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Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю: 

 
"Реформування публічного управління: теорія, практика, міжнародний досвід" 

 

 

31 жовтня 2014 року 

 

м. Одеса, вул. Генуезька, 22. 

 

  

Регламент конференції: 

 

 

09.00 – 09.55 – реєстрація учасників конференції. 

 

10.00 – 11.05 – перша частина пленарного засідання конференції (315 ауд.). 

 

11.05 – 11.30 – перерва у пленарному засіданні конференції. 

 

11.30 –13.00 – «круглий стіл» «Університет Александру Іоана Куза» – ОРІДУ 

НАДУ при Президентові України: кроки назустріч» у режимі відеозв'язку. 

 

11.30-12.10 – продовження пленарного засідання конференції. 

 

12.10 – 13.00 – перерва на обід (їдальня на першому поверсі Інституту). 

 

13.00 –15.00 – робота секцій. 

 

15.00 –15.30 – підведення підсумків у секціях.  

 

 

 

Ключові виступи на пленарному засіданні – до 15 хвилин. 

Виступи на пленарному засіданні – до 10 хвилин. 

Виступи на секційних засіданнях – до 7 хвилин. 

 

 

Робочі мови: українська, російська, англійська. 

 

 

 



СЕКЦІЯ № 1 

(ауд. №212) 

 

 

ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ  

РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

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. 

 
Реформування системи регіонального управління: освітньо-професійний аспект 

 Іжа М.М. – директор ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України, завідувач кафедри регіональної політики та 

публічного адміністрування ОРІДУ НАДУ                               

при Президентові України; 

Попов С.А. – заступник директора з наукової роботи 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Щодо проблеми забезпечення доступу населення до інформації про стан 

навколишнього природного середовища 

 Амелін А.В. – слухач ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України; начальник відділу екології 

департаменту житлово-комунального господарства 

Херсонської міської ради (м. Херсон). 

 

Сталий розвиток природно-ресурсного потенціалу регіону 

 Артем'єва Н.П. – аспірант кафедри регіональної політики 

та публічного адміністрування ОРІДУ НАДУ                         

при Президентові України. 

 

Звернення громадян як засіб налагодження комунікації в державному управлінні   

 Бабієнко Ю.В. – слухач ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 



 2 

 

Трансформація природи держави і публічне управління 

 Балабаєва З.В. – професор кафедри регіональної політики 

та публічного адміністрування ОРІДУ НАДУ                        

при Президентові України. 

 

Розвиток земельних відносин: європейський досвід  

 Бізікін С.В. – здобувач кафедри регіонального розвитку та 

місцевого самоврядування ХарРІДУ НАДУ                            

при Президентові України. 

 

Реалізація державної молодіжної сімейної політики: розмежування повноважень на 

центральному та регіональних рівнях  

 Борматова А.Х. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України; адміністратор Центру надання 

адміністративних послуг Миколаївської міської ради            

(м. Миколаїв). 

 

Механізми та форми забезпечення промислової безпеки та охорони праці на рівні 

регіону 

 Булгаков І.М. – аспірант кафедри регіональної політики 

та публічного адміністрування ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України; перший заступник начальника 

територіального управління Державної служби гірничого 

нагляду та промислової безпеки України в Одеській області 

(м. Одеса). 
 

Правове забезпечення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування  

 Войновський М.М. – головний спеціаліст відділу 

європейської інтеграції управління зовнішніх зносин та 

європейської інтеграції Департаменту 

зовнішньоекономічної діяльності та європейської 

інтеграції Одеської облдержадміністрації (м. Одеса). 

 

Оптимізація територіального устрою: політика та шляхи її впровадження 

 Герасимюк К.Х. – начальник відділу кадрової роботи 

апарату Вінницької облдержадміністрації (м. Вінниця). 

 

Статут територіальної громади в системі актів місцевого самоврядування 

 Голуб Н.О. – начальник загального відділу інспекції з 

благоустрою міста Одеської міської ради (м. Одеса). 

 

 

 

Державне регулювання економічного розвитку регіону 

 Емірамзаєва О.А. – слухач ХарРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 
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До проблеми налагодження діалогу між владою та суспільством 

 Євстюніна Ю.В. – доцент кафедри регіональної політики 

та публічного адміністрування ОРІДУ НАДУ                        

при Президентові України. 

 

До питання розвитку публічного управління через запровадження оптимальної 

муніципальної виборчої системи 

 Єрошенко О.Б. – слухач ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України; начальник комунального 

підприємства «Білгород-Дністровське бюро технічної 

інвентаризації» (Одеська обл.).  

 

Використання соціальних мереж як новітнього інформаційного ресурсу органів 

місцевого самоврядування 

 Єфанов А.М. – аспірант кафедри регіональної політики та 

публічного адміністрування ОРІДУ НАДУ                                

при Президентові України. 

 

Контракт для України з розбудови держави як пріоритет у роботі спеціально 

уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань державної служби 

на 2014-2015 та подальші роки 

 Заболотний А.В. – аспірант кафедри державознавства і 

права НАДУ при Президентові України; директор 

Департаменту нормативно-правової роботи та 

юридичного забезпечення  України Національного 

агентства України з питань державної служби (м. Київ). 

 

Щодо розвитку публічно-приватного партнерства на рівні міста 

 Запорожець С.А. – здобувач кафедри права і 

законотворчого процесу ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 

 

Проблеми та напрямки вдосконалення фінансового забезпечення на місцевому 

рівні в Україні 

 Ібрагімова А.А. – аспірант кафедри місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та політичної 

аналітики Інституту державного управління 

Чорноморського державного університету ім. П.Могили     

(м. Миколаїв). 

 

Регіональні особливості впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в 

управлінні освітніми установами 

 Каплинська О.В. – головний спеціаліст відділу координації 

діяльності загальноосвітніх навчальних закладів управління 

освіти Миколаївської міської ради (м. Миколаїв). 
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Щодо проблеми управління містом в контексті стійкого розвитку 

 Костишин Д.Ю. – здобувач кафедри права і 

законотворчого процесу ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 

 

Децентралізація соціальних послуг як важливий напрям реформування публічного 

управління 

 Кравченко М.В. – професор кафедри соціальної і 

гуманітарної політики НАДУ при Президентові України. 

 

Розвиток сільських територій – пріоритетне завдання державної регіональної 

політики 

 Кравченко Т.А.– професор кафедри державного управління 

та земельного кадастру Класичного приватного 

університету (м. Запоріжжя). 

 

Методологічний потенціал принципу субсидіарності в сфері організації багаторівневих 

систем публічного управління 

 Кривцова О.М. – докторант кафедри права і законотворчого 

процесу ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Узагальнення досвіду функціонування місцевого самоврядування в Федеративній 

Республіці Німеччина 

 Куц Ю.О. – завідувач кафедри регіонального розвитку та 

місцевого самоврядування ХарРІДУ НАДУ 

при Президентові України;  

Опітц Філіп – стажер міжнародного відділу ХарРІДУ 

НАДУ при Президентові України (Федеративна Республіка 

Німеччина). 

 

Місцеве самоврядування як запорука дієвості територіальної громади 

 Лісман Т.А. – слухач ХарРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 

 

Проблеми інституційного забезпечення модернізації публічного управління  

 Лахижа М.І. – заступник начальника Управління 

державної служби Головного управління державної 

служби України в Полтавській області (м. Полтава). 

 

Проблематика використання в Україні програмно-цільового методу бюджетного 

планування на місцевому рівні 

 Мадей В.Я. – слухач ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України; головний бухгалтер 

Єреміївської сільської ради Роздільнянського району 

Одеської області (Одеська обл.). 
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Досвід розбудови системи регіонального управління Польщі у посткомуністичний 

період 

 Маєв А.П. – аспірант кафедри регіональної політики та 

публічного адміністрування ОРІДУ НАДУ                               

при Президентові України. 

 

Місце політики сільського розвитку в системі регіонального управління України 

 Малько Ю.С. – аспірант кафедри економічної політики та 

менеджменту ХарРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Основні напрямки удосконалення роботи центрів надання адміністративних послуг в 

сфері природокористування 

 Мартієнко А.І. – завідувач відділу економічного 

регулювання природокористування Інституту проблем 

ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України 

(м. Одеса). 

 

Децентралізація органів влади: досвід Чехії 

 Молодожен Ю.Б. – професор кафедри державного 

управління і місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ              

при Президентові України. 

 

Взаємодія органів влади з громадськими організаціями 

 Ніколенко О.В. – слухач ХарРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 

 

Напрямки реформування управління відходами на регіональному рівні 

 Нічітайлова М.С. – молодший науковий співробітник 

відділу економіки природокористування Інституту 

проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН 

України (м. Одеса). 

 

Модернізація організаційно-управлінської системи водного господарства України в 

контексті передбачуваного реформування адміністративно-територіального устрою 

України 

 Носачов І.Ю. – аспірант Інституту проблем ринку та 

економіко-екологічних досліджень НАН України                    

(м. Одеса). 

 

Проблеми реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади в Україні 

 Паутова Т.О. – доцент кафедри державного управління і 

права Полтавського національного технічного 

університету ім. Юрія Кондратюка (м. Полтава). 

 

 

 

 



 6 

Реформування системи місцевих органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування Республіки Польща 

 Плевак С.М. – аспірант кафедри місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та політичної 

аналітики Чорноморського державного університету 

ім. П. Могили (м. Миколаїв). 

 

Теоретичні та прикладні проблеми реформування публічного управління в сфері 

природокористування 

 Рассадникова С.І. – старший науковий співробітник 

Інституту проблем ринку та економіко-екологічних 

досліджень НАН України (м. Одеса). 

 

Делеговані від держави повноваження у структурі повноважень виконавчих органів 

місцевих рад: районний рівень 

 Свідерко С.В. – заступник міського голови по комунальній 

власності, земельних відносинах та архітектурних питань 

Виконавчого комітету  Первомайської міської ради 

Миколаївської області (Миколаївська обл.). 

 

Система забезпечення політичних прав і свобод громадянина органами виконавчої 

влади регіонального рівня в умовах проведення децентралізації 

 Свірін М.Г. – доцент кафедри регіональної політики та 

публічного адміністрування ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України; 

Чорнолуцький В.П. – здобувач кафедри регіональної 

політики та публічного адміністрування ОРІДУ НАДУ             

при Президентові України. 

 

Формування іміджу органу місцевого самоврядування: інституційний аспект 

 Солових Є.М. – старший викладач кафедри інформатики і 

соціально-гуманітарних дисциплін Харківського інституту 

Міжрегіональної академії управління персоналом                     

(м. Харків). 

 

Актуальні питання удосконалення кадрового складу місцевого самоврядування 

 Тараненко О.А. – слухач ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 

 

Теоретичні підходи щодо поняття «інвестиції» 

 Федоров Г.О. – здобувач кафедри регіонального розвитку 

та місцевого самоврядування ХарРІДУ НАДУ                          

при Президентові України. 
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СЕКЦІЯ № 2 

(ауд. № 209) 

 

МАКРОЕКОНОМІЧНА РІВНОВАГА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ ТА БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС: НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ 

АСПЕКТИ 

Голова секції: 

 

Ахламов А.Г. – 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: 
 

Куранда Л.О. – доцент кафедри економічної та фінансової політики ОРІДУ 

НАДУ при Президентові України. 
 

Досвід застосування імітаційного моделювання в державному і територіальному 

прогнозуванні 

 Ахламов А.Г. – завідувач кафедри економічної та 

фінансової політики ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України; 

Яцко А.І. – професор Кошелінського політехнічного 

інституту (м. Кошелін, Польща). 

  

Розвиток механізмів податкового контролю в Україні 

 Баранова Д.А. – здобувач Академії муніципального 

управління (м. Київ). 

 

Концептуальна модель імміграції в Україну 

Беляєв Л.В. – старший викладач кафедри економічної 

кібернетики Одеського національного економічного 

університету (м. Одеса). 

 

 Макроекономічна рівновага соціально-економічного розвитку та бюджетний 

процес: науково-практичні аспекти 

 Бліщук К.М. – доцент кафедри економічної політики 

та економіки праці ЛРІДУ НАДУ при Президентові 

України; 

Козак І.І. – доцент кафедри економічної політики та 

економіки праці ЛРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 
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Сучасний стан розвитку та державного регулювання земельних відносин  

 Базарко І. М. – аспірант ЛРІДУ НАДУ при 

Президентові України 

 

Удосконалення системи бюджетного регулювання для підвищення соціально-

економічного розвитку регіонів 

 Бурик З.М. – старший викладач кафедри економічної 

політики та економіки праці ЛРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 

 

Економічна стійкість сільськогосподарських підприємств як чинник 

макроекономічної рівноваги соціально-економічного розвитку сільських 

територій 

 Дяченко В.С. – аспірант кафедри економіки праці та 

розвитку села Національного університету біоресурсів 

та природокористування України (м. Київ.) 

 

Нова індустріалізація та джерела її фінансування 

 Жданова Л.Л. – професор кафедри загальної 

економічної теорії Одеського національного 

економічного університету (м. Одеса). 

 

Законодавчі зміни у системі бюджетних видатків України та їх вплив на стан 

оплати праці державних службовців 

 Заболотна С.Г. – аспірант кафедри соціальної і 

гуманітарної політики НАДУ при Президентові 

України. 

 

Стратегічне і середньострокове планування як ключові елементи сучасного 

бюджетного процесу 

 Зубенко В.В. – генеральний директор Інституту 

бюджету та соціально-економічних досліджень                 

(м. Київ). 

 

Основні напрямки та механізми стратегічного планування соціально-економічного 

розвитку регіонів 

 Івашків Ю.Д. – здобувач Академії муніципального 

управління (м. Київ). 

 

Активізація інвестиційного забезпечення аграрної галузі 

Клименченко С.Л. – здобувач Академії муніципального 

управління (м. Київ). 

 

Шляхи впровадження інноваційної моделі економічного зростання 

 Ковальов Г.І. – доцент кафедри економічної та 

фінансової політики ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 
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Ризики управління економічним розвитком України 

Козинський С.М. – доцент кафедри економічної та 

фінансової політики ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України; 

Вербецька Є.В. – методист кафедри економічної та 

фінансової політики ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 

 

Проблеми реформування публічного управління в сфері податкової політики 

 Кудрик І.Л. – начальник відділу контролю за обігом та 

оподаткуванням підакцизних товарів Головного 

управління Міндоходів у Херсонській області                      

(м. Херсон). 

 

Мале підприємство в контексті реалізації національної стратегії регіонального та 

місцевого розвитку 

 Куранда Л.О. – доцент кафедри економічної та 

фінансової політики ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 

 

Теоретичні засади забезпечення ефективного використання фінансових ресурсів 

 Куспляк Г.І. – заступник начальника фінансово - 

економічного відділу управління капітального 

будівництва Миколаївської облдержадміністрації                

(м. Миколаїв). 

 

Аналіз податкових новацій 2014 року 

 Кучеренко М.З. – здобувач кафедри економічної та 

фінансової політики ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 

 

Інноваційна модель розвитку економіки 

 Лобода Є.О. – слухач ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 

 

Туристичний збір як складова місцевого бюджету (на прикладі міста Одеси) 

 Луханіна А.В. – здобувач кафедри регіональної політики 

та публічного адміністрування ОРІДУ НАДУ                       

при Президентові України. 

 

Ринок праці Україні в умовах гібридної війни 

 Малиш Н.А. – професор кафедри управління 

національним  господарством та економічної політики  

НАДУ при Президентові України. 
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Організаційно правові засади реалізації інноваційної діяльності України 

 Маляєва Т.С. – аспірант кафедри регіональної 

політики та публічного адміністрування ОРІДУ НАДУ                               

при Президентові України. 

 

Реформування практик публічного управління бюджетами громад 

 

 

 

Масленникова О.Б. – слухач ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 

Національний борг в системі державний фінансів 

 Маслов Д.С. – аспірант кафедри загальної економічної 

теорії Одеського національного економічного 

університету (м. Одеса).  

 

Шляхи економічного розвитку сільських територій 

 Миколайчук М.М. – професор кафедри економічної та 

фінансової політики ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 

 

Методичні засади регіонального управління  конкурентоспроможності 

торгівельних підприємств 

 Мозгова Н.В. – доцент кафедри економічного аналізу 

Одеського національного економічного університету 

(м. Одеса). 

 

Проблеми реформування державного контролю за цінами в Україні 

 Немодрук Н.П. – кандидат економічних наук 

(м. Одеса). 

 

Загальні аспекти щодо державного регулювання фінансової діяльності органів 

місцевого самоврядування 

 Нечипуренко С.О. – слухач ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України. 

 

Ефективність функціонування державних закупівель в Україні 

 Нужна О.С. – начальник планово-фінансового відділу 

Департаменту соціального захисту населення 

Миколаївської облдержадміністрації (м. Миколаїв). 

 

Особливості виконання бюджету в 2014 році 

 Осадчук С.В. – доцент кафедри економічної та 

фінансової політики ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 
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Нейромережевий аналіз і прогнозування закономірностей демографічного 

розвитку регіону 

 Пенко В.Г. – доцент кафедри математичного 

забезпечення комп’ютерних систем Одеського 

національного університету ім. І.І.Мечникова (м. 

Одеса). 

 

Інформаційний та контрольний механізми реалізації податкової політики 

 Федоров В.В. – здобувач Академії муніципального 

управління (м. Київ). 

 

Функціонування вітчизняної пенсійної системи в умовах трансформаційних 

процесів 

 Філоненко О.А. – здобувач Академії муніципального 

управління (м. Київ). 

 

Методичні питання комплексного оцінювання конкурентоспроможності 

економічного потенціалу підприємства на рівні регіону 

 Чернишова Л.В. – доцент кафедри економічного 

аналізу Одеського національного економічного 

університету (м. Одеса). 

 

Індустріальні парки Одеської області – міф чи реальність? 

 Шихалієва А.І. – слухач ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України; начальник відділу економічного 

розвитку та торгівлі Комінтернівської 

райдержадміністрації (м. Одеса). 

 

Роль нефінансових показників у системі публічного управління 

 Яцкевич І.В. – доцент кафедри економічної та 

фінансової політики ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 
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СЕКЦІЯ № 3 
(ауд. № 207) 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-

ПОЛІТИЧНОЮ ТА ГУМАНІТАРНОЮ СФЕРОЮ РЕГІОНУ 
 

Голова секції: 

 

Якубовський О.П. – завідувач кафедри філософських та соціально-політичних 

наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 
 

Секретар:  

 

Сокур Н.В. – доцент кафедри філософських та соціально-політичних наук 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 
 

Історія встановлення і розвитку освіти і культури півдня України на початку XIX 

- кінця XX ст. 

 Якубовський О.П. – завідувач кафедри філософських та 

соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 

 

Державно-управлінське дослідження проблеми дитинства: аспекти теорії 

 Арабаджи К.Г. – здобувач кафедри філософських та 

соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 

Зарубіжний досвід формування дієвого громадсько-державного партнерства 

 Боделан В.Р. – здобувач кафедри філософських та 

соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 

 

Теоретичні аспекти практики управління «по-новому» 

 Бронікова С.А. – професор кафедри україністики 

та іноземних мов НАДУ при Президентові України; 

Оганісян М.С. – доцент кафедри державного 

управління і місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 

 

Політико-правові аспекти забезпечення розвитку громадянського суспільства  

 Булавченко О.С. – здобувач кафедри філософських та 

соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ                              

при Президентові України. 
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Еволюційні напрямки розвитку системи державного соціального захисту та 

пенсійного забезпечення населення 

 Буряченко О.Є. – аспірант кафедри менеджменту 

організацій ОРІДУ НАДУ при Президентові України; 

перший заступник начальника головного управління 

Пенсійного фонду України в Одеській області. 

 

Раціональність та ірраціональність державно-управлінських рішень 

 Воронов О.І. – декан факультету менеджменту ОРІДУ 

НАДУ при Президентові України. 

 

Сучасний стан взаємовідносин між органами державної влади та громадськими 

організаціями: практичний аспект 

 Гололобов С.М. – головний спеціаліст управління 

культури, національностей та релігій Миколаївської 

облдержадміністрації (м. Миколаїв). 

 

Зарубіжний досвід запровадження великих та малих соціальних проектів 

 Драгомирецька Н.М. – професор кафедри філософських 

та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ                       

при Президентові України. 

 

Стан та механізми впровадження прогнозування в роботу органів державної 

влади 

 Дяченко Н.П. – аспірант кафедри політичної аналітики 

та прогнозування НАДУ при Президентові України. 

 

Залучення молодіжних організацій до вирішення актуальних питань молоді: на 

прикладі Вінницької області 

 Заболотна Н.М. – аспірант кафедри філософських та 

соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України; заступник начальника 

управління у справах сім'ї, молоді та спорту Вінницької 

облдержадміністрації (м. Вінниця). 

 

Конвенціональна комунікативна стратегія в управлінні суспільно-політичною 

сферою регіону 

 Зарицька І.П. – аспірант кафедри філософських та 

соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ                            

при Президентові України. 

 

Політична складова в реформуванні адміністративно-територіального устрою: 

історичний аспект 

 Зелінська Н.С. – доцент кафедри управління освітніми 

закладами та державної служби Південноукраїнського 

національного педагогічного університету 

ім.К.Д.Ушинського (м. Одеса). 
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Актуальні проблеми реформування вищої освіти в Польщі 

 Карпуленко М.О. – магістр державного управління 

НАДУ при Президентові України. 

 

Популізм у програмах політичних партій в контексті державного управління: 

досвід країн Центрально-Східної Європи 

 Кіянка І.Б. – доцент кафедри політичних наук і 

філософії ЛРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Формування стійкої регіональної системи інформаційно-психологічної безпеки в 

умовах реформування самоврядування та територіальної організації влади в 

Україні  

 Коваль З.В. – доцент кафедри права і законотворчого 

процесу ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Урахування соціального капіталу під час реалізації державної політики на 

місцевому рівні 

 Котковський В.Р. – голова адміністрації Дзержинського 

району Харківської міської ради (м. Харків). 

 

Математична модель прийняття рішень в умовах самоуправління 

 Козаченко В.Д. – доцент кафедри інформаційних 

технологій та систем управління ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України; 

Ткачук О.В. – старший викладач кафедри 

фундаментальних наук Військової академії (м. Одеса). 

 

Перспективи розвитку місцевого самоврядування в умовах парламентсько-

президентської моделі політичного устрою України 

 Кринична  І.П. – професор кафедри державного 

управління та місцевого самоврядування ДРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 

 

Шляхи модернізації системи управління освітою 

 Кудрейко О.М. – здобувач Академії муніципального 

управління (м. Київ). 

 

Людський розвиток і економічна свобода 

 

 

Курносенко Л.В. –  доцент кафедри філософських та 

соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 

 

Соціальна справедливість як змістовна підстава режиму держави загального 

добробуту 

 Левчишен Д.І. – аспірант кафедри права і 

законотворчого процесу ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 
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Аудит якості управління 

 Літвак А.І. – доцент кафедри філософських та 

соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 
 

Принципи формування ефективної державної соціально-економічної 

політики 

 Майорова Л.В. – здобувач Академії муніципального 

управління (м. Київ). 

 

Формування патріотизму у молоді як складова процесів модернізації України   

 Малінін В.В. – аспірант кафедри філософських та 

соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 

 

Участь територіальної громади у вирішенні питань гуманітарного розвитку: 

питання теорії та практики 

 Меляков А.В. – докторант кафедри соціальної і 

гуманітарної політики ХарРІДУ НАДУ при Президентові 

України 

 

Методологічний підхід «встановлення порядку денного» в державному управлінні 

 Наконечний В.В. – доцент кафедри регіонального 

розвитку та місцевого самоврядування ХарРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 

 

Особливості розвитку незалежної України в умовах глобалізації та їх вплив на 

суспільно-політичне життя та сектор національної безпеки держави 

 Овчаренко Ю.О. – доцент кафедри філософських та 

соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 

 

Люстрація як важливий елемент реформування системи державного 

управління в Україні 

 Панченко Г.О. – головний спеціаліст відділу 

координації наукових досліджень та інформаційно-

аналітичної роботи, старший викладач кафедри 

державного управління і місцевого самоврядування 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України; 

Дзиговська О.М. – головний спеціаліст деканату 

факультету державного управління ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 
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Досвід взаємодії співробітників регіонального ландшафтного парку 

«Тилігульський» з органами влади та населенням Миколаївської області щодо 

збереження природно-заповідного фонду 

 Попов М.П. – доцент кафедри державного управління 

і місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України; 

Каражей О.М. – слухач ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України, директор регіонального 

ландшафтного парку «Тилігульський». 

 

Напрями організації взаємодії держави і недержавних неприбуткових організацій 

 

 

Примоленна Л.М. – аспірант кафедри політичної 

аналітики та прогнозування НАДУ при Президентові 

України. 

 

Україна на шляху вибору моделі соціальної політики 

 Попова В.М. – аспірант кафедри філософських та 

соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ                             

при Президентові України. 

 

Особливості реалізації державної політики щодо культурного розвитку регіонів 

 Притуп О.Ф. – аспірант кафедри соціальної і 

гуманітарної політики НАДУ при Президентові України. 

 

Необхідність нових методологічних підходів до аналізу соціальної реальності 

 Росколотько І.Л. – доцент кафедри філософських та 

соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 

 

Управління містом в кризових ситуаціях: з історичного досвіду м. Миколаєва 

 Ростіянов Б.Ю. – доцент кафедри філософських та 

соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 

 

Сучасні моделі надання соціальних послуг населенню 

 Ротар В.О. – аспірант кафедри філософських та 

соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 

 

Актуалізація принципів соціального захисту та принципів соціального 

забезпечення як його складової 

 Семічастна О.Б. – здобувач кафедри права і 

законотворчого процесу ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 
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Соціальна відповідальність органів публічного управління в умовах забезпечення 

сталого розвитку 

 Сидорчук О.Г. – доцент кафедри державного 

управління та місцевого самоврядування ЛРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 

 

Механізми функціонування освітньої системи як фактор впливу на 

національну конкурентоспроможність 

 Скок П.О. – здобувач Академії муніципального управління 

(м. Київ). 

 

Про історію формування управління здоровим способом життя в Україні 

 Сокур Н.В. – доцент кафедри філософських та 

соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України; 

Кіров В.І. – здобувач кафедри філософських та 

соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ.  

 

Організація моніторингу сфери культури на регіональному рівні 

 Станков В.М. – здобувач кафедри філософських та 

соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 

 

Національна та мовна стійкість 

 Стойкова Г.Г. – доцент кафедри української та 

іноземних мов ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Державна політика України в сфері кінематографії 

 Слєпак С.В.– здобувач ЛРІДУ НАДУ при Президентові 

України 

 

Актуальні завдання публічної влади в реалізації гуманітарної складової 

державної політики 

 Смоквін М.В. – здобувач кафедри філософських та 

соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 

 

Local public services in the Republic of Moldova from the citizens′ perspective 

(Місцеві публічні послуги у Республіці Молдова з орієнтацією на 

громадянина) 

 Тінку Віолета – старший викладач кафедри 

адміністративних наук Академії публічного 

управління (Республіка Молдова). 
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Оцінка ефективності та результативності виконання програм соціально-

економічного розвитку 

 Ткач І.В. – начальник відділу економічного розвитку, 

торгівлі та туризму Первомайської 

райдержадміністрації Миколаївської області                     

(Миколаївська обл.). 

 

Управління суспільно-політичною та гуманітарною сферою регіону 

 Томашевська М.В. – старший викладач кафедри 

менеджменту організацій ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 

 

Механізми державного регулювання соціальної відповідальності бізнесу 

 Третьяк М.В. – здобувач кафедри соціальної і 

гуманітарної політики ХарРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 

 

Розвиток сільських громад Херсонської області через самоорганізацію населення 

(досвід реалізації Проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду») 

 Філенко К.В. – заступник начальника управління з 

питань внутрішньої та інформаційної політики 

Херсонської облдержадміністрації (м. Херсон). 

 

Толерантность как нравственная и социальная категория 

 Фомина М.Н. – профессор Забайкальского 

государственного университета (г. Чита, Россия). 

 

Проблематика методологічного забезпечення комунікативності оцінювання 

 Чебан О.І. – докторант ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України; доцент кафедри 

державного управління і місцевого самоврядування 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Управлінський документ: роль, значення та засіб інформації в державному 

управлінні 

 Чернов Т.О. – аспірант кафедри документознавства та 

інформаційної діяльності Одеського національного 

політехнічного університету (м. Одеса). 

 

Украинский социум: негражданский вектор развития 

 Чістякова І.М. – доцент кафедри правознавства 

Одеського національного політехнічного університету 

(м. Одеса). 

 

Врахування особливостей екології у державній політиці 

 Шанаєва-Цимбал Л.О. – здобувач Академії 

муніципального управління (м. Київ). 
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 Упровадження практик управління знаннями щодо радіаційної безпеки 

населення у сфері публічного управління в Україні 

Молодь як соціальний прошарок сучасного українського суспільства 

 Шевченко Б.Г. – старший викладач кафедри 

правознавства Одеського національного 

політехнічного університету (м. Одеса). 

 

 Шехірєв В.Р. – аспірант кафедри державного 

управління та місцевого самоврядування ДРІДУ НАДУ                        

при Президентові України. 

 

Розвиток комунікативних навичок у роботі з художнім текстом 

 Яремчук Н.В. – приват-доцент кафедри української 

та зарубіжної літератури Південноукраїнського 

національного педагогічного університету                           

ім. К.Д.Ушинського (м. Одеса); 

Гнатовська В.С. – студентка Південноукраїнського 

національного педагогічного університету                           

ім. К.Д.Ушинського (м. Одеса). 

 

Роль суспільних медіаресурсів в демократичному суспільстві 

 Ясиневич С.Л. – здобувач кафедри державного 

управління і місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ         

при Президентові України. 

 

Формування національного культурного простору на регіональному рівні 

 Яценко В.А. – доцент кафедри                            

філософських та соціально-політичних ОРІДУ НАДУ                                                          

при Президентові України. 
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СЕКЦІЯ № 4 
(ауд. №213) 

 
РОЗВИТОК ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ: 

ІСТОРИЧНІ ТРАДИЦІЇ І СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ  

 

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:  

 

Ковінчук О.Л. – аспірант кафедри державного управління і місцевого 

самоврядування ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 
Засади оцінювання ефективності реалізації державної соціальної політики 

 Приходченко Л.Л. – завідувач кафедри державного 

управління і місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 

 

Анализ государственной политики обеспечения прав и свобод в Украине 

 Аблонський Д.Є. – аспірант кафедри європейської 

інтеграції і права ЛРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 

 

Комунікативні аспекти публічної політики в Україні 

 Більченко С.О. – аспірант кафедри політичної 

аналітики і прогнозування НАДУ при Президентові 

України. 

 

Особливості кадрового менеджменту на державній службі 

 Величко С.В. – магістр державного управління 

ХарРІДУ НАДУ при Президентові України. 
 

Шляхи стимулювання соціальної відповідальності вітчизняного бізнесу 

 Гапоненко В.В. – слухач ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 
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Проблема захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні та шляхи її 

подолання  

 Горяча К.І. – студентка факультету міжнародного 

права Університету Лондона. 
 

Моделювання діалогової взаємодії органів публічної влади, засобів масової 

інформації і громадськості 

 Даниленко С.А. – начальник інформаційного відділу 

Центрального друкованого органу Міністерства 

оборони України «Народна армія». 

 

Держава як суб’єкт соціального управління  

 Кваша А.С. – аспірант кафедри державного управління 

ХарРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Роль органів публічної влади в процесах кластеризації 

 Ковінчук О. Л. – аспірант кафедри державного 

управління і місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 

 

Інституційна пам'ять органів публічної влади: налагодження механізмів 

збереження 

 Колісніченко Н.М. – доцент кафедри регіональної 

політики та публічного адміністрування ОРІДУ 

НАДУ при Президентові України. 

 

Чи може громадськість впливати на формування та реалізацію політики 

обласної ради? 

 Крупник А.С. – доцент кафедри державного 

управління і місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України; голова Всеукраїнської 

громадської організації «Асоціація сприяння 

самоорганізації населення». 

 

Українська модель державного управління: становлення та розвиток 

 Лесик О.В. – головний спеціаліст відділу енергетики, 

енергозбереження та зв’язку Департаменту житлово-

комунального господарства, енергетики та 

інфраструктури Вінницької облдержадміністрації        

(м. Вінниця). 

 

Ефективність реалізації комунікативної політики в Україні 
 Лозовська К.С. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 
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Модернізація механізмів взаємодії органів влади з громадськістю як складова 

частина реформування публічного управління: міжнародний досвід 

 Малюга М.М. – аспірант кафедри інформаційної 

політики та електронного урядування НАДУ 

при Президентові України. 

 

До питання щодо діалогу між державою та громадянським суспільством: 

український досвід 

 Милосердна І.М. – доцент кафедри соціальних теорій  

Національного університету «Одеська юридична 

академія». 

 

Міжсекторне партнерство на місцевому рівні 

 Митрофанов О.А. – аспірант  кафедри державного 

управління і місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України. 

 

Постановка завдання дослідження обумовленості причинно-наслідкових зв’язків як 

складові методології державного управління 

 Михайлов А.О. – помічник-консультант народного 

депутата України.  

 

Забезпечення участі територіальної громади в реалізації права на місцеве 

самоврядування: історичний аспект 

 Муркович Л.І. – здобувач кафедри державного 

управління та місцевого самоврядування ДРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 

 

Сприяння активному довголіттю людей похилого віку як складова державної 

соціальної політики 

 Орлова А.І. – заступник начальника управління по 

комунікаціях з громадськістю Одеської 

облдержадміністрації, експерт Одеського суспільного 

інституту соціальних технологій. 

 

Проблема корупції у сфері державних закупівель та шляхи подолання  

 Піроженко Н.В. – доцент кафедри державного 

управління і місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 

 

Щодо вдосконалення механізмів взаємодії органів державної влади з громадськістю 

 Попов С.О. – здобувач кафедри глабалістики, 

євроінтеграції та управління національною безпекою 

НАДУ при Президентові України. 

 

Особливості понять «публічної» та «державної» політики 

 Рудовська С.І. – аспірант НАДУ при Президентові 

України. 
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Вплив рівня регіональної ідентичності на модель публічної влади на регіональному 

рівні 

 Саханенко С.Є. – професор кафедри державного 

управління і місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 

 

Реалізації повноважень органів місцевого самоврядування щодо контролю 

розміщення й захоронення радіоактивних відходів на території адміністративно-

територіальних одиниць 

 Семічасна О.С. – аспірант кафедри державного 

управління та місцевого самоврядування ДРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 

 

Лобізм як інструмент взаємодії влади і бізнесу: досвід ЄС та уроки для України 

 Соколік Л.О. – здобувач кафедри державного управління 

і місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 

  

Деякі концепти трансформації системи державного управління 

 Солових В.П. – професор кафедри політології та 

філософії ХарРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Парадигма державно-управлінського реформування в Україні в умовах глобалізації 

 Тирусь Б.Ю. – аспірнт ЛРІДУ НАДУ  

при Президентові України. 

 

Еволюція політико-управлінських відносин у сфері державних закупівель України 

 Толпиго О.Ф. – головний спеціаліст-юрисконсульт; 

аспірант кафедри державного управління і місцевого 

самоврядування ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 

 

Інвестиційно-інноваційна діяльність із впровадження державно-приватного 

партнерства 

 Узунов Ф.В. – перший проректор Університету 

економіки та управління (м. Сімферополь). 

 

Політична активність профспілок за часів незалежної України 

 
 

 

Філіпова Т.В. – доцент кафедри української та 

іноземних мов ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Становлення публічної служби на землях сучасної України в контексті теорії 

циклічності 

 Хорошенюк О.В. – аспірант кафедри кадрової 

політики та державної служби ЛРІДУ НАДУ при 

Президентові України; заступник начальника 

Головного управління юстиції у Хмельницькій області. 
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Трансформація державного управління через програмно-цільові механізми за 

основними напрямами глобалізаційних впливів 

 Червякова О.В. – докторант кафедри регіонального 

управління та місцевого самоврядування ХарРІДУ 

НАДУ при Президентові України. 

Проблема та шляхи вдосконалення державного управління реформуванням 

амбулаторно-поліклінічної допомоги 

 Чорномаз В.Ц. – доцент кафедри Одеського медичного 

університету; головний лікар КУ «Міська поліклініка 

№12». 

 

Розвиток територіальної організації функціонування місцевих громад в Україні 

 Шумляєва І.Д. – доцент кафедри права та 

європейської інтеграції ДРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 
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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. 

 
 

Транскордонне співробітництво та його місце в регіональному розвитку 

 Кривцова В.М. – завідувач кафедри європейської 

інтеграції ОРІДУ НАДУ при Президентові України.  

 

Інтеграційна функція публічного управління 

 Амосов О.Ю. – перший заступник директора ХарРІДУ 

НАДУ при Президентові України; 

Гавкалова Н.Л. – завідувач кафедри державного 

управління, публічного адміністрування та регіональної 

економіки Харківського національного економічного 

університету ім. С.Кузнеця (м. Харків). 

 

Інвестиційно-інноваційний вектор державної політики у сфері економічної          

безпеки 

 Бондар А.О. – здобувач Академії муніципального 

управління (м. Київ). 

 

Україна, Європейський Союз в інтеграційних процесах з НАТО 

 Бутник М.А. – науковий співробітник науково-

дослідної лабораторії Військової академії (м. Одеса). 

Дроздов М.О.– науковий співробітник науково-

дослідної лабораторії Військової академії (м. Одеса); 

Ройлян В.О. – провідний науковий співробітник 

науково-дослідної лабораторії Військової академії     

(м. Одеса). 
 

 



 26 

Соціокультурний чинник формування системи державного управління Японії 

 Вахнова І.Е. – здобувач кафедри європейської 

інтеграції ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Місце та роль України в сучасних глобалізаційних процесах 

 Войтович Р.В. – завідувач кафедри філософії, теорії 

та історії державного управління НАДУ при 

Президентові України. 

 

Соціальна сутність війни 

 Гегечкорі О.В. – доцент кафедри соціальних та 

правових дисциплін Національної академії Національної 

гвардії України (м. Харків); 

Семенов С.С. – заступник начальника кафедри 

соціальних та правових дисциплін Національної 

академії Національної гвардії України (м. Харків). 

 

Проблеми соціальних аспектів Європейської інтеграції у сфері спільної політики 

щодо зайнятості 

 Головань В.Г. – провідний науковий співробітник 

науково-дослідної лабораторії Військової академії   

(м. Одеса); 

Симоненко І.В. – науковий співробітник науково-

дослідної лабораторії матеріально-технічного 

забезпечення Військової академії (м. Одеса); 

Шлапак В.О. – начальник науково-дослідної 

лабораторії Військової академії (м. Одеса). 

 

Євроінтеграційні спонуки розвитку волонтерської діяльності в Україні 

 Голуб В.Л. – аспірант кафедри державної політики та 

суспільного розвитку НАДУ при Президентові України. 

 

Форми взаємодії органів місцевого самоврядування з національними меншинами в 

Україні 

 Граматик І.В. – аспірант кафедри європейської 

інтеграції ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Очікування від запровадження режиму вільної торгівлі з Європейський Союзом для 

розвитку економіки України 

 Захарченко Ю.С. – слухач ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України. 

 

Соціально-економічні наслідки процесу глобалізації для сучасного світу 

 Кадук Н.І. – доцент кафедри європейської інтеграції 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України; 

Ніколаєва М.І. – доцент кафедри історії та світової 

політики Одеського національного університету             

ім. І.І. Мечникова (м. Одеса). 
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Розвиток туризму в Єгипті: уроки для України 

 Коваленко О.М. – слухач ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України. 

 

Проблеми співпраці органів місцевого самоврядування з міжнародними 

організаціями 

 Козлова Л.В. – докторант Інституту проблем 

державного управління та місцевого самоврядування 

НАДУ при Президентові України. 

 

Особливості антикризового управління на місцевому рівні 

 Комаровський В.В. – доцент кафедри                             

європейської інтеграції ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 

 

Вдосконалення нормативної бази фінансового контролю та визначення збитків, 

завданих державі, шляхом гармонізації з кращими світовими практиками 

 Красніков Д.А. – аспірант кафедри економічної 

політики НАДУ при Президентові України. 

 

Банківська системи України в умовах інтеграції у європейський фінансовий 

простір  

 Лещенко В.В. – аспірант кафедри економічної 

політики НАДУ при Президентові України. 

 

Діяльність природоохоронних органів на шляху переходу до «зеленої економіки» 

 Маленко Г.Ю. – аспірант кафедри європейської 

інтеграції ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Державна політика розвитку морських портів в умовах євроінтеграційних процесів 

 Мишко А.М. – аспірант кафедри управління 

національним господарством та економічної політики 

НАДУ при Президентові України. 

 

Формування новітньої системи національної безпеки – нагальне завдання публічної 

влади 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). 
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Європейський досвід інституційного забезпечення євроінтеграційних процесів 

 Нагорна І.В. – доцент кафедри європейської інтеграції 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Щодо впливу Угоди про Асоціацію з ЄС на фінансову складову місцевого 

самоврядування в Україні  

 Назар О.І. – аспірант кафедри європейської інтеграції 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Підвищення ефективності державного регулювання в галузі туризму 

 Нєжнік О.Ю. – аспірант кафедри європейської 

інтеграції ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Раціональні та інораціональні складники процесу європейської інтеграції 

 Овчаренко С.В. – професор кафедри філософських та 

соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 

 

Реєстраційні системи Європейського союзу: досвід для України 

 Олефіренко С.В. – аспірант кафедри державного 

управління і місцевого самоврядування ЛРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 

 

Уроки польської європеїзації для України з огляду на стиль діяльності органів 

публічної влади 

 Олійник С.Р. – аспірант кафедри державного 

управління та місцевого самоврядування ЛРІДУ НАДУ 

при Президентові України.  

 

Заходи реформування системи протидії нелегальній міграції в умовах продовження 

євроінтеграційних процесів та при посиленні загроз національній безпеці України 

 Орел М.П. – старший офіцер оперативно-розшукового 

підрозділу Південного регіонального управління 

Державної прикордонної служби України (м. Одеса). 

 

Аналіз міжнародно-правового аспекту забезпечення продовольчої безпеки 

 Остапенко О.А. – доцент кафедри європейської 

інтеграції ОРІДУ НАДУ при Президентові України; 

Алєксєєва Я.В. – здобувач кафедри європейської 

інтеграції ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Публічні послуги як різновид сфери послуг в Україні 

 Рафальська Н.І. – головний спеціаліст відділу 

ринкового нагляду Інспекції з питань захисту прав 

споживачів в Одеській області (м. Одеса). 
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Аналіз ризиків зовнішньоекономічної діяльності 

 Рогачевська К.В. – слухач ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 

 

Проблеми реформування пенсійної системи України в сучасних умовах 

євроінтеграції 

 Савченко І.С. – слухач ХарРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 

 

Інтеграційні процеси гендерних перетворень в умовах трансформаційних змін в 

Україні 

 Сулімова С.І. – директор Вінницького міського центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; доцент 

кафедри фізичної та соціальної реабілітації 

Вінницького соціально-економічного інституту 

Відкритого міжнародного університету розвитку 

людини «Україна». 

 

Застосування концепції «Good Governance» та основні підходи до визначення її змісту 

 Сьомова Т.Ю. – аспірант кафедри європейської 

інтеграції ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Стан та проблеми міграційної політики у країнах Західної Європи 

 Тітаренко Г.С. – аспірант кафедри                             

європейської інтеграції ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 

 

Організація органів публічної влади на Запорозькій Січі: досвід та уроки 

 Усатюк І.Ф. – доцент кафедри європейської інтеграції 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Зарубіжний досвід управління розвитком гідроенергетичної галузі 

 Утенко В.П. – аспірант кафедри управління 

національним господарством та економічного 

розвитку НАДУ при Президентові України. 

 

Лундські рекомендації ОБСЄ про ефективну участь національних меншин у 

суспільно-політичному житті: стан та перспективи застосування в України 

 Халавка Т.Б. – аспірант кафедри європейської 

інтеграції ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

Європейський досвід надання державних послуг населенню 

 Щербаківська Л.М. – здобувач Академії 

муніципального управління (м. Київ). 
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Особливості взаємодії органів публічної влади з релігійними організаціями в ЄС 

 Яшин Д.Ю. – аспірант кафедри філософських та 

соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 
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СЕКЦІЯ № 6 
(ауд. № 409) 

 

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ІНФОРМАЦІЙНОГО 

СУСПІЛЬСТВА  НА РЕГІОНАЛЬНОМУ ТА МІСЦЕВОМУ РІВНІ 

 

Голова секції: 

 

Пігарєв Ю.Б. – завідувач кафедри інформаційних технологій та систем 

управління ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Співголова: 

 

Тиндюк А.М. – директор КП «Обласний інформаційно-аналітичний центр» 

 

Секретар: 

 

Мартинюк В.О. – методист кафедри інформаційних технологій та систем 

управління ОРІДУ НАДУ при Президентові України 

 
Технологічні тенденції інформаційного суспільства 

 Пігарєв Ю.Б. – начальник відділу інформаційно-

телекомунікаційних технологій, завідувач кафедри 

інформаційних технологій та систем управління ОРІДУ 

НАДУ при Президентові України. 

 

Інформаційне суспільство як чинник впровадження публічного урядування в Україні 

 Александров О.В. – аспірант кафедри політичної 

аналітики та прогнозування НАДУ при Президентові 

України. 

 

Інформаційно-комунікативні технології для «третього віку» 

 Бекетова О.А. – доцент кафедри інформаційних 

технологій та систем управління ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України.  

 

Інформаційно-психологічна війна як засіб впливу на політику держави-противника 

 Бєльська Т.В. – докторант кафедри державної політики 

та суспільного розвитку НАДУ при Президентові 

України. 

 

Впровадження мереж MANET у якості автоматизованих систем регіонального 

управління 

 Бєляков Р.О.– ад’юнкт науково-організаційного відділу 

Військового інституту телекомунікацій та 

інформатизації Державного університету 

телекомунікацій (м. Київ). 
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Інформаційні технології в підвищенні кваліфікації та практика їх запровадження  

 Білорусов С.Г. – директор Херсонського обласного центра 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 

органів державної влади, місцевого самоврядування, 

держаних підприємств, установ і організацій; 

Макарова О.Г.– методист навчально-методичного 

відділу Херсонського обласного центра перепідготовки 

та підвищення кваліфікації працівників органів державної 

влади, місцевого самоврядування, держаних підприємств, 

установ і організацій. 

 

Інформаційне суспільство: глобальні соціальні й технологічні проблеми 

 Білоусов О.С. – доцент кафедри правознавства Одеського 

національного політехнічного університету (м. Одеса). 

 

Використання ГІС-технологій в регіональному екологічному управлінні 

 Волков А.І. – докторант кафедри прикладної екології 

Одеського державного екологічного університету             

(м. Одеса).  

Попик О.В. – інженер відділу економічного регулювання 

природокористування Інституту проблем ринку та 

економіко-екологічних досліджень НАН України (м. Одеса). 

 

Економіко-математичне моделювання туристичної привабливості регіону 

 Гавриш-Мусафір А.О. – аспірант кафедри економічної та 

фінансової політики ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 

 

Використання інформаційних технологій для покращення якості надання 

адміністративних послуг 

 Гуненкова О.В. – аспірант кафедри державного управління 

і місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 

 

Поняття та становлення інформаційного суспільства 

 Дудар А.А. – головний спеціаліст з інформаційних 

технологій Калинівського районного суду Вінницької 

області. 

 

Электронное правительство – насущная потребность современного 

государственного управления 

 Дульская Сильвия – доцент Академии публичного 

управления (Республика Молдова). 

 

Застосування електронного урядування на місцевому рівні 

 Клименко О.В. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 
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Основи формування систем електронного документообігу в місцевих органах 

державного управління України 

 Клюцевський В.І. – керівник апарату Херсонської обласної 

державної адміністрації. 

 

До питання про класифікацію використання інформаційно-комунікаційних 

технологій в діяльності органів влади 

 Конотопцев О.С. – доцент кафедри регіонального 

розвитку та місцевого самоврядування ХарРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 

 

Особливості поняття організаційно-функціональної структури управління 

 Костенюк Н.І. – провідний фахівець деканату факультету 

менеджменту ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Електронний шпіонаж в сучасному світі 

 Кравець Г.В. – старший викладач кафедри економіки і 

моделювання ринкових відносин Інституту інноваційної та 

післядипломної освіти Одеського національного 

університету ім. І.І. Мечникова (м. Одеса). 

 

Вплив електронних способів торгівлі на розвиток економіки 

 Кулак Н.В. – здобувач Академії муніципального 

управління (м. Київ). 

 

Результати оцінки організації діяльності Центрів надання адміністративних послуг 

міст України (за результатами досліджень) 

 Куспляк І.С. – доцент кафедри інформаційних технологій 

та систем управління ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 

 

Аналіз методів автентифікації користувача під час навчання в дистанційному режимі 

 Лантінова А.В. – головний спеціаліст сектору 

дистанційного навчання відділу інформаційно-

телекомунікаційних технологій ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 

 

Особливості інтернет-маркетингу освітніх послуг 

 Макарова І.О – доцент кафедри інформаційних технологій 
та систем управління ОРІДУ НАДУ при Президентові 
України. 

 

Роль засобів масової інформації та засобів масової комунікації в інформаційній війні 

 Наумкіна С.М. – завідувач кафедри політичних наук 
Південноукраїнського національного педагогічного 
університету ім. К.Д. Ушинського (м. Одеса). 
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Роль ЗМІ в політичному житті Болгарії 

 Ніколаєва Т.П. – аспірант кафедри політичних наук 
Південноукраїнського національного педагогічного 
університету ім. К.Д. Ушинського (м. Одеса). 

 

Мережевий підхід у публічній політиці 

 Обухова С.А. – здобувач кафедри політичних наук 
Південноукраїнського національного педагогічного 
університету ім. К.Д. Ушинського (м. Одеса). 

 

Досвід впровадження інформаційних технологій на місцевому рівні (у контексті 

самооподаткування населення) 

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

 

Проблемні питання національної безпеки в інформаційній сфері України 

 Приходько В.А. – здобувач спеціальної кафедри 
Національної академії Служби безпеки України (м. Київ). 

 

Перспективи використання «хмарних технологій» в державному управлінні: 

міжнародний досвід впровадження 

 Полесіна О.Г. – старший викладач кафедри інформаційних 
технологій та систем управління ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. 

 

Аналіз визначення інформаційних викликів та загроз національній безпеці України і 

можливі напрями її забезпечення 

 Раєвський В.М. – старший офіцер Управління 
інформаційних технологій Міністерства оборони України 
(м. Київ). 

 

Інформаційний супровід політичних переговорів 

 Ростецька С.І. – доцент кафедри політичних наук 
Південноукраїнського національного педагогічного 
університету ім. К.Д. Ушинського (м. Одеса). 

 

Characteristics of Local E-Government in the USA and Some European Countries 

(Характеристики місцевого електронного уряду у Сполучених Штатах Америки та 

деяких європейських країнах) 

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

 

Пріоритетні напрями розвитку електронних консультацій з громадянами 

 Серенок А.О. – доцент кафедри інформаційних технологі і 
систем управління ХарРІДУ НАДУ при Президентові 
України. 
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Що нас чекає після 2015 року? 

 Сочалов В.Є. – здобувач кафедри регіональної політики та 

публічного адміністрування ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України; заступник головного редактора 

газети «Одеські вісті» (м. Одеса). 

 

Організаційно-правові засади забезпечення інформаційної відкритості органів 

державної влади в контексті розвитку інформаційного суспільства в Україні 

 Твердохліб О.С. – головний спеціаліст відділу координації 

діяльності спеціалізованих вчених рад та атестування 

наукових кадрів управління підготовки наукових та 

науково-педагогічних кадрів НАДУ при Президентові 

України. 

 

Електронні сервіси. Шляхи розвитку 

 Тиндюк А.М. – директор комунального підприємства 

«Обласний інформаційно-аналітичний центр» (м. Одеса); 

Молчанов Д.С. – заступник директора комунального 

підприємства «Обласний інформаційно-аналітичний 

центр» (м. Одеса). 

 

Використання хмарних технологій на регіональному та місцевому рівнях 

 Тиховський О.С. – здобувач кафедри інформаційних 

технологій та систем управління ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України. 

 

Запровадження технологій інформаційного суспільства на регіональному рівні: досвід 

України 

 Тяпушкін О.М. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 

 

Державна політика Японії в галузі підтримки розвитку інформаційно-

телекомунікаційних технологій 

 Федорук С.Д. - аспірант кафедри політичних наук 

Південноукраїнського національного педагогічного 

університету ім. К.Д. Ушинського (м. Одеса). 

 

Деякі аспекти лобіювання в органах місцевого самоврядування 

 Шпекторенко І.В. – професор кафедри філософії, 

соціології державного управління ДРІДУ НАДУ                      

при Президентові України. 

 

Вплив ЗМК на інформаційний розвиток суспільства 

 Яворський С.Х. – доцент кафедри правознавства 

Одеського національного політехнічного університету            

(м. Одеса). 
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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. 
 

Концептуальні підходи до формування проектної компетенції державних службовців 

в контексті європейської інтеграції 

 Безверхнюк Т.М. – завідувач кафедри управління 

проектами ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Теоретичні питання проектної діяльності: категоріальний апарат 

 Берегой Т.А. – доцент кафедри регіональної 

політики та публічного адміністрування ОРІДУ 

НАДУ при Президентові України. 

 

Соціальний проект як предметна область публічного управління 

 Бойко Т.П. – провідний спеціаліст відділу 

координації наукових досліджень та  інформаційно-

аналітичної роботи ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 

 

Використання маркетингу територій для підвищення інвестиційної привабливості 

територій  

 Вишневська В.М. – доцент кафедри управління 

проектами ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Застосування проектного підходу до розвитку територіальних громад 

 Войтова А.В. – слухач кафедри управління 

проектами ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 
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Зарубіжний досвід використання концепції маркетингу в публічному управління 

 Козляр К.В. – молодший науковий співробітник 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Щодо стандартизації критеріїв екологічної безпеки підприємства 

 Кривогуз Г.І. – доцент кафедри управління 

проектами ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Сутність технологізації управління соціальними проектами 

 Левицький А.О. – начальник управління персоналом 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Опис проблеми недовикористання туристичного потенціалу України: можливі 

шляхи вирішення 

 Литвинюк Д.О. – слухач ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 
 

Соціальний проект в державному управлінні 

 Нагорна Г.О. – аспірант кафедри регіональної 

політики та публічного адміністрування ОРІДУ 

НАДУ при Президентові України. 

 

Запровадження проектного підходу в діяльність органів місцевого самоврядування 

 Нехлюдова І.Д. – слухач кафедри  управління 

проектами ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Эффективный способ преодоления сопротивления заинтересованных сторон при 

внедрении в организациях офиса управления проектами 

 Оганов А.В. – старший викладач кафедри управління 

проектами ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Проекти як інструменти реалізації завдань Державної стратегії регіонального 

розвитку на період до 2020 року 

 Парфьонов І.В. – здобувач кафедри управління 

проектами ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Особливості стимулювання персоналу з різними типами мотивації 

 Пєклун К.В. – старший викладач кафедри 

управління проектами ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 

 

Механізм бюджетного фінансування та державної підтримки соціальних проектів і 

програм 

 Руда І.В. – старший викладач кафедри управління 

проектами ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 
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Развитие институциональной среды и механизмов координирования внешней 

помощи (опыт Республики Молдова) 

 Савка Татьяна – старший преподаватель кафедры 

экономики и публичного менеджмента Академии 

Публичного Управления (г. Кишинев, Республика 

Молдова). 

Бунтару Вероника – старший преподаватель 

кафедры экономики и публичного менеджмента 

Академии Публичного Управления (г. Кишинев, 

Республика Молдова). 

 

Пріоритетні напрями удосконалення антикризового управління в державному 

секторі 

 Сенча І.А. – доцент кафедри управління проектами 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Проектна модель розвитку туристично-рекреаційної сфери Одеської області 

 Стефанович А.М. – здобувач кафедри управління 

проектами ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Контент-аналіз проблеми державної експертизи суспільно-значимих інвестиційних 

проектів 

 Чернов С.В. – аспірант кафедри управління 

проектами ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 
 

Перспективи застосування публічно-приватного партнерства у розвитку 

комунального господарства та інфраструктури регіону 

 Шандрик В.І. – заступник Одеського міського 

голови. 

 

Основні вигоди щодо створення Електронного Уряду в Україні 

 Шарапанівський О.Ю. – слухач кафедри управління 

проектами ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Напрямки законодавчого розвитку у сфері державно-приватного партнерства в 

Україні 

 Шумська О.С. – здобувач кафедри управління 

проектами ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

LUNA: Проектна концепція інтермодальної логістики: виклики й відповіді 

 Яценко О.В. – доцент кафедри управління 

проектами ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 
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СЕКЦІЯ № 8 
(ауд. № 103) 

 

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ПОСАДОВЦІВ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ:                                                 

СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ  

 

Голова секції: 

 

Давтян С. Г. – заступник директора з короткотермінового підвищення 

кваліфікації – начальник Управління підвищення кваліфікації кадрів ОРІДУ 

НАДУ при Президентові України. 

 

Співголова: 

 

Бурлаченко Т.В. – начальник управління кадрового забезпечення апарату 

Одеської облдержадміністрації.   

 

Секретар: 

 

Привалова Н.В. – начальник відділу організації семінарів за державним 

замовленням Управління ПКК ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 
 

Підвищення рівня професійної компетентності посадовців органів публічної 

влади: стан, проблеми, перспективи 

 Давтян С.Г. – заступник директора з 

короткотермінового підвищення кваліфікації – 

начальник Управління підвищення кваліфікації кадрів 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Впровадження компетентнісного та особистісно-орієнтованого підходів, 

інноваційних технологій у підвищенні кваліфікації державних службовців 

 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. – начальник навчально-методичного 

відділу Херсонського обласного центра 

перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників органів державної влади, місцевого 

самоврядування, держаних підприємств, установ і 

організацій; 

Романова О.І. – начальник редакційно-видавничого 

відділу Херсонського обласного центра 

перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників органів державної влади, місцевого 
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самоврядування, держаних підприємств, установ і 

організацій. 

Психологічні аспекти професійної підготовки державних службовців 

 Бондаренко О.О. – слухач ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України. 

 

Система контролю державної служби 

 Гапєєва О.Ф. – завідуюча організаційним відділом 

Кілійської районної ради (Одеська область). 

 

Научно-политическая юстиция: инверсив ко гражданскому сознанию 

 Гурджи Ю.О. – доктор юридических наук (г. Одесса). 

 

Знання як найважливіша складова професійної культури державного 

службовця 

 Дульський Іон – завідувач кафедри наук управління 

Академії публічного управління (Республіка 

Молдова). 

 

Про деякі принципи формування системи комунікативного навчання 

іншомовній культурі в підготовці сучасних спеціалістів сфери публічного 

адміністрування та менеджменту 

 Кемарська Т.Г. – старший викладач кафедри 

української та іноземних мов ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України. 

 

Роль Присяги в регулюванні діяльності державного службовця України 

 Кривдіна І.Б. – доцент кафедри правознавства 

Одеського національного політехнічного університету 

(м. Одеса). 

 

Підвищення рівня професійної компетентності державних службовців за 

допомогою нових методів навчання 

 Кузьменко Ю.О. – доцент кафедри української та 

іноземних мов ОРІДУ НАДУ                                                   

при Президентові України. 

 

Професійне навчання посадовців органів публічної влади: соціально-

психологічний аспект 

 Легкоступ С.В. – аспірант кафедри державного 

управління та місцевого самоврядування ДРІДУ НАДУ                            

при Президентові України. 

 

Розробка профілів професійної компетентності посад державної служби 

 Линдюк О.А. – докторант кафедри державної 

служби та кадрової політики НАДУ при 

Президентові України. 
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Проблеми підвищення рівня професійної компетентності посадовців органів 

публічної влади при виконанні службових обов'язків 

 Маслій О.М. – заступник начальника Військової 

академії з навчальної роботи – начальник навчального 

відділу (м. Одеса); 

Маміч В.В. – старший науковий співробітник 

науково-дослідної лабораторії Військової академії          

(м. Одеса); 

Шевчук А.В. – науковий співробітник науково-

дослідної лабораторії Військової академії (Одеса). 

 

Підвищення рівня професійної компетентності фахівців служби зайнятості 

населення 

 Мельник Л.А. – заступник начальника відділу прийому 

слухачів та розподілу випускників, доцент кафедри 

управління охороною суспільного здоров’я НАДУ                            

при Президентові України. 

 

Запобігання політичного впливу на професійний державний апарат 

 Олешко О.М. – аспірант кафедри державного 

управління ХарРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Проблеми формування системи мотивації праці посадових осіб місцевого 

самоврядування 

 Паламарчук В.В. – слухач ОРІДУ НАДУ                            

при Президентові України. 

 

Проблеми кадрової політики в галузі державного управління 

 Пономарьов В.В. – слухач ОРІДУ НАДУ                             

при Президентові України. 

 

Реформування публічної влади: проблеми та перспективи модернізації системи 

управління 

 Титаренко Л.М. – доцент кафедри філософських та 

соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ                            

при Президентові України. 

 

Public sector leadership in OECD Member countries (Лідерство у державному 

секторі в країнах, що входять до Організації економічного співробітництва та 

розвитку) 

 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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Профессиональные коммуникации: пути и способы совершенствования 

 Шевченко В.П. – директор Березовского высшего 

профессионального училища Одесского национального 

политехнического университета (Одесская обл.); 

Шевченко М.Г. – методист по международным 

вопросам Березовского высшего профессионального 

училища Одесского национального политехнического 

университета (Одесская обл.). 
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СЕКЦІЯ № 9 
(ауд. №202) 

 

ДЕРЖАВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ В  СФЕРІ                      

ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

Голова секції: 

Марущак В.П. – завідувач кафедри права і законотворчого процесу ОРІДУ 

НАДУ при Президентові України. 

 

Секретар: 

 

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

при Президентові України. 
 

 

Щодо моделей інституційного забезпечення антикорупційної діяльності 

 Ананченко Ю.Г. – аспірант кафедри права і 

законотворчого процесу ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 

 

Про законодавчі зміни у трактування терміну «цивільний захист» та їх вплив на 

обсяг правосуб'єктності органів управління цивільного захисту  

 Андреєв С.О. – докторант кафедри глобалістики, 

євроінтеграції та управління національною безпекою 

НАДУ при Президентові України. 

 

Перспективи розвитку лідерства на державній службі як умова належного 

врядування 

 Бакаєва О.А. – слухач ХарРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 

 

Щодо можливостей подолання кризових явищ цивілізаційного розвитку: 

державно-управлінський аспект 

 Балєсна О.Д. – методист кафедри права і 

законотворчого процесу ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 

 

Сучасні реалії приватизаційного процесу 

 Бачинська К.В. – доцент кафедри економічної та 

фінансової політики ОРІДУ НАДУ              

при Президентові України. 
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Реформування органів публічної влади: правовий аспект, практика проведення 

регіональних досліджень 

 Білорусов С.Г. – директор Херсонського обласного 

центра перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників органів державної влади, місцевого 

самоврядування, держаних підприємств, установ і 

організацій. 

 

Система публічного адміністрування в забезпеченні інноваційного розвитку 

регіону 

 Бондаренко С.А. – старший науковий співробітник 

відділу економіки природокористування Інституту 

проблем ринку та економіко-екологічних досліджень 

НАН України (м. Одеса). 

 

Організаційні засади діяльності Державного реєстру виборців України 

 Васильєв О.С. – здобувач кафедри регіонального 

розвитку та місцевого самоврядування ХарРІДУ 

НАДУ при Президентові України. 

 

«Стратегія 2020 - Безпека»: реалії та потреби інституційної складової 

 Голинський В.Р. – заступник командувача ордена 

Червоного Прапора Південного оперативного 

командування, начальник фінансово-економічного 

управління, слухач ОРІДУ НАДУ             

при Президентові України.  

 

Міжнародний досвід державно-правового регулювання фондового ринку 

 Голубятнікова Н.В. – старший викладач кафедри 

менеджменту організацій ЛРІДУ НАДУ при 

Президентові України. 

 

Досвід публічного управління реформуванням фондового ринку Польщі для 

євроінтеграції України: державно-правовий аспект 

 Горбик О.В. – здобувач кафедри права і європейської 

інтеграції ДРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Проблеми правового забезпечення державного управління соціальною сферою в 

Україні 

 Гуменюк І.О. – завідуюча сектором Інституту 

законодавства Верховної Ради України (м. Київ). 

 

Підвищення ефективності державної регуляторної політики в Україні 

 Добрєва Н.Ф. – викладач кафедри економічної 

політики та економіки праці ЛРІДУ НАДУ при 

Президентові України; 

Коцупей В.М. – доцент кафедри менеджменту 

Львівської комерційної академії. 
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Основні шляхи вдосконалення законодавства про дисциплінарну 

відповідальність державних службовців 

 Долгіх Н.П. – старший викладач кафедри права і 

законотворчого процесу ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 

 

Оцінки якості правових інститутів таємниць в Україні 

 Ємельянова О.М. – начальник відділу координації 

наукових досліджень та інформаційно-аналітичної 

роботи ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Принятие судебного решения в свете философии прагматизма 

 Жарких В.Ю. – заведующий кафедрой философии и 

методологи науки Одесского национального 

политехнического университета (г. Одесса). 

 

Інституціональні механізми реалізації системи публічного управління 

 Жиленко-Паламарчук І.О. – аспірант відділу 

соціально-економічного розвитку приморських 

регіонів Інституту проблем ринку та економіко-

екологічних досліджень НАН України (м. Одеса). 

 

Проблеми державно-правового регулювання у сфері регіонального 

управління гармонізацією непрямого оподаткування 

 Ключник С.О. – заступник начальника навчального 

відділу Військової академії (м. Одеса); 

Симоненко В.М. – інженер інформаційно-

обчислювального центру Військової академії                          

(м. Одеса); 

Тодорич І.В. –  викладач кафедри фундаментальних 

дисциплін Військової академії (м. Одеса). 
 

Акти центральних органів виконавчої влади: актуальні проблеми і напрямки 

вирішення 

 Козуліна С.О. – доцент кафедри права і 

законотворчого процесу ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 

 

Перспективи реформування судової системи України 

 Красіловська З.В. – аспірант кафедри права і 

законотворчого процесу ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 
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До питання про формування правової політики в сучасних трансформаційних 

умовах 

 Львова Є.О. –  доцент кафедри права і 

законотворчого процесу ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України. 

 

Сутність реклами та її особливості 

 Маркитанов В.К. – здобувач кафедри права і 

законотворчого процесу ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 

 

Розвиток податкових теорій 

 Марущак О.І. – головний бухгалтер Приватного 

підприємства «Сонант» (м. Одеса). 

 

Extremism: the essence of the term (Екстремізм: сутність терміна) 

 Миронова Ю.В. - аспірант кафедри права і 

законотворчого процесу ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 

 

Сучасний стан протидії корупції в системі публічного управління 

 Новіков О.В. – аспірант кафедри регіонального 

управління, місцевого самоврядування та управління 

містом НАДУ при Президентові України; народний 

депутат України VI скликання; Член Комітету 

Верховної Ради України по боротьбі з організованою 

злочинністю та корупцією. 

 

Щодо використання соціальних інновацій в системі державного управління 

 Пахомова Т.І. – професор кафедри права і 

законотворчого процесу ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 

 

Щодо проблеми державного експерименту в Україні 

 Путренко О.В. – здобувач кафедри права і 

законотворчого процесу ОРІДУ НАДУ                                  

при Президентові України. 

 

Нормативно-правові засади системи забезпечення інформаційної безпеки України 
 Радзівілов  Г.Д. – начальник кафедри технічного та 

метрологічного забезпечення Військового інституту 

телекомунікацій та інформатизації Державного 

університету телекомунікацій (м. Київ). 

 

До питання корпоративної складової у місцевому самоврядуванні 

 Ровинська К.І. – докторант кафедри права і 

законотворчого процесу ОРІДУ НАДУ                                  

при Президентові України 
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Правові інструменти врегулювання конфлікту інтересів на державній службі 

 Руснак О.В. – доцент кафедри управління суспільним 

розвитком НАДУ при Президентові України. 

 

Засоби забезпечення органами виконавчої влади доступу громадян до публічної 

інформації 

 Рютіна А.С. –  слухач ОРІДУ НАДУ                            

при Президентові України. 
 

Регулювання природокористування в сфері публічного управління 

 Садченко О.В. – завідувач кафедри менеджменту та 

математичного моделювання ринкових процесів 

Одеського національного університету                            

ім.  І.І. Мечникова (м. Одеса). 

 

Організаційні засади регіонального розвитку 

 Самойлов П.В. – здобувач кафедри регіонального 

розвитку та місцевого самоврядування                   

ХарРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Правові питання власності у місцевому самоврядуванні 

 Серих В.В. – здобувач кафедри права та 

законотворчого процесу НАДУ 

при Президентові України. 

 

Політико-правове забезпечення реформування публічного управління України 

 Телешун С.О. – директор Інституту державного 

управління та місцевого самоврядування  НАДУ 

при Президентові України; завідувач кафедри 

політичної аналітики і прогнозування НАДУ 

при Президентові України. 

 

Напрямки державно-правового регулювання акціонерної форми 

господарювання 

 Тихончук Р.Г. – здобувач кафедри права і 

законотворчого процесу ОРІДУ НАДУ                                  

при Президентові України. 

 

Проблеми трансфертних цін в Україні 

 Юрченко О.В. – аспірант кафедри права                             

і законотворчого процесу ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 
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СЕКЦІЯ № 10 
(ауд. № 402 ) 

 

ІНСТРУМЕНТИ МЕНЕДЖМЕНТУ В СИСТЕМІ                             

ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

Голова секції: 

 

Яроміч С.А. – професор кафедри менеджменту організацій ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 

 

Співголова: 

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

Президентові України. 

 

Секретар: 

 

Воловник В.Є. – доцент кафедри менеджменту організацій ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 

 
Нові підходи до сучасного лідерства: трансакційне та трансформаційне 

лідерство 

 Яроміч С.А. – професор кафедри менеджменту 

організацій ОРІДУ НАДУ при Президентові України.  

 

Можливість застосування органами місцевого самоврядування різних підходів 

до оцінки стану регуляторного середовища 

 Беспалько О.С. – аспірант кафедри європейської 

інтеграції ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

External borrowings strategies for economic development in Eastern Europe and 

Eastern partnership countries (Стратегія зовнішніх запозичень для економічного 

розвитку у Cхідній Європі та країнах Східного партнерства)  

 Бондарук В.І. – аспірант кафедри                         

європейської інтеграції ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України; 

Комаровський І.В. – докторант Університету 

Александру Іоан Куза (м.Ясси, Румунія.) 

 

Ділове спілкування та технологія проведення переговорів в бізнесі 

 Величко Т.Г. – доцент кафедри менеджменту 

організацій ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Сучасні моделі менеджменту в системі публічного управління 

 Воловник В.Є. – доцент кафедри                     

менеджменту організацій ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 
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Розвиток ринку освітніх послуг: маркетинговий підхід в управлінні 

 Діденко Т.К. – головний спеціаліст відділу з 

навчальної роботи ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України 

 

Моделювання процесів залучення зовнішніх запозичень на регіональному 

рівні  

 Добрій Д.О. – начальник управління залучення 

іноземних інвестицій та зовнішньоекономічної 

діяльності Департаменту зовнішньоекономічної 

діяльності та європейської інтеграції Одеської 

облдержадміністрації (м. Одеса); 

Комаровський І.В. – докторант Університету 

Александру Іоан Куза (м.Ясси, Румунія.) 

 

Взаємодія ОВС з населенням: проблеми та деякі шляхи їх вирішення 

 Дяченко В.І. – доцент кафедри гуманітарних і 

соціально-економічних дисциплін Військової академії 

(м. Одеса). 

 

Менеджмент в сфері приватних медичних послуг  

 Комарницька Н.Т. – зав. курсом післядипломної 

освіти організаторів охорони здоров′я Вінницького 

національного медичного університету ім. 

М.І.Пирогова (м. Вінниця); 

Половінщиков А.О. – головний лікар Вінницького 

приватного стоматологічного центру «Дент Лайф»  

(м. Вінниця). 

 

The EU – NGO Cooperation Framework: Steps towards the Future (Коопераційна 

мережа ЄС – неурядові організації: кроки у майбутнє)  

 Константин-Маріус Апостое – докторант 

Університету Александру Іоан Куза (м.Ясси, 

Румунія.);  

Кармен Клаудіа Арустеї – докторант 

Університету Александру Іоан Куза (м.Ясси, 

Румунія.); 

Ірина Теодора Монолеску – докторант 

Університету Александру Іоан Куза (м.Ясси, 

Румунія.) 

 

Менеджмент екстремальних ситуацій (інцидентів) – спільне завдання всіх 

органів публічної влади 

 
 
 
 

Кошкін А.О. – аспірант кафедри права та 

європейської інтеграції ХарРІДУ НАДУ при 

Президентові України. 
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Дослідження змісту терміну «аудит» на основі законодавства України та 

Міжнародних стандартів аудиту 

 Майданюк С.І. – доцент кафедри              

менеджменту організацій ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 

 

European Quality Management Tools for the Development of the Public Sector 

(«Європейські інструменти якісного менеджменту для розвитку публічного 

сектора») 

 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. 

 

Критерії оцінки маркетингової діяльності органів місцевого самоврядування 

 Савенкова С.В. – старший викладач кафедри 

менеджменту організацій ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України. 

 

The Risks and Challenges of European Banking Union (Ризики та виклики 

Європейського Банківського Союзу)  

 Станіслав Першич – докторант Університету 

Александру Іоан Куза (м.Ясси, Румунія.); 

Константин-Маріус Апостое – докторант 

Університету Александру Іоан Куза (м.Ясси, 

Румунія.);  

Васілє Кокріс – докторант Університету 

Александру Іоан Куза (м.Ясси, Румунія). 
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