). 

 

12.00 – 13.00 – перерва на обід (їдальня на першому поверсі Інституту). 

 

13.00 – 14.00 – «круглий стіл» (409 ауд.).  

 

13.00 –15.00 – робота секцій.  

 

15.00 –15.30 – підведення підсумків у секціях.  

 

 

 

 

 

Ключові виступи на пленарному засіданні – до 20 хвилин. 

Виступи на пленарному засіданні – 7–10 хвилин. 

Виступи на секційних засіданнях – до 7 хвилин. 

 

 

Робочі мови: українська, російська, англійська. 
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СЕКЦІЯ № 1 

(ауд. № 212) 

 

 

РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ 

 

Голова секції: 

 
Іжа М.М. – директор ОРІДУ НАДУ при Президентові України, завідувач 
кафедри регіональної політики та публічного адміністрування ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 
 

Співголова:  
 
Свірін М.Г. – доцент кафедри регіональної політики та публічного 
адміністрування ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 
 

Секретар: 

 
Луханіна А.В. – методист кафедри регіональної політики та публічного 
адміністрування  ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 
 

Особливості регіонального розвитку в Україні 
 Іжа М.М. – директор ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України, завідувач кафедри 
регіональної політики та публічного 
адміністрування ОРІДУ НАДУ при Президентові 
України. 

 

Приоритеты государственной политики развития малого бизнеса на 

муниципальном уровне 
 Анненкова А.А. – доцент кафедры менеджмента и 

управления народным хозяйством Орловского 
филиала Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте 
Российской Федерации (г. Орел, Россия). 
Гришина А.Н. – аспирант кафедры менеджмента и 
управления народным хозяйством Орловского 
филиала Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте 
Российской Федерации (г. Орел, Россия). 

Формування державної інноваційної політики сталого розвитку в 

регіональному аспекті 
 Артем'єва Н.П. – аспірант кафедри регіональної 

політики та публічного адміністрування ОРІДУ 
НАДУ при Президентові України. 
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Внутрішнє та зовнішнє середовище функціонування системи регіонального 

управління 
 Балабаєва З.В. – професор кафедри регіональної 

політики та публічного адміністрування                     
ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Генеза адміністративно-територіальної реформи в контексті реформування 

державного управління (1991–1996 рр.) 

 Бегей І.П. – аспірант кафедри європейської 
інтеграції та права ЛРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 

 

Управління у сфері послуг: проблеми та методи вирішення 
 Безугла Н.Г. – слухач ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 

 

Теоретичні засади оцінки функціонування системи регіонального управління 
 Берегой Т.А. – доцент кафедри регіональної 

політики та публічного адміністрування             
ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Регіональний аспект державного регулювання розвитку агропромислового 

комплексу в Україні 
 Бєлічкова Н.І. – аспірант кафедри економічної 

політики НАДУ при Президентові України. 

 

Вплив системи місцевого самоврядування на земельні відносини 
 Бізікін С.В. – здобувач кафедри регіонального 

розвитку та місцевого самоврядування ХарРІДУ 
НАДУ при Президентові України. 

 

Роль АПК в вирішенні проблеми соціально-економічного розвитку сільських 

територій України 
 Біла І.С. – слухач ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 

 

Державне регулювання регіону в умовах скорочення сукупного попиту 
 Брятко А.А. – головний спеціаліст організаційної, 

кадрової та режимно-секретної роботи  
Державного архіву Миколаївської області; здобувач 
кафедри світового господарства та міжнародних 
економічних відносин Одеського національного 
університету імені І.І. Мечникова. 

 

Основні проблемні питання Територіального управління Держгірпромнагляду в 

Одеській області та заходи з їх поєднання 
 Булгаков І.М. – аспірант кафедри регіональної 

політики та публічного адміністрування                    
ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 
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Реформування місцевого самоврядування: деякі аспекти 
 Васильєв О.С. – здобувач кафедри регіонального 

розвитку та місцевого самоврядування ХарРІДУ 
НАДУ при Президентові України. 

 

Транспортні послуги у місті Миколаїв: проблеми та напрямки їх вирішення 
 Васюков Р.О. – слухач ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України; заступник 
Миколаївського міського голови; 
Попов М.П. – доцент кафедри державного 
управління і місцевого самоврядування; декан 
факультету "Державне управління" ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 

 

Прийняття управлінських рішень в системі державного управління водними 

ресурсами 
 Вострікова Н.В. – аспірант кафедри державного 

управління та місцевого самоврядування НАДУ 
при Президентові України. 

 

Організація форм управління розвитку туристичної галузі на регіональному та 

місцевому рівні 
 Гавриш А.О. – аспірант кафедри економічної та 

фінансової політики ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 

 

Складання цільових програм на місцевому рівні 
 Гапєєва О.Ф. – слухач ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 

 

Адміністративно-територіальна реформа в Україні: проблеми і перспективи 
 Гриневич В.В. – аспірант кафедри регіонального 

управління, місцевого самоврядування та управління 
містом НАДУ при Президентові України. 

 

Сучасна системи охорони та управління інтелектуальною власністю: 

регіональний аспект 
 Георгієва І.П. – аспірант кафедри регіональної 

політики та публічного адміністрування ОРІДУ 
НАДУ при Президентові України. 

 

Державне управління регіональним розвитком на засадах концепції сталого 

розвитку 
 Гнатенко А.І. – аспірант кафедри економічної 

політики та менеджменту ХарРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 
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Публічне управління: проблеми та перспективи реформування житлово-

комунального господарства. Реалізація тарифної політики на муніципальному 

рівні в Україні 
 Гнєушева Н.В. – слухач ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України; заступник начальника 
управління – начальник фінансово-економічного 
відділу управління ЖКГ Южненської міської ради. 

 

Впровадження принципів доброго врядування (на прикладі діяльності 

Миколаївської обласної ради) 
 Дятлов І.С. – голова Миколаївської обласної ради; 

слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові України; 
Попов М.П. – доцент кафедри державного 
управління і місцевого самоврядування; декан 
факультету "Державне управління" ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 

 

Стратегічне прогнозування як ресурс регіонального розвитку 
 Дяченко Н.П. – аспірант кафедри політичної 

аналітики та прогнозування НАДУ 
при Президентові України. 

 

GR в публічному управлінні 
 Євстюніна Ю.В. – доцент кафедри регіональної 

політики та публічного адміністрування ОРІДУ 
НАДУ при Президентові України. 

 

Щодо проблеми управління якістю проектів публічно-приватного партнерства 

на рівні міста 
 Запорожець С.А. – здобувач кафедри права і 

законотворчого процесу ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 

 

Дієве самоврядування як умова забезпечення інформаційно-психологічної 

стійкості України 
 Коваль З.В. – старший викладач кафедри права і 

законотворчого процесу ОРІДУ НАДУ                              
при Президентові України. 
 

Створення індустріальних парків поводження з відходами як передумова 

розвитку регіонів України 
 Козаченко Т.П. – доцент кафедри екологічної 

безпеки Державної екологічної академії 
післядипломної освіти та управління Мінприроди 
України (м. Київ). 

 

Реалізація програмно-цільового методу формування місцевих бюджетів 
 Констандогло М.Ф. – слухач ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 
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Проблеми та перспективи залучення приватних інвестицій в економіку регіонів 

за механізмом державно-публічного-партнерства 
 Корольчук І.Є. – слухач ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України; директор Департаменту 
комунального господарства та благоустрою 
Вінницької міської ради. 

 

Функціонування механізму державного регулювання інвестиційних потоків на 

регіональному рівні 
 Косенко А.В. – здобувач кафедри управління 

персоналом та економіки праці ХарРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 

 

Актуальність проблем розвитку публічно-приватного партнерства як механізму 

активізації інвестиційної діяльності в Україні 
 Кравченко М.Д. – слухач ОРІДУ НАДУ                                  

при Президентові України. 

 

Проблеми регіонального розвитку економіки 
 Кравчук О.І. – заступник начальника з наукової 

роботи Військової академії (м. Одеса); 
Оленєв В.М. – старший науковий співробітник 
науково-дослідної лабораторії Військової академії 
(м. Одеса); 
Ройлян В.О. – провідний науковий співробітник 
науково-дослідної лабораторії Військової академії 
(м. Одеса). 
 

Кластер як засіб підвищення конкурентоспроможності регіональної політики 
 Куц Ю.О. – завідувач кафедри регіонального 

управління та місцевого самоврядування             
ХарРІДУ НАДУ при Президентові України; 
Лісман Т.А. – слухач ХарРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 

 

Регіональний аспект кібернетичної безпеки 
 Лаврусь В.В. – слухач ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 

 

Державне управління житлово-комунальним господарством України: сучасний 

стан та перспективи реформування 
 Лесик О.В. – слухач ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 

 

Комунальна власність представницьких органів місцевого самоврядування як 

матеріальна основа їх функціонування 
 Ліпач О.О. – аспірант кафедри економічної та 

фінансової політики ОРІДУ НАДУ                                  
при Президентові України. 
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Шляхи удосконалення профілактично-просвітницької діяльності із протидії та 

запобігання наркоманії 
 Лужецька Н.А. – здобувач кафедри державного 

управління і місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України; завідувач відділенням 
профілактичних, наркологічних оглядів КУ "Одеський 
обласний наркологічний диспансер". 

 

Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері туризму 
 Луханіна А.В. – методист кафедри регіональної 

політики та публічного адміністрування ОРІДУ 
НАДУ при Президентові України. 

 

Регіональна політика ЄС: історія, цілі, тенденції розвитку 
 Маєв А.П. – аспірант кафедри регіональної           

політики та публічного адміністрування                             
ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Інформаційно-аналітична діяльність як складова процесу публічного 

адміністрування 
 Мамонтова Е.В. – професор кафедри регіональної 

політики та публічного адміністрування               
ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Типи територій та механізми державного регулювання їх розвитку 
 Мельниченко О.А. – професор кафедри управління 

та організації діяльності у сфері цивільного захисту 
Національного університету цивільного захисту 
України (м. Харків). 

 

Управління регіональним гуманітарним розвитком: перспективи 

вдосконалення 
 Меляков А.В. – докторант кафедри соціальної і 

гуманітарної політики ХарРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 

 

Моделі взаємодії держави і бізнесу 
 Назарчук Л.А. – здобувач кафедри державного 

управління і місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 

 

Особливості здійснення державного нагляду у сфері зв’язку та інформатизації  
 Орлов В.М. – завідувач кафедри економіки 

підприємства та корпоративного управління 

Одеської національної академії зв’язку 
ім. О.С. Попова (м. Одеса); 
Гапанович Я.В. – здобувач кафедри регіональної           
політики та публічного адміністрування                             
ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 



 9 

Державна регіональна політика щодо розвитку малого і середнього 

підприємництва 
 Охоба О.М. – заступник начальника Управління з 

питань розвитку підприємництва – начальник відділу 
розвитку підприємництва та регуляторної політики 
Управління з питань розвитку підприємництва 
Департаменту економічного розвитку і торгівлі 
Київської обласної державної адміністрації.  

 

Роль місцевої влади в становленні моделі сталого розвитку 
 Парамонов А.О. – аспірант ХарРІДУ НАДУ                                                    

при Президентові України; перший заступник 
міського голови м. Харків. 
 

Удосконалення сімейної політики на регіональному рівні шляхом 

запровадження ефективних інструментів державного управління 
 Пасєка Л.І. – аспірант кафедри європейської 

інтеграції та права ЛРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 

 

Регіональна політика як інструмент просторового регулювання соціально-

економічного розвитку 
 Пастух К.В. – начальник інформаційно-

аналітичного відділу управління аналітики, 
прогнозування та зведення інформації 
Департаменту економіки і міжнародних відносин 
Харківської обласної державної адміністрації. 

 

Щодо проблеми механізмів реалізації проектів публічно-приватного 

партнерства на регіональному рівні 
 Пахомова Т.І. – професор кафедри права та 

законотворчого процесу ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 

 

Сучасні аспекти державно-управлінської інноватики: верифікація основних 

засад її розвитку 
 Попов С.А. – заступник директора з наукової 

роботи ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Аутсорсінг державного нагляду за охороною праці в умовах диверсифікації 

промисловості та транспортного комплексу Одеського регіону   
 Присяжнюк І.В. – здобувач кафедри управління 

проектами ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Державно-управлінські нововведення: фактори опору та їх діагностування 
 Просенюк Л.І. – провідний спеціаліст відділу 

координації наукових досліджень та інформаційно-
аналітичної роботи ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 
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Інституціоналізація регіонального самоуправління в Україні 
 Пундик М.В. – здобувач кафедри державного 

управління і місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України; голова Одеської обласної 
ради. 

 

Соціальний розвиток територій: зарубіжний досвід реалізації місцевих програм 

партнерства 
 Радіонова О.М. – слухач ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 

 

Пріоритетні напрями розвитку регіональних кластерів 
 Решевець О.В. – доцент кафедри регіонального 

управління та місцевого самоврядування             
ХарРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Зменшення податкового навантаження на інноваційно-активні підприємства як 

фактор регіонального розвитку 
 Савостенко Т.О. – доцент кафедри економіки та 

регіональної економічної політики ДРІДУ НАДУ 
при Президентові України; 
Матвеєва О.Ю. – старший викладач кафедри 
економіки та регіональної економічної політики 
ДРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Управління земельно-майновими ресурсами в контексті національного 

господарства 
 Сидорченко Т.Ф. – доцент кафедри економіки 

підприємства та економічної теорії Бердянського 
державного педагогічного університету 
(м. Бердянськ). 

 

Основні аспекти використання інструментів стратегічного планування на 

місцевому рівні 
 Сисуєв П.М. – слухач ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 

 

Щодо питань організації нормованого забезпечення населення в умовах 

особливого періоду 
 Сичук О.Й. – заступник директора департаменту – 

начальник відділу оборонної роботи, цивільної 
оборони, взаємодії з правоохоронними органами та 
МНС Одеської міської ради; 
Робочий В.В. – головний спеціаліст відділу оборонної 
роботи, цивільної оборони, взаємодії з 
правоохоронними органами та МНС Одеської 
міської ради. 
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Економічний розвиток регіонів: проблеми та перспективи 
 Солодка А. О. – слухач ХарРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 

 

Публічне управління: проблеми та перспективи 
 Стрижакова А.Ю. – аспірант кафедри філософії та 

психології Донецького державного університету 
управління (м. Донецьк). 
 

Забезпечення принципів прозорості та відкритості органами публічної влади 

щодо реалізації державної політики 
 Ткач І.В. – слухач ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 

 

Регіональне управління у сфері охорони громадського здоров'я 

 Ушакова О.І. – аспірант кафедри управління 
охороною суспільного здоров'я НАДУ 
при Президентові України. 

 

Основні пріоритети підвищення ефективності системи освіти в Одеській області 
 Філіпова Т.В. – доцент кафедри української та 

іноземних мов ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 

 

Показники якості медичного обслуговування закладами охорони здоров'я  
 Хаїт Л.Б. – менеджер магазину "Люкс-Оптика"                  

(м. Одеса). 

 

Механизмы развития государственно-частного партнерства в регионах ЦФО: 

проблемы и перспективы 
 Хомякова Н.В. – соискатель Орловского филиала 

Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте 
Российской Федерации (г. Орел, Россия). 

 

Оцінювання ефективності діяльності органів публічної влади 
 Чебан О.І. – докторант ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України; доцент кафедри 
державного управління і місцевого самоврядування 
ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Удосконалення системи управління інноваційною діяльністю в регіоні 
 Шепеленко О.Г. – здобувач кафедри регіонального 

управління та місцевого самоврядування ХарРІДУ 
НАДУ при Президентові України. 
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Проблеми системи охорони здоров'я в Україні 
 Шитель Ю.М. – головний спеціаліст відділу 

економічного розвитку Варвинської районної 
державної адміністрації Чернігівської області. 

 

Приватизація морських портів України: проектне впровадження змін у 

розподілі владних повноважень та відповідальності 
 Яценко О.В. – доцент кафедри                            

управління проектами ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 

 

Перспективи розвитку сфери зв'язку та інформатизації 
 Яцкевич І.В. – доцент кафедри економічної та 

фінансової політики ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 



 13 

СЕКЦІЯ № 2 

(ауд. № 209) 
 

МАКРОЕКОНОМІЧНА РІВНОВАГА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ ТА БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС: НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ 

АСПЕКТИ 

Голова секції: 

 
Ахламов А.Г. – перший заступник директора ОРІДУ НАДУ при Президентові 
України, завідувач кафедри економічної та фінансової політики ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 
 

Співголова: 
 
Миколайчук М.М. – професор кафедри економічної та фінансової політики 
ОРІДУ НАДУ при Президентові України 

 

Секретар: 
 

Вербецька Є.В. – методист кафедри економічної та фінансової політики 
ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Використання інструментарію нейронних мереж при прогнозуванні соціально-

економічних процесів у регіоні 

 Ахламов А.Г. – перший заступник директора 
ОРІДУ НАДУ при Президентові Україн; завідувач 
кафедри економічної та фінансової політики 
ОРІДУ НАДУ при Президентові України; 
Яцко А.І. – професор Кошелінського 
політехнічного інституту (Польща, м. Кошелін). 
 

Використання імітаційного моделювання для аналізу ефективності бізнес-

процесів 

 Беляєв Л.В. – старший викладач кафедри 
економічної кібернетики Одеського національного 
економічного університету (м. Одеса).  

 

Актуальні питання підвищення ефективності конкурентних відомств  

 Богданець В.А. – начальник відділу ринку ЖКГ 
Першого управління досліджень і розслідувань 
Департаменту досліджень і розслідувань 
Антимонопольного комітету України (м. Київ).  

 

Актуальні проблеми організації бюджетного процесу на місцевому рівні 
 Глущенко Ю.А. – докторант кафедри 

регіонального управління, місцевого 
самоврядування та управління містом НАДУ 
при Президентові України. 
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Аналіз складу та тенденцій показників державних бюджетних витрат 

 Голинська О.В. – доцент кафедри економічної та 

фінансової політики ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 

 

Методологічні засади дослідження економічної стійкості 

сільськогосподарських підприємств 

 Дяченко В.С. – аспірант кафедри економіки 

підприємства Національного університету 

біоресурсів і природокористування (м. Київ). 

 

Практичні аспекти економічного розвитку навчальних закладів 

 Зелінська Н.С. – доцент кафедри управління 

освітніми закладами та державної служби 

Південноукраїнського національного університету 

ім. К.Д. Ушинського (м. Одеса). 

 

Основні напрямки вдосконалення доходів місцевих бюджетів у контексті 

поточної ситуації в бюджетно-фінансовій сфері України 

 Карпов С.М. – слухач ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 

 

Деякі аспекти процесу державного управління пенсійними системами 

 Кібкало В.В. – перший заступник начальника 

управління Пенсійного Фонду України в Одеській 

області. 

 

Вимірювання ефективності і результативності соціально-економічного 

розвитку 

 Кілієвич О.І. – доцент кафедри економічної 

політики НАДУ при Президентові України. 

 

Теоретико-методологічні підходи до визначення механізмів детінізації 

економіки 

 Клименко С.П. – аспірант кафедри управління 

національним господарством НАДУ 

при Президентові України. 

 

Удосконалення надання соціальних послуг на регіональному рівні 

 Ковальов Г.І. – доцент кафедри економічної та 

фінансової політики ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 
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Заборгованість домогосподарств в системі економічних та соціальних 

показників розвитку України 

 Козинський С.М. – доцент кафедри економічної 

та фінансової політики ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України; 

Слободенюк С.М. – головний спеціаліст Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг (м. Київ). 

 

Пріоритети бюджетної політики України 

 Криштоф Н.С. – доцент кафедри економічної 
політики НАДУ при Президентові України. 

 

Механізм державного управління у сфері використання та охорони земель на 

регіональному рівні 

 Куранда Л.О. – доцент кафедри економічної та 
фінансової політики ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 

 

Податкові інструменти комплексного відпрацювання тіньового сектору 

економіки 
 Кучеренко М.З. – здобувач кафедри економічної та 

фінансової політики ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 

 

Грошово-кредитна політика як основа макроекономічної стабільності держави 
 Лещенко В.В. – аспірант кафедри економічної 

політики НАДУ при Президентові України. 

 

Проблеми банківського кредитування малого та середнього бізнесу в Україні 

 Лихота Р.М. – слухач НАДУ 
при Президентові України. 

 

Напрями удосконалення бюджетного менеджменту з метою забезпечення 

економічного зростання країни 

 Миколайчук М.М. – професор кафедри економічної 
та фінансової політики ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 

 

Механізми оцінки ефективності створення індустріальних парків за участі 

органів публічної влади 

 Нюнько О.В. – аспірант кафедри економічної та 
фінансової політики ОРІДУ НАДУ                                      
при Президентові України. 

 

Посилення фінансової спроможності органів місцевого самоврядування 

 Осадчук С.В. – доцент кафедри економічної та 
фінансової політики ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 
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Актуальні проблеми впровадження пенсійної реформи 

 Пельтек С.І. – перший заступник начальника 
управління Пенсійного фонду України у 
Болградському районі Одеської області. 

 

Удосконалення механізмів управління Державної податкової служби України 

 Сидоркевич Т.Я. – заступник начальника 
Головного управління Міндоходів у Рівненській 
області. 

 

Підвищення ефективності державної економічної політики 

 Степаненко С.В. – доцент кафедри економічної 
теорії Національного університету державної 
податкової служби України; докторант 
Інституту проблем державного управління та 
місцевого самоврядування НАДУ 
при Президентові України. 

 

Удосконалення механізму фінансового забезпечення органів місцевого 

самоврядування 

 Тарасова В.П. – слухач ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України; начальник фінансового 
управління Іллінецької РДА Вінницької області.  

 

Необхідність вдосконалення методичних підходів до оцінки фінансового стану 

підприємства 

 Терновий О.О. – заступник начальника відділу 
проблемної заборгованості Одеської обласної 
дирекції АБ "Укргазбанк". 

 

Актуальність проблеми вдосконалення інституту державних закупівель в 

Україні 

 Толпиго О.Ф. – головний спеціаліст-юрисконсульт; 
аспірант кафедри державного управління і 
місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ при 
Президентові України. 

 

Аналітичне оцінювання конкурентоспроможності економічного потенціалу 

підприємств регіону 

 Чернишова Л.В. – доцент кафедри економічного 
аналізу Одеського національного економічного 
університету (м. Одеса). 
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СЕКЦІЯ № 3 
(ауд. № 207) 
 

СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ  

ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 
 

Голова секції: 

 
Якубовський О.П. – завідувач кафедри філософських та соціально-політичних 
наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 
 

Секретар:  
 

Росколотько І.Л. – доцент кафедри філософських та соціально-політичних 
наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 
 

Новації нового Закону "Про державного службу" як основа для розвитку та 

удосконалення публічного управління 

 Якубовський О.П. – завідувач кафедри філософських 
та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 

 

Державне управління змінами сфери охорони здоров’я: регіональний аспект 

 Авраменко Т.П. – докторант кафедри управління 
охороною суспільного здоров'я НАДУ 
при Президентові України. 

 

Планетарне мислення як вектор "зростання" людської свідомості 

 Бєльська Т.В. – докторант кафедри державної 
політики та управління політичними процесами 

НАДУ при Президентові України. 

 

Електронне урядування як складова публічного управління 

 Блінцова В.О. – провідний фахівець лабораторії  
соціологічних та політичних досліджень 
Національного університету "Одеська юридична 
академія" (м. Одеса). 

 

Експертна оцінка забезпечення доступності медичної допомоги населенню на 

регіональному рівні 

 Бондарева Л.В. – аспірант кафедри філософських та 
соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 

 

Напрями вдосконалення розподілу функцій між органами державної влади та 

органами місцевого самоврядування 

 Булавченко О.С. – здобувач кафедри філософських та 
соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 
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Визначення ефективних напрямів реалізації партнерських відносин бізнесу і 

влади  

 Бутник О.О. – доцент кафедри державного 
управління та місцевого самоврядування НАДУ 
при Президентові України. 

 

Питання державного регулювання оціночної діяльності у сфері інтелектуальної 

власності 

 Валюх А.М. – доцент кафедри державного управління 
та місцевого самоврядування Національного 
університету водного господарства та 
природокористування (м. Рівне). 

 

Європейський досвід державної політики стимулювання народжуваності 

 Горобець І.В. – асистент кафедри державної 
служби, історії та політології Буковинського 
державного фінансово-економічного університету 
(м. Чернівці). 

 

Державна політика щодо захисту прав дітей у контексті формування суспільства 

знань та знаннєвої економіки 

 Дакал А.В. – докторант кафедри соціальної і 
гуманітарної політики НАДУ при Президентові 
України. 

 

Символізм як інструмент "м'якої влади" 

 Довгалюк І.В. – здобувач кафедри політології та 
філософії ХарРІДУ НАДУ при Президентові України.  

 

Ефективні форми взаємодії в процесі публічного управління 

 Драгомирецька Н.М. – професор кафедри 
філософських та соціально-політичних наук ОРІДУ 
НАДУ при Президентові України. 

 

Государственная должность в Республике Молдова в контексте европейской 

перспективы 

 Дульский И.Ф. – доцент кафедры наук управления 
Академии публичного управления при Президенте 
Республики Молдова.  

 

Визначення поняття "участь молоді" в контексті взаємодії органів державної 

влади з молодіжними організаціями 

 Заболотна Н.М. – аспірант кафедри філософських 
та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 
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Створення молодіжного бренду як практичне впровадження конвенціональної 

комунікативної стратегії 

 Зарицька І.П. – аспірант кафедри філософських та 
соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ                            
при Президентові України. 

Особливості державно-церковних відносин у сфері охорони здоров'я як складова 

сучасного публічного управління 

 Захарченко Ю.В. – аспірант кафедри державного 
управління і менеджменту НАДУ 
при Президентові України. 

 

Публичное управление как условие проявления политической активности 

российской молодежи 

 Игнатова Т.В. – докторант кафедры социологии и 
психологии управления Орловского филиала 
Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской 
Федерации (г. Орёл, Россия). 

 

Досвід роботи гастроентерологічної служби в умовах реформування системи 

охорони здоров’я у Вінницькій області 

 Ігнащук О.В. – асистент кафедри соціальної 
медицини та організації охорони здоров'я Вінницького 
національного медичного університету 
ім. М.І. Пирогова (м. Вінниця). 

 

Розвиток дитячого оздоровлення та відпочинку в АРК в історичній 

ретроспективі 

 Калініченко А.Г. – здобувач кафедри державного 
управління і місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України; заступник начальника 
управління Фонду соціального страхування від 
нещасних випадків на виробництві та професійних 
захворювань України в АРК. 

 

Метод аналізу конкретної ситуації (Case Stady) як спосіб розвитку мовних 

навичок за допомогою мотивуючих видів комунікативної діяльності , 

відображаючих реалії сьогодення , при підготовці держслужбовців  

A case stady as a means of developing key language skills of public servants through 

motivating activities that reflect the real world of modern society 

 Кемарська Т.Г. – старший викладач кафедри 
української та іноземних мов ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 

 

Здоровий спосіб життя населення як запорука національної безпеки 

 Кіров В.І. – здобувач кафедри філософських та 
соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 
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Оцінка якостей державного управління на основі міжнародних індикаторів 

управління 

 Козуб В.П. – доцент кафедри державного управління 
ХарРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Проблема конфліктів в роботі керівника медичного закладу 

 Комарницька Н.Т. – доцент кафедри соціальної 
медицини та організації охорони здоров'я, завідуюча 
курсом післядипломної освіти організаторів охорони 
здоров'я Вінницького національного медичного 
університету ім. М.І. Пирогова (м. Вінниця). 

Проблематика миграции в Украине 

 Копытов К.И. – студент национального 
исследовательского университета "Высшая школа 
экономики" (г. Москва, Россия). 

 

Соціальна дія та політична нація 

 Кривенкова Р.Ю. – аспірант кафедри країнознавства 
ДВНЗ "Ужгородський національний університет" 
(м Ужгород). 

 

Когнітивні методи дослідження слабоструктурованих соціально-економічних 

систем 

 Курносенко Л.В. – доцент кафедри філософських та 
соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 

 

Новий державний менеджмент як інструмент реформування сучасної системи 

державного управління 

 Кухтик В.М. – здобувач кафедри державної політики 
та управління політичними процесами НАДУ 
при Президентові України. 

 

Лідерство на державній службі 
 Літвак А.І. – доцент кафедри філософських та 

соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України; 
Бондар І.С. – слухач ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 
 

До проблеми підготовки бакалаврів галузі знань "Державне управління" 

 Лопушинський І.П. – завідувач кафедри державного 
управління і місцевого самоврядування Херсонського 
національного технічного університету (м. Херсон). 

 

Особливості формування соціокультурної ідентичності в умовах глобалізації   
 Малінін В.В. – аспірант кафедри філософських та 

соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 
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Етичне врядування в контексті державноуправлінських перетворень в Україні 

 Малюська В.А. – доцент кафедри державного 
управління і менеджменту НАДУ 
при Президентові України. 

 

Характеристика структури цілей стратегії соціально-економічного розвитку 

 Марзак І.М. – голова Комінтернівської районної 
державної адміністрації Одеської області; здобувач 
кафедри права і законодавчого процесу ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 

 

Трансформация системы власти как условие развития публичного управления в 

Украине 

 Маслов Ю.К. – докторант кафедры политических 
наук ГУ "Южноукраинский национальный 
педагогический университет им. К.Д. Ушинського" 
(м. Одесса). 

 

Система державного управління в сфері контролю господарської діяльності 

 Мельниченко П.П. – проректор з науково-
педагогічної роботи та адміністративно-
господарського забезпечення Національного 
університету водного господарства та 
природокористування (м. Рівне). 

 

Здійснення публічного управління у контексті формування та розвитку 

соціогуманітарного простору України 

 Москаленко С.О. – доцент кафедри економічної 
політики НАДУ при Президентові України. 

 

Модель вдосконалення системи управління розвитком сільських територій 

Придунайського субрегіону України 
 Муту В.П. – Приозерненський сільський голова 

Кілійського району Одеської області. 

 

Державне управління в контексті універсальної моделі соціокультурної 

самоорганізації 

 Овчаренко С.В. – професор кафедри філософських та 
соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 

 

Политический юмор как индикативный элемент состояния коммунальных 

связей публичного управления 

 Омельчук И.О. – аспирант кафедры государственной 
службы, администрирования и управления Луганского 
национального университета им. Т. Шевченко 
(м. Луганськ). 

 

 



 22 

Контроль за додержанням норм адміністративної етики як фактор підвищення 

ефективності діяльності органів виконавчої влади 

 Пашкова М.О. – аспірант кафедри регіональної 
політики та публічного адміністрування ОРІДУ 
НАДУ при Президентові України. 

 

Реформування системи управлінських кадрів на місцевому рівні 

 Петров І.Л. – старший викладач кафедри української 
та іноземних мов ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України; 
Сазикіна Т.П. – доцент кафедри української та 
іноземних мов ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 

 

Соціально-політичні аспекти реалізації державної мовної політики в Україні: 

обґрунтування необхідності 

 Панченко Г.О. – головний спеціаліст відділу 
координації наукових досліджень та інформаційно-
аналітичної роботи ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 

 

Сутність та правові аспекти реформ в органах публічного управління 

Республіки Польща 

 Плевак С.М. – здобувач кафедри державного 
управління та політичної аналітики Чорноморського 
державного університету ім. П. Могили 
(м. Миколаїв). 

 

Роль та місце державної політики охорони здоров'я у розвитку трудового 

потенціалу України 

 Покітко О.В. – слухач ОРІДУ НАДУ                                  
при Президентові України. 

 

Проблема формування культури прав людини у публічному управлінні 

 Попова В.М. – аспірант кафедри філософських та 
соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ                        
при Президентові України. 

 

До деяких питань застосування експериментального методу в державному 

управлінні 

 Путренко О.В. – здобувач кафедри державного 
управління і місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України; старший викладач 
кафедри управління Севастопольського філіалу 
Московського державного університету 
ім. М.В. Ломоносова (м. Севастополь). 
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Типологія механізмів інформаційно-комунікативної взаємодії органів публічної 

влади та суспільства 

 Радченко О.В. – професор кафедри державної 
служби, адміністрування та управління Луганського 
національного університету ім. Т Шевченка 
(м. Луганськ). 

 

Особливості ліберативної теорії легітимації органів державної влади 

 Радченко О.О. – аспірант кафедри соціальної та 
гуманітарної політики ХарРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 
 

Повернення колишнього церковного майна як актуальна проблема подальшого 

розвитку державно-конфесійних відносин в Україні 

 Решетніков Ю.Є. – докторант НАДУ 
при Президентові України. 

 

Методи вимірювання соціального капіталу 

 Росколотько І.Л. – доцент кафедри філософських та 
соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України; 
Яценко В.А. - доцент кафедри філософських та 
соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 
 

Гуманітарний погляд на базис держави 

 Ростіянов Б.Ю. – доцент кафедри філософських та 
соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 

 

Сучасні підходи до розуміння змісту категорії "соціальні послуги" 

 Ротар В.О. – аспірант кафедри філософських та 
соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 

 

До питання суб'єкт-функціонального складу сучасної соціальної політики 

держави 

 Семічастна О.Б. – міністр соціальної політики 
Автономної Республіки Крим; здобувач кафедри права 
і законотворчого процесу ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 

 

Державне регулювання сімейних відносин: теорія і практика 

 Сокур Н.В. – доцент кафедри філософських та 
соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України; 
Арабаджи К.Г. – здобувач кафедри філософських та 
соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України 
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Науковець та його мова 

 Стойкова Г.Г. – доцент кафедри української та 
іноземних мов ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 

 

Політичні комунікації як механізм налагодження дієвої системи стримувань і 

противаг у процесі здійснення державного управління 

 Сурнін В.О. – аспірант кафедри державної служби, 
адміністрування та управління Луганського 
національного університету ім. Т. Шевченка 
(м. Луганськ). 

 

Роль державного управління у процесі формування суспільної свідомості 

 Титовський І.І. – аспірант кафедри політології та 
філософії ХарРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Основні напрямки формування управлінської культури в процесі підготовки 

фахівців сфери обслуговування 

 Тулімова О.Г. – аспірантка кафедри державної 
політики та управління політичними процесами 
НАДУ при Президентові. 

 

Державне управління системою середньої освіти в Україні: новий вимір 

 Ульянова Т.О. – здобувач кафедри філософських та 
соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України; начальник управління 
культури Севастопольської міської державної 
адміністрації. 
 

Визначення підходів до дефініції "державне регулювання виборчим процесом" 

 Хромова Ю.О. – здобувач кафедри державного 
управління і місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 

 

Диверсифікація інструментів фінансово-економічного механізму стимулювання 

народжуваності в Україні 

 Часник Г.В. – аспірантка кафедри державного 
управління та земельного кадастру Класичного 
приватного університету (м. Запоріжжя). 

 

Демократія в Україні: шлях від декларативності до ефективності 

 Чорненький М.І. – старший викладач кафедри 
української та іноземних мов ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 
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Проблема влияния коррупционализации на развитие государственного 

управления России 

 Шедий М.В. – докторант кафедры государственной 
службы и кадровой политики Орловского филиала 
Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской 
Федерации (г. Орёл, Россия). 

 

Складові інформаційно-пропагандистської діяльності суб’єктів державного 

управління 

 

 Шматоваленко Л.С. – аспірант кафедри 
філософських та соціально-політичних наук ОРІДУ 
НАДУ при Президентові України. 

 

Становлення організаційно – правових засад інклюзивної освіти в Україні 

 Шошова А.Г. – аспірант кафедри управління освітою 
НАДУ при Президентові України.  

 

Підхід публічного вибору як "мейнстрим" політичної теорії доби глобалізації 

 Яковлев Д.В. – декан факультету правової 
політології та соціології Національного університету 
"Одеська юридична академія" (м. Одеса). 

 

Легітимність акторів публічного управління 

 Яковлева Л.І. – доцент кафедри філософських та 
соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 
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СЕКЦІЯ № 4 
(ауд. № 213) 

 
ІННОВАЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ РОЗВИТКУ  

ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ 

 

Голова секції: 

 
Приходченко Л.Л. – завідувач кафедри державного управління і місцевого 
самоврядування ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Співголова: 

 
Надолішній П.І. - професор кафедри державного управління і місцевого 
самоврядування ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Секретар:  

 
Віліжінський В.М. – аспірант кафедри державного управління і місцевого 
самоврядування ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 
Визначення ефективних напрямів реалізації партнерських відносини бізнесу і 

влади 

 Бутник О.О. – доцент кафедри державного 
управління та місцевого самоврядування 
Національного університету водного господарства 
та природокористування (м. Рівне). 

 

До питання проблем виконавчих органів місцевих рад на рівні сільських 

поселень 

 Віліжінський В.М. – аспірант кафедри державного 
управління і місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України 

 

Місцеве самоврядування як інституційна основа формування системи публічної 

влади і управління  

 Гуржий Т.О – завідувач відділу аспірантури та 
докторантури Дніпродзержинського державного 

технічного університету (м. Дніпродзержинськ). 
 

Традиції та інновації в світлі сучасної політичної антропології 

 Дідук В.М. – викладач кафедри політології Одеського 
національного університету імені І.І. Мечникова 
(м. Одеса). 
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Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в судову діяльність як 

інноваційний інструмент розвитку 

 Дудар А.А. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові 
України; головний спеціаліст з інформаційних 
технологій Калинівського районного суду Вінницької 
області (м. Калинівка). 

 

Удосконалення механізмів матеріально-технічного забезпечення розвитку 

агропромислового комплексу регіону в контексті реформування системи 

публічного управління 

 Євдокимов Р.В. – слухач ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 

 

Визначення критеріїв формування дефініцій науки державного управління 

 Карпенко О.В. – докторант кафедри державної 
політики та управління політичними процесами 
НАДУ при Президентові України. 

 

Формування кластерної політики: досвід Євросоюзу 

 Ковінчук О. Л. – аспірант кафедри державного 
управління і місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 

 

Соціальний діалог у державному управлінні: ґенеза та перспективи розвитку 

 Крутій О.М. – професор кафедри політології та 
філософії ХарРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Інноваційний чинник конкурентоспроможної економіки 

 Малиш Н.А. – професор кафедри економічної 
політики НАДУ при Президентові України. 

 

Інноваційна політика на регіональному рівні 

 Маляєва Т.С. – аспірант кафедри регіональної 
політики та публічного адміністрування 
ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Модернізація публічного управління на регіональному (місцевому) рівні: зміст, 

обумовленість і перспективи 

 Надолішній П.І. – професор кафедри державного 
управління і місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 

 

"Юрисдикція" поняття системи в наукових дослідженнях з державного 

управління 

 Оганісян М.С. – доцент кафедри державного 
управління і місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 
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Законодавче регулювання самооподаткування населення в Україні 

 Півень А.В. – аспірант кафедри державного 
управління і місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 

 

Щодо проблеми розвитку інновацій на регіональному рівні 

 Романченко Д.В. – слухач ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 

 

Інфраструктура науки державного управління (постановка проблеми) 

 Саханенко С.Є – професор кафедри державного 
управління і місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 

 

Особливості реалізації стратегічної діяльності в управлінні суспільними 

справами на регіональному рівні 

 Сельський А.А. – докторант кафедри державної 
політики та управління політичними процесами 
НАДУ при Президентові України. 

 

Модернізація моделі надання публічних (адміністративних) послуг на 

місцевому рівні 

 Сторожук Р.П. – завідувач кафедри фінансів і 
менеджменту Севастопольської філії Європейського 
університету (м. Севастополь); 
Парфенюк О.С. – керівник апарату Нахімівської 
районної державної адміністрації м. Севастополя. 

 

Формування регіональної системи організаційного управління інноваційним 

розвитком 

 Томашевська М.В. – старший викладач кафедри 
менеджменту організацій ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 

 

Реалізація державної політики щодо розвитку служби в органах місцевого 

самоврядування 

 Чижова С.М. – старший викладач кафедри 
державного управління і місцевого самоврядування 
ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Місце суспільних медіаресурсів у розвитку громадянського суспільства 

 Ясиневич С.Л. – генеральний директор ТОВ 
"Телекомпанія "РЕГІОН" (м. Одеса). 
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СЕКЦІЯ № 5 
(ауд. № 310 ) 

 

УКРАЇНА В ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ 

 

 

Голова секції: 

 
Кривцова В.М. – завідувач кафедри європейської інтеграції ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 
 

Співголова: 

 
Ржепішевський К.І. – представник МЗС України в Одесі. 

 

Секретар:  
 

Халавка Т.Б. - аспірант кафедри європейської інтеграції ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 

 
Геополітичні аспекти розвитку публічної влади в Україні 

 Кривцова В.М. – завідувач кафедри                        
європейської інтеграції ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України;  
Усатюк І.Ф. – доцент кафедри                             
європейської інтеграції ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 

 

Визначення європейського вектору розвитку та його потенційні наслідки для 

України 

 Алєксєєва Я.В. – здобувач кафедри                         
європейської інтеграції ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 

 

Державне регулювання процесу забезпечення технологічного оновлення 

підприємств пасажирського автомобільного транспорту 

 Валіулліна З.В. – аспірант кафедри державного 
управління та місцевого самоврядування 
Національного університету водного господарства 
та природокористування (м. Рівне). 

 

Інституційно-організаційні перетворення в контексті реалізації 

євроінтеграційної політики 

 Галаган М.О. – аспірант кафедри                         
європейської інтеграції ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 

 

 



 30 

"Зелена економіка" крізь призму публічного управління в контексті 

євроінтеграції 

 Галушкіна Т.П. – завідувач сектору прикладних 
проблем екологізації економіки регіону Інституту 
проблем ринку та економіко-екологічних досліджень 
НАН України (м. Одеса). 

 

Фінансовий механізм реформування Збройних Сил України 

 Галюк Ю.В. – здобувач кафедри                         
європейської інтеграції ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 

 

Економічні взаємовідносини між Україною та Японією на сучасному етапі 

 Ганєва І.Е. – здобувач кафедри європейської 
інтеграції ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Особливості взаємодії між органами публічної влади та громадським 

організаціями в Республіці Польща: уроки для України 

 Гололобов С.М. – головний спеціаліст управління 
культури, національностей та релігій Миколаївської 
обласної державної адміністрації. 

 

Оцінка природного капіталу як умова формування зеленої економіки 

 Горячук В.Ф. – професор кафедри європейської 
інтеграції ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Стан та перспективи розвитку страхового ринку України 

 Горячук О.В. – начальник відділу Одеської обласної 
дирекції НАСК "Оранта". 

 

Етнографічний туризм як засіб збереження і відродження етнокультурного 

спадку нашої держави 

 Граматик І.В. – аспірант кафедри європейської 
інтеграції ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Профилактическая деятельность правоведения как формат научно-

методического решения проблемы ІР-безопасности 

 Гурджи Ю.О. – профессор кафедры уголовного 
права, процесса и криминалистики Международного 
гуманитарного университета (г. Одесса). 

 

Екологічна безпека України та євроінтеграційні процеси 

 Джигар В.О. - аспірант кафедри                         
європейської інтеграції ОРІДУ НАДУ                                                    
при Президентові України. 
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Протидія торгівлі людьми як спільна проблема для України та країн-членів ЄС 
 Дивущак О.О. – аспірант кафедри                         

європейської інтеграції ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України.. 

 

Проблеми підготовки державних службовців з питань державної регуляторної 

політики 
 Жулінська О.С. – аспірант кафедри європейської 

інтеграції ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Особливості розвитку політичних партій в умовах сьогодення 

 Кадук Н.І. – доцент кафедри європейської інтеграції 
ОРІДУ НАДУ при Президентові України; 
Ніколаєва М.І. – доцент кафедри історії та світової 
політики Одеського національного університету 
імені І.І. Мечникова (м. Одеса). 

 

Розвиток логістичної діяльності автотранспортних підприємств в контексті 

державного регулювання 

 Капан Т.С. – аспірант кафедри транспортних 
технологій і технічного сервісу Національного 
університету водного господарства та 
природокористування (м. Рівне). 

 

Україна в інтеграційних процесах глобалізації 

 Ключник С.О. – заступник начальника навчального 
відділу Військової академії (м. Одеса); 
Оленєв М.В. – науковий співробітник науково-
дослідної лабораторії Військової академії                          
(м. Одеса); 
Бутник М.А. – науковий співробітник науково-дослідної 
лабораторії Військової академії (м. Одеса). 
 

Модернізація в системі державного управління 

 Козлова Л.В. – докторант Інституту проблем 
державного управління та місцевого самоврядування 
НАДУ при Президентові України. 

 

Державна екологічна політика в контексті європейської інтеграції України 

 Колєнов О.М. – старший викладач кафедри 
пожежної та рятувальної підготовки Національного 
університету цивільного захисту України (м. Харків). 

 

Україна в інтеграційних процесах: механізми стимулювання альтернативної 

енергетики 

 Компанієць В.В. – інженер сектору прикладних 
проблем екологізації економіки регіону Інституту 
проблем ринку та економіко-екологічних досліджень 
НАН України (м. Одеса). 



 32 

Інституційна трансформація Європейського Союзу як передумова 

поглиблення європейського інтеграційного проекту 

 Косенко Ж.В. – здобувач кафедри європейської 
інтеграції ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Міжнародна технічна допомога як складова європейської інтеграції України 

 Криворучко О.П. – здобувач кафедри європейської 
інтеграції ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Актуальні питання оборонного потенціалу України в контексті інтеграційних 

процесів 

 Криворучко Ю.М. – здобувач кафедри європейської 
інтеграції ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Безпековий вимір співробітництва України з ЄС 

 Кривоцюк П.С. – доцент кафедри європейської 
інтеграції ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Сучасний розвиток управлінської парадигми в політичній системі ЄС 

 Кривцова О.М. – докторант кафедри права і 
законотворчого процесу ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 

 

Нормативно-правові засади міграційної політики в Україні 

 Макосій С.Д. – здобувач кафедри регіональної 
політики та публічного адміністрування 
ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 
 

Співвідношення понять "міжнародна технічна допомога", "зарубіжна 

допомога" та "офіційна допомога для розвитку" 

 Макота Г.З. – аспірант кафедри європейської 
інтеграції та права ЛРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 

 

Основні заходи щодо поліпшення стану забезпечення екологічної безпеки в 

контексті євроінтеграційних процесів в Україні 
 Маленко Г.Ю. – аспірант кафедри європейської 

інтеграції ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Офшорні зони. Проблеми їх створення та діяльності 

 Манзюк О.О. – аспірант Львівської комерційної 
академії (м. Львів). 

 

Державна політика в сфері формування позитивного іміджу України: 

зовнішній та внутрішній аспект 

 Миркіна Л.С. – здобувач кафедри державного 
управління і місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 
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Органи публічної влади як суб`єкти управління Збройними Силами України 

 Мінасов В.С. – провідний науковий співробітник 
лабораторії високомобільних десантних військ та 
розвідки Військової академії (м. Одеса) 
Усатюк І.Ф. – доцент кафедри                             
європейської інтеграції ОРІДУ НАДУ                                                         
при Президентові України 

Єфіменко А.Є. – доцент кафедри гуманітарних та 
соціально-економічних дисциплін Військової академії 
(м. Одеса). 

 

Інструменти забезпечення регіонального розвитку: досвід ЄС 

 Нагорна І.В. – доцент кафедри європейської 
інтеграції ОРІДУ НАДУ при Президентові України, 
начальник відділу підготовки науково-педагогічних 
та наукових кадрів ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 

 

Порівняльний аналіз фінансової автономії органів місцевого самоврядування 

в країнах Європейського Союзу 

 Назар О.І. – аспірант кафедри європейської 
інтеграції ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Організація переписів населення 2011 року в Європейському Союзі: досвід для 

України 

 Овдін О.В. – докторант кафедри філософії, 
соціології державного управління ДРІДУ НАДУ                                  
при Президентові України. 

 

Пріоритетні напрямки будівництва та розвитку Збройних Сил України в 

контексті європейської інтеграції 
 Овчаренко Ю.О. – доцент кафедри філософських та 

соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 
 

Основні аспекти трансформації стану національної безпеки України в 

контексті збереження суверенітету й незалежності за умов реалізації Угоди про 

асоціацію з Європейським Союзом 

 Остапенко О.А. – доцент кафедри європейської 
інтеграції ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Шляхи реформування державної служби в Україні: досвід США 

 Процька О.В. – слухач ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 
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Політична асоціація з ЄС як чинник європеїзації державного управління в 

Україні 

 Рудік Н.М. – доцент кафедри права та європейської 
інтеграції ДРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Природоохранный и природноресурсный контекст международных 

интеграционных инициатив 

 Сааджан И.А. – старший научный сотрудник 
Института проблем рынка и экономико-
экологических исследований НАН Украины 
(г. Одесса). 

 

Засади європеїзації державного управління в Україні 

 Слабих Д.М. – аспірант кафедри                         
європейської інтеграції ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 

 

Підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Перспективи та вигоди. 

 Скоропад О.В. – аспірант кафедри європейської 
інтеграції ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Подвійне громадянство в Україні в контексті безпеки 

 Тітаренко Г.С. – головний спеціаліст відділу 
моніторингу та аналітики Департаменту 
внутрішньої політики Одеської міської ради. 

 

Україна в інтеграційних процесах: етнонаціональний вимір 

 Труш М.С. – старший викладач кафедри соціальних 
технологій Державного університету 
телекомунікацій (м. Київ).  

 

Публічна влада як історичне явище людства 

 Усатюк І.Ф. – доцент кафедри                             
європейської інтеграції ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України; 
Скоропад О.В. – аспірант кафедри європейської 
інтеграції ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Врахування міжнародних рекомендацій ОБСЄ та специфіки прикордонних 

територій при формуванні етнонаціональної політики України 
 Халавка Т.Б. – аспірант кафедри                         

європейської інтеграції ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 
 

Євроатлантична інтеграція та зовнішня політики України: зміна підходів і 

перспективи взаємодії 

 Шамраєва В.М. – доцент кафедри зовнішньої 
політики та національної безпеки ХарРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 
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СЕКЦІЯ № 6 
(ауд. № 409) 

 

ЕЛЕКТРОННЕ УПРАВЛІННЯ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ  

ТА МІСЦЕВОМУ РІВНЯХ 

Голова секції: 

 
Пігарєв Ю.Б. – завідувач кафедри інформаційних технологій та систем 
управління ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 
 

Секретар: 

 
Тиховський О.С. – здобувач кафедри інформаційних технологій та систем 
управління ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 
Деякі питання інтеграції систем дистанційного навчання Національної системи 

підготовки, перепідготовки та підвищенні кваліфікації державних службовців 

та посадових осіб місцевого самоврядування 

 Пігарєв Ю.Б. – начальник управління інформаційно-
телекомунікаційних технологій, завідувач кафедри 
інформаційних технологій та систем управління ОРІДУ 
НАДУ при Президентові України; 
Тітов І.Є. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові 
України. 
 

Особливості впровадження електронного урядування на місцевому рівні 

 Асанова А.А. – виконавчий директор ВГО "Українська 
асоціація європейських студій" (м. Київ). 

 

Краудсорсинг – новітня технологія електронного управління 

 Бекетова О.А. – доцент кафедри інформаційних 
технологій та систем управління ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України.  

 

Нормативно-правове регулювання електронної взаємодії в суспільстві 

 Бузовський О.П. – заступник голови Балтської районної 
ради Одеської області. 

 

Актуальні питання забезпечення безпеки державних інформаційних ресурсів 

 Василенко В.І. – начальник відділу Департаменту 
криптографічного захисту інформації Адміністрації 
Державної служби спеціального зв'язку та захисту 
інформації (м. Київ). 

 

Електронне управління у сфері регуляторної діяльності 

 Вдовиченко Л.Ю. – викладач кафедри економічної теорії 
Національного університету кораблебудування                           
ім. Адмірала Макарова (м. Миколаїв). 
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Зміст інформаційного забезпечення діяльності органів місцевого 

самоврядування з надання муніципальних послуг 

 Гончарова Т.В. – здобувач кафедри інформаційних 
технологій та систем ДРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 

 

Досвід впровадження поштової системи захищеного електронного 

документообігу в Одеській області 
 Деменщик А.М. – радник голови Одеської обласної 

державної адміністрації. 
 

Зміст та співвідношення понять "безпека інформації, "захист інформації" та 

"інформаційна безпека" 

 Ємельянова О.М. – начальник відділу координації наукових 
досліджень та інформаційно-аналітичної роботи ОРІДУ 
НАДУ при Президентові України. 

 
Публічні бібліотеки – мости до електронного урядування: з досвіду діяльності 

Центральної бібліотеки ім. М.Л. Кропивницького м. Миколаєва 

 Зайко С.А. – провідний бібліограф сектору аналітичного 
інформування органів влади Центральної бібліотеки 
ім. М.Л. Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва.  

 

Обґрунтування удосконалення системи управління регіональними процесами 

інвалідизації населення 

 Клименюк В.П. – асистент кафедри соціальної медицини 
та організації охорони здоров'я Вінницького національного 
медичного університету ім. М.І. Пирогова (м. Вінниця); 
Очередько О.М. – професор Вінницького національного 
медичного університету ім. М.І. Пирогова (м. Вінниця). 

 

Кращі практики впровадження технологій е-урядування (на прикладі США та 

Сінгапуру) 

 Ковенко О.Ю. – слухач ХарРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 

 

Використання технологій електронного урядування в процесі надання 

адміністративних послуг на регіональному рівнях 

 Конотопцев О.С. – доцент кафедри регіонального 
розвитку та місцевого самоврядування ХарРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 

 

Основні проблеми діяльності електронного управління на місцевому рівні 

 Костенюк Н.І. – провідний спеціаліст деканату 
менеджменту ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 
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Основні напрямки критичного підходу до поняття "електронний уряд" 

 Куспляк І.С. – доцент кафедри інформаційних технологій 
та систем управління ОРІДУ НАДУ при Президентові 
України; 
Папуша С.В. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові 
України. 

 

Використання кредитно-модульної системи на основі використання 

дистанційних технологій 
 Лантінова А.В. – головний спеціаліст відділу 

дистанційного навчання Управління інформаційно-
телекомунікаційних технологій ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України 

 

Принципи державного регулювання інформаційної взаємодії в системі 

електронного урядування 

 Логвінов В.Г. – доцент кафедри інформаційних технологій та 
систем управління ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Електронна демократія як форма взаємодії влади і населення 

 Макарова І.О. – доцент кафедри інформаційних 
технологій та систем управління ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України; 
Панасюк В.М. – слухач ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 

 

Прозорість та відкритість влади в контексті електронної взаємодії з 

громадськістю 

 Міхєєва Т.О. – аспірантка кафедри європейської 
інтеграції ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Інформаційні системи в сфері охорони здоров’я 

 Мухтожова М.З. – слухач ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 

 

Соціально-освітня мережа: вимоги часу 

 Пігарєв Ю.Б. – начальник управління інформаційно-
телекомунікаційних технологій, завідувач кафедри 
інформаційних технологій та систем управління ОРІДУ 
НАДУ при Президентові України; 
Скалозуб О.А. – програміст ВАТ Витязь; 
Черешня Р.В. – програміст ВАТ Витязь; 
Шаган А.А. – студент економіко-правового коледжу 
Міжнародного гуманітарного університету (м. Одеса). 

 

Використання концепції BYOD у державних установах 

 Полесіна О.Г. – старший викладач кафедри інформаційних 
технологій та систем управління ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 
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Аналіз та напрямки вдосконалення питань інформаційної безпеки в Україні 

 Радзівілов Г.Д. – начальник кафедри технічного та 
метрологічного забезпечення Військового інституту 
телекомунікацій та інформатизації НТУУ "КПІ" (м. Київ). 

 

Механізми взаємодії органів влади з громадянами в системі електронного уряду 

та їх класифікація 

 Серенок А.О. – доцент кафедри інформаційних технологій 
і систем управління ХарРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 

 

Технологии мониторинга и контроля в системе Госгорпромнадзора 

 Таратунин В.С. – государственный инспектор по надзору 
в строительстве, котлонадзора и подъёмные сооружения 
ТУ Госгорпромнадзора в Одесской области. 

 

Електронне управління на місцевому рівні: сучасний стан, наслідки 

впровадження 

 Тимошенко Н.В. – аспірант кафедри регіональної 
політики та публічного адміністрування ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 

 

Регіональний портал надання адміністративних послуг у електронному вигляді 

 Тиндюк А.М. – директор КП "Обласний інформаційно-
аналітичний центр" (м. Одеса); 
Молчанов Д.С. – заступник директора КП "Обласний 
інформаційно-аналітичний центр" (м. Одеса). 

 

Вплив мобільних інформаційних технологій на систему управління 

інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури 

 Тиховський О.С. – провідний фахівець відділу технічного 
забезпечення навчання Управління інформаційно-
телекомунікаційних технологій ОРІДУ НАДУ                            
при Президентові України; здобувач кафедри 
інформаційних технологій та систем управління ОРІДУ 
НАДУ при Президентові України. 

 

Соціальні аспекти електронної взаємодії на регіональному рівні 

 Фролова О.В. – керуючий справами виконавчого апарату 
Балтської районної ради Одеської області. 

 

Електронне управління як основний інструмент вдосконалення інституту 

надання адміністративних послуг 

 Яковлєв А.В. – аспірант кафедри регіональної політики та 
публічного адміністрування ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 
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СЕКЦІЯ № 7 
(ауд. № 312 ) 

 

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ В ПУБЛІЧНІЙ СФЕРІ 

 

Голова секції: 

 
Безверхнюк Т.М. – завідувач кафедри управління проектами ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 
 

Співголова: 
 
Сивак Т.В. – старший викладач кафедри управління проектами ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 

 

Секретар: 

 
Руда І.В. – старший викладач кафедри управління проектами ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 
 

Форми участі держави під час реалізації інвестиційного проекту на прикладі 

Національного проекту "Місто майбутнього" 

 Безверхнюк Т.М. – завідувач кафедри                    
управління проектами ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 

 

Особливості національних проектів України 

 Бачевська І.П. – аспірант кафедри державного 
управління і менеджменту НАДУ 
при Президентові України. 

 

Сучасні стандарти проектування регіонального розвитку, перспективи 

запровадження в Україні 

 Безуглий О.В. – доцент кафедри регіонального 
розвитку та місцевого самоврядування ХарРІДУ 
НАДУ при Президентові України. 

 

Розробка критеріїв оцінювання проекту в публічній сфері на прикладі 

Асоціації туризму в місті Одеса 

 Бєлікова А.О. – слухач кафедри                                 
управління проектами ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 

 

Проектний підхід як засіб раціоналізації використання місцевих бюджетних 

коштів 

 Бєлоус А.В. – слухач кафедри                                 
управління проектами ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 



 40 

Процеси реалізації стратегії регіонального розвитку 

 Бойко Т.П. – провідний спеціаліст відділу 
координації наукових досліджень та  
інформаційно-аналітичної роботи ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 

 

Умови реалізації проекту "Київ-Сіті" як складової Національного проекту 

"Місто майбутнього" 

 Вишневська В.М. – доцент кафедри 
інформаційних технологій та систем управління 
ОРІДУ НАДУ при Президентові України.  

 

Сучасні тенденції розвитку основних видів наукової і науково-технічної 

діяльності у ВВНЗ 

 Головань В.Г. – провідний науковий співробітник 

науково-дослідної лабораторії Військової академії 
(м. Одеса); 
Маміч В.В. – старший науковий співробітник 
науково-дослідної лабораторії Військової академії 
(м. Одеса); 
Шлапак В.О. – начальник науково-дослідної 
лабораторії Військової академії (м. Одеса). 

 

Управління проектами у ресторанному бізнесі 

 Дриль М.В. – слухач кафедри                                 
управління проектами ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 

 

Проблеми управління проектами при реалізації бюджетних програм в Україні 

 Ільченко-Сюйва Л.В. – доцент кафедри 
економічної політики НАДУ 
при Президентові України. 

 

Проект створення екскурсійних маршрутів у місті Одесі 

 Кавалєрова А.О. – слухач кафедри                                 
управління проектами ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 

 

Проектний та програмно-цільовий підходи до вирішення місцевих проблем 

 Колісніченко Н.М. – доцент кафедри регіональної 
політики та публічного адміністрування                              
ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Концессионный договор государственно-частного партнёрства как главный 

инструмент современной модели управления публичной собственностью 

 Комаревцева О.О. – магистрант Орловского 
филиала Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации (г. Орёл, Россия). 
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Щодо інтеграції найменувань етапів процесу управління ризиками в 

управлінні проектами 

 Кривогуз Г.І. – доцент кафедри                                 
управління проектами ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 

 

Балансування інтересів зацікавлених сторін за допомогою системи показників 

відповідальності ASC 

 Левицький А.О. – начальник управління персоналом 
ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Розвиток державно-приватного партнерства як механізм активізації 

інвестиційної діяльності в Україні 

 Литвиновська П.С. – аспірант кафедри                     
управління проектами ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 

 

Соціальне проектування в державному управлінні 

 Нагорна Г.О. – головний спеціаліст відділу обліку 
надходження податків Управління ПФУ в 
Приморському районі м. Одеси. 

 

Європейська платформа реалізації екологічних інтересів в Україні 

 Парфьонов І.В. – здобувач кафедри                     
управління проектами ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 

 

Державне регулювання підприємництва як концептуальний елемент 

регіонального розвитку 

 Пєклун К.В. – здобувач кафедри управління 
проектами; старший викладач кафедри управління 
проектами ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 

 

Форми та напрями партнерства влади та бізнесу в сфері регіональних інтересів 

 Пєклун О.С. – здобувач кафедри управління 
проектами; старший викладач кафедри управління 
проектами ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 

 

Актуальні проблеми розвитку парків у місті Одеса 

 Пташковська К.І. – слухач кафедри                                 
управління проектами ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 

 

Організаційна структура управління національним проектом 

 Руда І.В. – старший викладач кафедри             
управління проектами ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 
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Проблема комплексного аналізу ризиків у соціальному проектуванні 

 Сенча І.А. – доцент кафедри                                 
управління проектами ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 

 

Формування інтересу в публічній сфері 

 Сивак Т.В. – старший викладач кафедри 
управління проектами ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 

 

Форми державної підтримки при реалізації Національних проектів 

 Стефанович А.М. – директор ДП Національний 
проект "Місто майбутнього" (м. Київ). 

 

Загальносвітові тенденції реформування регуляторної інфраструктури ринку 

цінних паперів 

 Тевелєв Д.М. – здобувач кафедри                    
управління проектами ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 
 

Проблеми та перспективи розвитку фермерського господарства (страусина 

ферма) 

 Шостак К.М. – слухач ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 

 
Розвиток публічно-приватного партнерства – світова тенденція 

 Шумська О.С. – здобувач кафедри                      
управління проектами ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 
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СЕКЦІЯ № 8 
(ауд. № 103 ) 

 

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРІВ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В 

КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЇХ ПРОФЕСІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ 

Голова секції: 

 
Давтян С. Г. – заступник директора з короткотермінового підвищення 
кваліфікації – начальник Управління підвищення кваліфікації кадрів ОРІДУ 
НАДУ при Президентові України. 

 

Секретар: 

 
Привалова Н.В. – начальник відділу організації семінарів за державним 
замовленням ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 
 

Питання підвищення рівня професійної компетентності посадовців органів 

публічної влади в контексті нового законодавства про державну службу 

 

 Давтян С. Г. – заступник директора з 
короткотермінового підвищення кваліфікації – 
начальник Управління підвищення кваліфікації кадрів 
ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Підвищення рівня професійної компетенції лідерів місцевих органів публічної 

влади 

 Білорусов С.Г. – директор Херсонського обласного 
центра перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників органів державної влади, місцевого 
самоврядування, держаних підприємств, установ і 
організацій; 
Зюзькіна Г.М. – завідувач лабораторії з питань 
удосконалення підготовки кадрів державної служби 
та місцевого самоврядування Херсонського обласного 
центра перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників органів державної влади, місцевого 
самоврядування, держаних підприємств, установ і 
організацій. 

 

Кадрове забезпечення реалізації державної політики у сфері захисту населення 

від надзвичайних ситуацій: поняття, принципи, складові 

 Боделан В.Р. – здобувач кафедри державного 
управління і місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України; начальник Головного 
управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій в Одеській області. 
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Механізм реалізації лідерства в державному секторі України 

 Воронов О.І. – декан факультету менеджменту 
ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Інституційно-правове забезпечення підготовки управлінської команди 

територіальних кластерів в Україні 

 Газарян С.В. – професор кафедри регіонального 
розвитку та місцевого самоврядування ХарРІДУ 
НАДУ при Президентові України 

 

Політико-управлінська еліта як чинник формування лідерських якостей в 

публічному управлінні 

 Крюков О.І. – професор кафедри політології та 
філософії ХарРІДУ при Президентові України. 

 

Аналітична діяльність державних службовців в контексті їх професіоналізації 

 Кузьменко Ю.О. – доцент кафедри української та 
іноземної мов ОРІДУ НАДУ                                                   
при Президентові України. 

 

Формування програм підвищення кваліфікації публічних службовців як основа 

розвитку їх професійної компетенції 

 Кушнірова Г.П. – старший викладач кафедри 
державного управління та управління освітою 
Київського університету ім. Б.Грінченка (Київ). 

 

Правовой статус высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

 Малиненко Э.В. – доцент кафедры 
конституционного и муниципального права Южно-
Российского института – филиала Российской 
академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации 
(г. Ростов-на-Дону, Россия).  

 

Концептуальне значення поняття "професійна майстерність" та його роль в 

системі державного управління 

 Пархоменко-Куцевіл О.В. – заступник віце-
президента НАДУ при Президентові України. 

 

Сучасні підходи до підвищення кваліфікації менеджерів освіти 

 Постоян Т.Г. – доцент кафедри управління 
освітніми закладами та державної служби 
Державного закладу "Південноукраїнський 
національний педагогічний університет 
ім. К.Д. Ушинського" (м. Одеса).  
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Необхідні якості та особливості поведінки керівника-лідера 

 Пуленко І.А. – доцент кафедри української та 
іноземних мов ОРІДУ НАДУ                       
при Президентові України; 
Сазикіна Т.П. – доцент кафедри української та 
іноземних мов ОРІДУ НАДУ                         
при Президентові України. 

 

Формування лідерів публічної: проблеми та детермінанти 

 Савонюк Р.Ю. – методист вищої категорії 
Кримського центру перепідготовки та підвищення 
кваліфікації кадрів при Раді міністрів Автономної 
Республіки Крим (АРК, м. Сімферополь). 

 

Розвиток спроможності лідерів як необхідна умова реформування органів 

публічної влади 
 Серьогіна Н.К. – доцент кафедри менеджменту та 

управління проектами ДРІДУ НАДУ     
при Президентові України. 
 

Як не втратити довіру виборців (до питання відповідальності та професійності у 

діяльності депутатів місцевих рад) 

 Смолова Л.М. – аспірант кафедри державного 
управління та місцевого самоврядування ЛРІДУ НАДУ 
при Президентові України.  

 

Комунікативний аспект лідерства в інформаційному суспільстві 

 Соловйов С.Г. – доцент кафедри інформаційної 
політики та технологій НАДУ                      
при Президентові України. 

 

Формування лідерів органів публічної влади в контексті сучасних змін 

 Сулімова С.І. – директор Вінницького міського 
центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. 

 

Розвиток лідерства як аспект професіоналізації діяльності представницьких 

органів влади: компетентнісний підхід 

 Черкас О.І. – аспірант кафедри парламентаризму та 
політичного менеджменту НАДУ                                              
при Президентові України. 

Мовна особистість лідера 

 Черняєва І.А. – завідувач кафедри української та 
іноземних мов ОРІДУ НАДУ                                                  
при Президентові України; 
Холод М.В. – старший викладач кафедри української 
та іноземних мов ОРІДУ НАДУ                                           
при Президентові України. 
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Компетентності лідерства як складова державно-управлінської стратегії 

 Чумакова Г.В. – аспірант кафедри філософських та 
соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ                          
при Президентові України. 

 

Професійно-кваліфікаційні вимоги до компетентності кандидатів на виборні 

посади в органи місцевого самоврядування (сільського, селищного голови) 

 Чуп І.А. – аспірант кафедри управління проектами 
ЛРІДУ НАДУ при Президентові України. 
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СЕКЦІЯ № 9 
(ауд. № 202) 

 

ПРАВОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

Голова секції: 

 
Козуліна С.О. – доцент кафедри права і законотворчого процесу ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 

 

Секретар: 

 
Ровинська К.І. – доцент кафедри права і законотворчого процесу ОРІДУ 
НАДУ при Президентові України. 
 

Роль державного управління в регулюванні соціально-економічних процесів 

 Марущак В.П. – завідувач кафедри права і 
законотворчого процесу ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 

 

Муніципальний менеджмент - підґрунтя конкурентоздатної громади 

 Ровинська К.І. – докторант кафедри права і 
законотворчого процесу ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 

 

Проблеми боротьби з корупцією в контексті системної методології 

 Ананченко Ю.Г. – аспірант кафедри права та 
законотворчого процесу ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 

 

Система органів управління агропромисловим комплексом та їх компетенція: 

організаційно-правові засади 

 Анікеєнко В.М. – голова Вінницької районної 
державної адміністрації Вінницької області. 

 

Правове забезпечення розвитку державного управління водозабезпечення 

населення 

 Антонова С.Є. – доцент кафедри державного 
управління та місцевого самоврядування НАДУ 
при Президентові України. 

 

Реклама як маркетингова технологія політичної діяльності на регіональному 

рівні 

 Бабіна В.О. – асистент кафедри правознавства 
Одеського національного політехнічного університету 
(м. Одеса). 
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Основні пріоритети державної політики у сфері управління об'єктами державної 

власності та корпоративними правами держави 

 Бачинська К.В. – старший викладач кафедри 
економічної та фінансової політики ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 

 

Без упорядкування законодавчої бази – проблему "прихованої" зайнятості не 

вирішити 

 Безеда В.А. – головний спеціаліст департаменту 
праці та соціальної політики Одеської міської ради. 

 
Место и роль политической науки в современном украинском обществе 

 Белоусов А.С. – доцент кафедры правоведения 

Одесского национального политехнического 
университета. 

 

Проблемні питання законодавчо-правового забезпечення функціонування 

системи підвищення кваліфікації кадрів 

 Білорусов С.Г. – директор Херсонського обласного 
центра перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників органів державної влади, місцевого 
самоврядування, держаних підприємств, установ і 
організацій. 

 

Щодо проблем соціально-страхових відносин в Україні 

 Богданов С.Г. – здобувач кафедри права та 
законотворчого процесу ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 

 

Правове регулювання норм реформ місцевого самоврядування 

 Бондаренко І.О. – начальник відділу правового аналізу 
юридичного управління апарату Одеської обласної ради; 
Лашкул І.Ю. – аспірант кафедри державного 
управління та місцевого самоврядування ОРІДУ 
НАДУ при Президентові України. 

 

Політика як фактор впливу на систему соціального управління 

 Гегечкорі О.В. – доцент кафедри соціальних та 
правових дисциплін Академії внутрішніх військ МВС 
України (м. Харків). 

 

Сутність та змістовні характеристики соціалізації особистості 

військовослужбовця 

 Гегечкорі О.В. – доцент кафедри соціальних та 
правових дисциплін Академії внутрішніх військ МВС 
України (м. Харків); 
Семенов С.С. – заступник начальника кафедри 
соціальних та правових дисциплін Академії 
внутрішніх військ МВС України (м. Харків). 
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Державне управління розвитком фондового ринку Німеччини: організаційно-

правовий аспект 
 Горбик О.В. – здобувач кафедри права та 

європейської інтеграції ДРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 

 

Забезпечення політичних прав в КНР: уроки для України 

 Горяча К.І. – здобувач кафедри державного 
управління і місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 

 

Народна законодавча ініціатива: проблеми та перспективи правового 

регулювання 

 Даниляк О.О. – головний консультант відділу 
політичних стратегій Національного інституту 
стратегічних досліджень (м Київ). 

 

Напрями удосконалення службово-трудових відносин у сфері державної служби з 

врахуванням досвіду зарубіжних країн 

 Долгіх Н.П. – старший викладач кафедри права і 
законотворчого процесу ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 

 

"Політика" і "право": у пошуках гармонії 
 Древаль Ю.Д. – професор кафедри охорони праці та 

техногенно-екологічної безпеки Національного 
університету цивільного захисту України (м. Харків). 

 

Інформаційно-комунікативна діяльність в публічній політиці як базова умова 

демократизації управління 

 Дударець О.С. – директор підприємства "Агенство 
нерухомості "Реал ЛІДЕР" (м. Одеса). 

 

Правові аспекти розвитку публічного управління 

 Івасішина Н.В. – старший викладач Харківського 
національного університету міського господарства 
ім. О.М. Бекетова (м. Харків). 

 

Правова культура та правова свідомість як необхідна компетентності державних 

службовців України 

 Козляр К.В. – методист кафедри управління 
проектами НАДУ при Президентові України. 

 

Судовий контроль як один із засобів забезпечення законності управлінської 

діяльності 

 Козуліна С.О. – доцент кафедри права і 
законотворчого процесу ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 
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Щодо проблеми використання концепції сталого розвитку в управління містом 

 Костишин Д.Ю – здобувач кафедри права і 
законотворчого процесу ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 

 

Повышение правовой грамотности государственных гражданских служащих 

как форма совершенствования системы государственного управления 

 Кравченко В.В. – старший преподаватель кафедры 
конституционного и муниципального права Брянского 
филиала Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской 
Федерации (г. Брянск, Россия). 

 

Правові передумови розвитку процедури медіації в системі публічного 

управління в Україні 

 Красіловська З.В. – аспірант кафедри права і 
законотворчого процесу ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 

 

Основні засади державно-правового регулювання розвитку споживчого ринку в 

Україні 

 Криницька О.О. – старший викладач кафедри права і 
законотворчого процесу ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 

 

Сучасні проблеми правової регламентації повноважень органів місцевого 

самоврядування щодо реалізації державної політики у сфері захисту прав 

інвалідів 

 Кулієва Л.Т. – аспірант кафедри права і 
законотворчого процесу ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 

 

Принципи та проблеми функціонування публічної служби в Україні 

 Кусмінська Т.А. – аспірант кафедри права та 
законотворчого процесу НАДУ 
при Президентові України. 

 

Особливості нормативного забезпечення ветеринарно-санітарного контролю та 

нагляду на державному кордоні та транспорті у контексті адміністративної 

реформи 

 Кустуров В.Б. – начальник Одеської регіональної служби 
державного ветеринарно-санітарного контролю та 
нагляду на державному кордоні та транспорті. 

 

Проблема конституційного закріплення принципу соціальної справедливості в 

Україні 

 Левчишен Д.І. – аспірант кафедри права і 
законотворчого процесу ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 
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Грошово-кредитна політика як основа макроекономічної стабільності держави 

 Лещенко В.В. – аспірант кафедри економічної 
політики НАДУ при Президентові України. 

 

Напрямки правового забезпечення публічного управління в сучасних умовах 

глобалізації 

 Львова Є.О. – доцент кафедри права і законотворчого 
процесу ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Правові аспекти регулювання діяльності ринку транспортних послуг в Україні 

 Ляшенко О.О. – методист кафедри права і 
законотворчого процесу ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 

 

Функції реклами в сфері господарської діяльності 

 Маркитанов В.К. – здобувач кафедри права і 
законотворчого процесу ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 

 

Правові аспекти розвитку процесу глобалізації 

 Маслій О.М. – заступник начальника Військової 
академії з навчальної роботи, начальник навчального 
відділу Військової академії (м. Одеса); 
Дроздов М.О. – науковий співробітник науково-
дослідної лабораторії Військової академії (м. Одеса); 
Дяченко В.І. – науковий співробітник науково-
дослідної лабораторії Військової академії (м. Одеса). 

 

Справедливість у культурно-політичному житті суспільства 

 Мельник Ю.П. – аспірант кафедри політології  
Одеського національного університету 
імені І.І. Мечникова (м. Одеса). 

 

Легітимність як умова проведення конституційної реформи 

 Мошак О.В. – доцент кафедри філософських та 
соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 

 

Громадські слухання як форма реалізації колективних прав членів 

територіальної громади на здійснення місцевого самоврядування 

 Муркович Л.І. – здобувач кафедри державного 
управління та місцевого самоврядування ДРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 

 

Экологическая безопасность автомобильного транспорта 

 Ницевич А.Д. – доцент кафедры автомобильного 
транспорта Одесского национального 
политехнического университета (м. Одеса). 
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Правові інструменти врегулювання конфлікту інтересів на державній службі 

 Олешко О.М. – аспірант кафедри державного 
управління ХарРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Участь населення в процесі прийняття рішень на місцевому рівні в Україні 

 Пєклушенко О.М. – голова Запорізької обласної 
державної адміністрації. 

 

Актуальність проблеми удосконалення громадського контролю у сфері 

державних закупівель 

 Піроженко Н.В. – доцент кафедри державного 
управління і місцевого самоврядування                   
ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Щодо оцінки правових актів та ефективності їх прийняття в Україні 

 Путренко А.М. – доцент кафедри правознавства 
Севастопольського інституту банківської справи 
Університету банківської справи НБУ 
(м. Севастополь). 

 

До питань реформування державного фінансового контролю в Україні 

 Ровинський Ю.О. – професор кафедри права і 
законотворчого процесу ОРІДУ НАДУ                                  
при Президентові України. 

 

Удосконалення діяльності органів державної влади: судова система 

 Севостьянова І.Є. – доцент філософських і 
соціальних наук Севастопольського національного 
технічного університету (м. Севастополь). 

 

Територіальна громада в Україні: широке розуміння правового статусу 

 Семенова В.С. – асистент кафедри правознавства 
Одеського національного політехнічного університету 
(м. Одеса). 

 

Реформування управління державними комерційними підприємствами 

оборонної галузі 

 Сірик В.В. – аспірант кафедри права та законотворчого 
процесу НАДУ при Президентові України. 

 

Нормативно-правове регулювання акціонерної форми господарювання 

 Тихончук Р.Г. – здобувач ОРІДУ НАДУ                            
при Президентові України. 

 

Самоидентификация человека в мире массовой культуры 

 Чернов Т.О. – аспирант кафедры документоведения и 
информационной деятельности Одесского 
национального политехнического университета 
(м. Одеса). 
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Політичний процес та інтелігенція 

 Чістякова І.М. – завідувач кафедри правознавства 
Одеського національного політехнічного університету 
(м. Одеса). 

 

Особливості становлення студентства в сучасній Україні 

 Шевченко Б.Г. – старший викладач кафедри 
правознавства Одеського національного 
політехнічного університету (м. Одеса). 

 

Причины формирования моделей отклоняющегося поведения у подростков 

 Шевченко В.П. – директор Березовского высшего 
профессионального училища Одесского национального 
политехнического университета (м. Одеса); 
Шевченко М.Г. – методист по международным 
вопросам Березовского высшего профессионального 
училища Одесского национального политехнического 
университета (м. Одеса). 

 

Правові аспекти регулювання соціально-трудових відносин 

 Шепетіло В.Ю. – слухач ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України.  

 

Європейський досвід забезпечення здійснення функцій місцевого 

самоврядування 

 Шумляєва І.Д. – доцент кафедри права та 
європейської інтеграції ДРІДУ НАДУ при 
Президентові України. 

 

Європейські правові стандарти механізму трансфертного ціноутворення 

 Юрченко О.В. – аспірант кафедри права                             
і законотворчого процесу ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 

 

Роль німецької політологічної школи у розвитку сучасної політичної науки 

 Яворский С.Х. – доцент кафедри правознавства 
Одеського національного політехнічного університету 
(м. Одеса). 

 

Особливості конституційно-правового регулювання адміністративно-

територіальним устроєм України 

 Яценко В.А. – доцент кафедри                            
філософських та соціально-політичних ОРІДУ НАДУ                                                          
при Президентові України. 
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СЕКЦІЯ № 10 
(ауд. № 402 ) 

 

ІНСТРУМЕНТИ МЕНЕДЖМЕНТУ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО 

УПРАВЛІННЯ 

Голова секції: 

 
Красностанова Н.Е. – завідувач кафедри менеджменту організацій ОРІДУ 
НАДУ при Президентові України. 

 

Співголова: 

 
Яроміч С.А. – професор кафедри менеджменту організацій ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 

 

Секретар: 

 
Воловник В.Є. – доцент кафедри менеджменту організацій ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 
 

Особливості використання інструментарію управлінського процесу в 

публічному менеджменті 

 Красностанова Н.Е. – завідувач кафедри 
менеджменту організацій ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України; 
Горголюк Я.Ю. – старший викладач кафедри 
менеджменту організацій ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 
 

Використання актуальних технологій і інструментів державного менеджменту в 

Україні 

 Яроміч С.А. – професор кафедри менеджменту 
організацій ОРІДУ НАДУ при Президентові України.  

 

Стейкхолдерські відносини як інструмент менеджменту в системі публічного 

управління (на прикладі досвіду реформи державної служби Великобританії) 

 Акулов-Муратов В.В. – головний спеціаліст 
Управління фундаментальних та прикладних 
досліджень НАДУ при Президентові України. 

 

Організація ефективної роботи пенсійної системи України 

 Буряченко О.Є. – перший заступник начальника 
Головного управління Пенсійного Фонду України в 
Одеській області. 
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Управління якістю як інструмент діяльності органів публічного управління 

 Бутенко Т.В. – старший викладач кафедри              
менеджменту організацій ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 

 

Менеджмент як елемент системи публічного управління 

 Вакула О.А. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові 
України 

 

Формування екологічного світогляду у студентів вищих навчальних закладів 

 Величко Т.Г. – доцент кафедри менеджменту 
організацій ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Інструменти логістичного менеджменту в системі публічного управління 

 Воловник В.Є. – доцент кафедри                     

менеджменту організацій ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 

 

Культурологічний підхід до лідерства в сфері публічного управління 

 Гайдученко С.О. – доцент кафедри менеджменту і 
маркетингу у міському господарстві ХарРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 

 

Социальное управление коммуникативными процессами: 

семиосоциопсихологический подход 

 Карпенко Е.В. – доцент кафедры социально-
гуманитарных дисциплин Брянского филиала 
Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской 
Федерации (г. Брянск, Россия). 

 

Математична модель управління ієрархічною економічною системою 

 Козаченко В.Д. – доцент кафедри менеджменту 
організацій ОРІДУ НАДУ при Президентові України; 
Ткачук О.В. – старший викладач кафедри 
природничо-наукових (фундаментальних) дисциплін 
Військової академії (м. Одеса). 

 

Проблеми документування аудиту фінансових звітів 

 Майданюк С.І. – доцент кафедри              
менеджменту організацій ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 

 

Динаміка структурних змін державної власності в Україні 

 Мельниченко О.С. – доцент кафедри              
менеджменту організацій ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 
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Вдосконалення менеджменту підприємств туристської індустрії 

 Петриченко П.А. – доцент кафедри економіки та 
управління туризмом Одеського національного 
економічного університету (м. Одеса). 

 

Роль громадськості у підвищенні якості надання адміністративних послуг 

 Пройдисвіт О.О. – аспірант кафедри регіональної 
політики та публічного адміністрування ОРІДУ 
НАДУ при Президентові України. 

 

Використання інструментів маркетингу в діяльності органів місцевого 

самоврядування України 

 Савенкова С.В. – аспірант кафедри менеджменту 
організацій ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Институционализация информационного менеджмента предприятия 

 Судорогин Р.О. – аспирант кафедры экономики и 
финансов Орловского филиала Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации (г. Орёл, Россия). 

 

Макроекономічні засади публічного управління 

 Чаленко В.О. – слухач НАДУ при Президентові 
України. 

 

Ефективність державного управління збереження біорізноманіття України 

 Якимчук А.Ю. – начальник сектору роботи з 
грантами Національного університету водного 
господарства та природокористування (м. Рівне). 

 

 


