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Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю:  
  

"Реформування публічного управління та адміністрування:  

теорія, практика, міжнародний досвід"  

  
  

м. Одеса, вул. Генуезька, 22.  
  
    

Регламент конференції:  

27 жовтня 2017 року  
  

09.00–09.55 – реєстрація учасників конференції.  

  

10.00– 1020– відкриття конференції та привітання її учасників (ауд. 315).  
  

10.20–1200 – панельна дискусія (ауд. 315).  

  

1200–1300  – перерва на обід (їдальня на першому поверсі Інституту).  

  

1300–1500 – робота секцій  

  
  

Виступи на секційних засіданнях – до 7 хвилин.  

  
  

Робочі мови: українська, російська, англійська.  

СЕКЦІЯ № 1  
  
  

РОЗВИТОК СИСТЕМИ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ  
  

Голова секції:  
  

Пахомова Т.І. – завідувач кафедри регіональної політики та публічного 

адміністрування ОРІДУ НАДУ при Президентові України.  
  
  

Urban agglomeration development on the example of Greater Paris  

  Іжа М.М. – директор ОРІДУ НАДУ при Президентові  

України.  

  

Public-Service-Education in Germany, especially in Mecklenburg-Western Pomerania  
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 Prof. Dr. Holger Franke – University of Applied Sciences for Public Administration, Police and 

Administration of Justice (Mecklenburg- Western Pomerania, 

Germany).  

  

Секторальна децентралізація як напрям удосконалення системи регіонального 

управління  

 Балабаєва З.В. – професор кафедри регіональної політики та публічного адміністрування 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України.  

  

Регіональна політика щодо діяльності служб управління персоналом в контексті 

реалізації Стратегії розвитку державної служби в Україні  

 Білорусов С.Г. – директор Херсонського обласного центра перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників органів державної влади, 

місцевого самоврядування, держаних підприємств, 

установ і організацій;  

Сторчак О.А. – начальник відділу управління персоналом 

апарату Херсонської обласної державної адміністрації.  

  

Роль трудових ресурсів у соціально-економічному розвитку територіальної громади, 

регіону та суспільства  

  Білуха Л.А. – аспірант кафедри регіонального розвитку  

та місцевого самоврядування ХарРІДУ НАДУ  при 

Президентові України.  

  

Performance Management In Public Sector  

  Варзарі Анна – аспірант Академії Публічного Управління  

Республіки Молдова (м. Кишинів, Республіка Молдова).  

  

Джерела суспільного погляду на успіх  ключових українських реформ: світовий 

регіональний вимір  

  Голинська О.В. – доцент кафедри економічної та  

фінансової політики ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України.  

  

Службова дисципліна - основа результативності, ефективності та якості службової 

діяльності державного службовця  

 Гулєвич А.Ю. – аспірант кафедри регіональної політики та публічного адміністрування 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України.  

  

Організаційні складові взаємодії органів публічної влади і засобів масової інформації в 

умовах децентралізації  

  Даниленко С.А. – начальник інформаційного відділу редакції  збору  та 

 обробки  інформації  з  регіонів Центрального друкованого органу 

Міністерства оборони України «Народна армія».  

  

Соціальна адаптація внутрішньо переміщених осіб в територіальних громадах  



   4  

  Дяченко  А.В.  –  аспірант  кафедри  соціальної  та  

гуманітарної політики НАДУ при Президентові України.  

  

Фінансова спроможність об’єднаних територіальних громад і якісна освіта  

 Коцовська О.С. – доцент кафедри освітньої політики Львівського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти.  

  

Становлення спроможної територіальної громади  

 Кузьменко С.Л. – аспірант кафедри регіонального розвитку та місцевого самоврядування 

ХарРІДУ НАДУ при Президентові України; головний 

спеціаліст відділу державної реєстрації нормативно-

правових актів управління реєстрації нормативно-

правових актів, правової роботи та правової освіти 

Головного територіального управління юстиції у 

Харківській області.  

  

Організаційний механізм розвитку публічної влади на місцевому рівні  

  Куц Ю.О. – завідувач кафедри регіонального розвитку та  

місцевого  самоврядування  ХарРІДУ  НАДУ при 

Президентові України.  

  

State Power Decentralization: European Experience for Ukraine  

  Маєв А.П. – завідувач сектору міжнародних звязків  

ОРІДУ НАДУ при Президентові України.  

  
  

Державне управління галуззю туризму в Україні  

 Майстро С.В. –  завідувач кафедри публічного адміністрування у сфері цивільного захисту  

Національного університету цивільного захисту України (м. 

Харків);  

Батир Ю.Г. – доцент кафедри публічного адміністрування 

у сфері цивільного захисту Національного університету 

цивільного захисту України (м. Харків).  

  

Розвиток громадянського суспільства як напрям децентралізації влади в Україні  

  Малишева О.В. – здобувач кафедри регіонального  

розвитку та місцевого самоврядування ХарРІДУ НАДУ при 

Президентові України.  

  

Політична та громадська участь як основа партисипативної демократії  

  Мамонтова Е.В. – професор кафедри регіональної  

політики та публічного адміністрування ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України.  

  

Екологізація державного управління в умовах децентралізації  
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  Машненков К.А. – докторант кафедри державного  

управління та місцевого самоврядування ДРІДУ НАДУ при 

Президентові України.   

  

Організаційно-правові та економіко-фінансові передумови створення об’єднаних 

територіальних громад в Україні  

  Мурзановський Г.М. – здобувач Інституту проблем ринку  

 та  економіко-екологічних  досліджень  НАН  України   

(м. Одеса).  

  

Децентралізація і розвиток місцевого самоврядування: економічне підґрунтя  

   Наконечний В.В. – доцент кафедри регіонального  

розвитку та місцевого самоврядування ХарРІДУ НАДУ при 

Президентові України.  

  

Теоретичні основи ресурсного забезпечення територіальної громади та використання 

логістичного підходу в управлінні ресурсами  

   Негуляєва І.М. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові  

України.  

  

Децентралізація як основа розвитку публічного управління на місцевому рівні  

 Неділько А.І. – асистент секції державного управління і права кафедри фінансів та 

банківської справи Полтавського національного технічного 

університету імені Юрія Кондратюка.  

  
  

Методологія дослідження кадрових ресурсів органів регіонального управління  

  Незять В.І. – аспірант кафедри державного управління  

та  місцевого  самоврядування  ДРІДУ  НАДУ  

при Президентові України.  

  

Роль регіонів у розвитку транзитивного простору України  

   Подп’ятнікова А.Я. – провідний фахівець кафедри  

кримінально-правових дисциплін Університету митної справи та 

фінансів (м. Дніпро).  

  

Реалізація реформи місцевого самоврядування в Україні – шлях до розвитку системи 

регіонального управління  

   Пономарьов В.В. – аспірант кафедри регіональної  

політики та публічного адміністрування ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України.  

  

Шляхи раціоналізації системи планування місцевого ресурсного потенціалу  

   Попова К.Г. – здобувач кафедри державознавства і права  

ОРІДУ НАДУ при Президентові України.  
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Розвиток освіти у сфері фізичної культури в умовах децентралізації  

  Проць Т.А. – аспірант кафедри менеждменту ЛРІДУ  

НАДУ при Президентові України.  

  

Суть і особливості соціального партнерства як механізму взаємодії органів місцевого 

самоврядування, профспілок і організацій роботодавців  

  Самойленко А.П. – аспірант кафедри української та  

іноземних мов ОРІДУ НАДУ при Президентові України.  

  

Стратегические основы реформы публичного управления Республики Молдова  

  Симботяну Аурел – проректор з наукової роботи  

Академії Публічного Управління Республіки Молдова  (м. 

Кишинів, Республіка Молдова).  

  

Підвищення ефективності співробітництва територіальних громад на регіональному  

рівні  

  Смачний В.В – аспірант кафедри української та іноземних мов ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України; заступник сільського голови Олександрівської сільської ради 

Жмеринського району Вінницької області.  

  

Спроможність територіальних громад до вирішення геріатричних проблем 

громадського здоров’я  

  Худоба  О.В.  –  докторант  кафедри  регіонального  

управління та місцевого самоврядування ЛРІДУ НАДУ при 

Президентові України.  

  

  

Використання Big Data у роботі місцевих органів влади та органів місцевого 

самоврядування  

  Чала Н.Д. – професор кафедри маркетингу та управління  

 бізнесом  Національного  університету  «Києво- 

Могилянська академія» (м. Київ);  

Гавриленко О.В. – доцент кафедри безпеки інформаційних 

технологій Національного авіаційного університету (м. 

Київ).  

  

The decision-making process in the Republic of Moldova through the Reform of the Public 

Administration  

  Чіряк Діана– студент Академії Публічного Управління  

Республіки Молдова (м. Кишинів, Республіка Молдова).  

  

Лібералізм як ідея публічного управління  

   Чебан О.І. – доцент кафедри регіональної політики та  

 публічного  адміністрування  ОРІДУ  НАДУ  при  

Президентові України.  
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Розвиток системи місцевого самоврядування в Україні: інституційний аспект  

  Шумляєва І.Д. – доцент кафедри права та європейської  

інтеграції ДРІДУ НАДУ при Президентові України.  

  

Громадянське суспільство і медіа: комунікації через призму постмодернізма  

 Ясиневич С.Л. – здобувач кафедри регіональної політики та публічного адміністрування 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України.  

СЕКЦІЯ № 2  
  

РЕГІОНАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА:   

АНАЛІЗ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ   

Голова секції:  
  

Ахламов А.Г. – завідувач кафедри економічної та фінансової політики ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України.  

  
  

Перспективні напрямки розвитку моделювання соціально-економічних систем в умовах 

криз  

  Ахламов А.Г. – завідувач кафедри економічної та  

фінансової політики ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України.  

  

Напрями розвитку соціального підприємництва в Україні  

  Арент С.С. – здобувач кафедри економічної теорії та  

конкурентної політики Київського національного 

торговельно-економічного університету.  

  

Використання конкурентних переваг Донецької області для її відновлення  

  Бабич С.М. – доцент кафедри економіки  і менеджменту  

Харківського національного університету   

ім. В. Н. Каразіна;  

Беззубко Ю.І. – студент Харківського національного 

університету ім. В.Н. Каразіна.  

  

Реалізація проектів публічно-приватного партнерства як інструменту розвитку малого 

міста  

  Бабіч О.В. – аспірант кафедри публічного управління та  

регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові України.  

  

Шляхи удосконалення державного управління рибним господарством України  

   Бєлошапка Т.В. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові  

України.  
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Аналіз  економічної  активності  суб’єктів  підприємницької  діяльності  та  

стимулювання їх діяльності у різних регіонах країни  

   Бойко О.Я. – аспірант кафедри менеджменту організацій  

ЛРІДУ НАДУ при Президентові України.  

  

Особливості механізму державного регулювання сфери житлово-комунального 

господарства  

   Бурдига Д.М. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові  

України.  

  
  

Administration management decisions of innovative investment development at industrial 

enterprises of odessa region  

 Воронжак П.К. – доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту  Інституту бізнесу, економіки 

та інформаційних технологій Одеського національного 

політехнічного університету.  

  

Система інвестиційних інструментів державного управління регіональним розвитком  

  Горячук  В.Ф.  –  професор  кафедри  глобалістики,  

євроінтеграції та управління національною безпекою ОРІДУ 

НАДУ при Президентові України;  

Дуков Д.Ф. – старший викладач кафедри глобалістики, 

євроінтеграції та управління національною безпекою 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України.  

  

Шляхи вдосконалення державного управління в регіонах України  

  Грищук Р.С. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові  

України; помічник судді Суворовського районного суду  м. 

Одеси.  

  

Вплив міграційних процесів на розвиток регіонально-економічних систем в Україні  

  Гулєвич  О.С.  –  аспірант  кафедри  соціальної  і  

гуманітарної політики НАДУ при Президентові України.  

  

Напрями удосконалення механізмів контролю в процесі казначейського обслуговування 

місцевих бюджетів  

  Гулик Н.В. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові  

України; заступник начальника Управління Державної 

казначейської служби України у Каховському районі 

Херсонської області.  

Внутрішня міграція населення як фактор економічного зростання регіонів  

  Гусаров К.О. – науковий співробітник наукового відділу з проблем  державної 

 безпеки  навчально-наукововиробничого  центру  Національного 
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 університету цивільного захисту України (м. Київ). Доцільність процесного підходу 

в публічному управлінні  

 Ємельянова О.М. – начальник відділу координації наукової роботи та докторантури ОРІДУ 

НАДУ при  

Президентові України.  

  

Історія формування та реформування пенсійної системи в Україні  

  Єрко  О.В.  –  аспірант  кафедри  глобалістики,  

євроінтеграції та управління національною безпекою ОРІДУ 

НАДУ при Президентові України.  

  
  

Особливості фінансового забезпечення діяльності Національної поліції  

  Жук Ю.П. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові  

України; начальник розрахункового відділення 

держустанови «Центр обслуговування підрозділів  

Національної поліції України» (м. Київ).  

  

Проблеми оцінювання споживчих цін в контексті адаптації національної системи 

статистики до європейських стандартів  

  Заїка Т.Г. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові  

України.  

  

Організація системи бюджетування як механізму оперативного управління сталого 

розвитку підприємств Одеського регіону  

 Карпенко Л.М. – доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної 

діяльності Інституту бізнесу, економіки та 

інформаційних технологій Одеського національного 

політехнічного університету;  

Сапрон  Н.О.  –  магістр  Одеського  національного 

політехнічного університету.  

  

Сучасні реалії фінансового забезпечення місцевих бюджетів в Україні  

  Квасницька  Р.С.  –  професор  кафедри  фінансів,  

банківської  справи  та  страхування  Хмельницького 

національного університету.  

  

Шляхи підвищення ефективності діяльності державної міграційної служби  

  Ковальов  Г.І.  –  доцент  кафедри  економічної  та  

фінансової політики ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України.  

  

Сучасні тенденції формування механізмів структурних змін в економіці України  

  Куйбіда С.В. – аспірант Національного університету  

«Львівська політехніка».  
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Зарубіжний досвід формування доходів місцевих бюджетів  

  Куранда  Л.О.  –  доцент  кафедри  економічної  та  

фінансової політики ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України.  

  

Нормативно-правове забезпечення програмно-цільового методу в Україні  

  Куспляк Г.І. – аспірант кафедри економічної та  

фінансової політики ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України.  

  

  

Підвищення рівня інноваційно-інвестиційної спроможності регіонів – пріоритетна ціль 

державної стратегії регіонального розвитку  

  Ляшенко В.В. – старший викладач кафедри економіки та сфери обслуговування 

Миколаївського міжрегіонального інституту  розвитку  людини  ВНЗ 

 Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».  

  

Проблеми гармонізації національної системи статистики у відповідності з 

європейськими стандартами  

  Мельник Н.М. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові  

України.  

  

Фінансово-економічні аспекти забезпечення позитивних зрушень у технологічній 

структурі виробництва  

  Миколайчук М.М. – професор кафедри економічної та  

фінансової політики ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України.  

  

Дестабілізуючі чинники та заходи по забезпеченню економічної безпеки підприємств 

Одеського регіону  

 Міхляєв М.О. – доцент кафедри менеджменту організацій ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України; Манойлова Ю.В. – слухач ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України.  

  

Систематизація підходів до визначення поняття «капіталізація»  

  Назаренко Ю.А. – здобувач Інституту проблем ринку та  

 економіко-екологічних  досліджень  НАН  України   

(м. Одеса).   

  

Досвід зарубіжних країн  щодо державного нагляду за цінами на спожівчомуму ринку  

  Немодрук Н.П. – голова громадської спілки Асоціації  

експертів в системі ціноутворення.  
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Перехід до середньострокового бюджетного планування:цілі та напрями реалізації  

  Осадчук  С.В.  –  доцент  кафедри  економічної  та  

фінансової політики ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України.  

  

Актуальність проблеми вдосконалення державної політики розвитку підприємництва в 

аграрній сфері  

  Полієнко Н.М. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові  

України.  

  

Напрями реформування статистики: переваги та недоліки  

  Скрипнік О.Б. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові  

України; заступник начальника відділу обробки даних 

статистики торгівлі та енергетики управління обробки 

даних статистичних спостережень ГУС в Одеській 

області.  

Основні позиції модернізації системного функціоналу в казначейському обслуговуванні 

місцевих бюджетів  

  Смирнова М.І. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові  

України; заступник начальника Головного управління 

Державної казначейської служби України в Одеській області. Изменение социально-

экономических показателей в Республике Молдова  
  Фрунзе О.Б. – викладач кафедри економіки і публічного  

менеджменту Академії Публічного Управління Республіки 

Молдова (м. Кишинів, Республіка Молдова).  

  

Інтеграція України в ЄС: шлях до прискореного розвитку економіки її регіонів  

  Цанько О.О. – аспірант кафедри економічної політики та  

економіки праці ЛРІДУ НАДУ при Президентові України.  
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СЕКЦІЯ № 3  
  

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК 

ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ  
  

Голова секції:  
  

Попов С.А. – завідувач кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук ОРІДУ 

НАДУ при Президентові України.  
  
  

Реформа Пенсійного Фонду України: виявлення проблем її реалізації   

  Попов С.А. – завідувач кафедри гуманітарних та  

 соціально-політичних  наук  ОРІДУ  НАДУ  при  

Президентові України;   

Гуртова А.М. – аспірант кафедри публічного управління та 

регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові  

України.  

  

Модель сучасного керівника в системі публічної служби  

 Якубовський О.П. – професор кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України.  

  

Дефініція моделі 5Р в публічному управлінні та адмініструванні: зарубіжні погляди  

   Биковська О.Н. – аспірант кафедри гуманітарних та  

 соціально-політичних  наук  ОРІДУ  НАДУ  при  

Президентові України.  

  

Передумови інституціалізації публічної дипломатії в Україні  

  Децик О.П. – аспірант кафедри публічного управління та  

адміністрування Івано-Франківського національного 

технічного університету нафти і газу.  

  

Категорія «державно-громадянське партнерство» в зарубіжній науці  

   Драгомирецька Н.М. – професор кафедри гуманітарних  

 та  соціально-політичних  наук  ОРІДУ  НАДУ  при  

Президентові України.  

  

Реформування вітчизняної системи охорони здоров’я: деякі питання що потребують 

відповіді  

  Корвецький О.Д. – доцент кафедри гуманітарних та соціально-політичних 

 наук  ОРІДУ  НАДУ  при  

Президентові України.  
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Соціальні інновації в моделях соціальної політики розвинених країн: досвід для України    
  Курносенко Л.В. – доцент кафедри гуманітарних та  

 соціально-політичних  наук  ОРІДУ  НАДУ  при  

Президентові України.  

  

Історичні аспекти соціальної відповідальності та її вплив на соціально-культурний 

розвиток на Півдні України (на прикладі Миколаївщини)  

  Лізаковська С.В. – викладач Інституту міжнародних  

відносин Військово-морської академії ім. Героїв 

Вестерплатте (м. Гдиня, Польща).  

  

Якість управління в органах державного управління  

 Літвак А.І. – доцент кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України.  

  

Державно-громадське управління як нова модель співпраці  

 Матвєєнко І.В – заступник начальника відділу з координації наукових досліджень та 

докторантури ОРІДУ НАДУ при Президентові України; 

доцент кафедри регіональної політики та публічного 

адміністрування ОРІДУ НАДУ при Президентові України.  

  

Суперечності реалізації публічної політики у сфері патріотичного виховання на 

місцевому рівні  

  Меляков  А.В.  –  професор  кафедри  соціальної  і  

гуманітарної політики ХарРІДУ НАДУ при Президентові 

України. Зворотній зв’язок в політичному управлінні: український досвід  

 Милосердна І.М. – доцент кафедри політичних теорій Національного університету 

«Одеська юридична академія».  

  

Європейські тенденції соціокультурного розвитку сучасного міста  

 Овчаренко С.В. – професор кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук ОРІДУ 

НАДУ при Президентові України.  

  

Особливості розвитку незалежної України в умовах глобалізації та їх вплив на 

суспільно-політичне життя Південного регіону  

 Овчаренко Ю.О. – доцент кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук ОРІДУ 

НАДУ при Президентові України.  

  

  

Участь громадськості у реалізації державної політики у сфері охорони культурної 

спадщини  

  Пєлєвін Є.Ю. – асистент кафедри політології Одеського  
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національного політехнічного університету.  

Організація взаємодії складових єдиної державної системи цивільного захисту  

  Присяжнюк І.М. – аспірант кафедри гуманітарних та  

 соціально-політичних  наук  ОРІДУ  НАДУ  при  

Президентові України.  

  

Концептуальні основи переходу від бюрократичної моделі державного управління до 

«нового публічного управління» (NPM)  

  Расулова  Лала  Амір  кизи  –  аспірант  кафедри гуманітарних 

та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України; 

головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку, звітності та 

адміністративногосподарського  забезпечення  Малиновської 

 районної адміністрації Одеської міської ради.   

  

Стратегічне управління під час Кримської війни 1853-1855 років  

  Ростіянов Б.Ю. – доцент кафедри гуманітарних та соціально-політичних  наук 

 ОРІДУ  НАДУ при Президентові України.  

  

Механізми забезпечення надання якісних адміністративних послуг у соціальній сфері  

 Савчук Л.І. – аспірант кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ 

при  

Президентові України.   

  

Стан соціальної безпеки України: експертні оцінки  

  Сидорчук  О.Г. –  докторант  кафедри  державного  

управління та місцевого самоврядування ЛРІДУ НАДУ при 

Президентові України.  

  

Соціальний захист осіб з інвалідністю: зарубіжний досвід, як приклад для України  

   Сокур Н.В. – доцент кафедри гуманітарних та соціально- 

політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України.   

  

Мова – духовна зумовленість та окремішність нації  

   Стойкова Г.Г. – доцент кафедри української та  

іноземних мов ОРІДУ НАДУ при Президентові України.  

  

Практика суспільної модернізації в умовах вітчизняних регіональних перетворень  

  Титаренко Л.М. – доцент кафедри гуманітарних та  

 соціально-політичних  наук  ОРІДУ  НАДУ  при  

Президентові України.   

  

  

Легітимність публічної влади та громадянська ідентичність: основні напрями впливу  
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 Яковлева Л.І. – докторант кафедри регіональної політики  та публічного адміністрування 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України.  

Екзоглосна мовна ситуація України: соціокультурний вимір  

 Яремчук Н.В. – приват-доцент кафедри української та зарубіжної літератур 

Південноукраїнського  

 національного  педагогічного  університету  імені   

К.Д. Ушинського (м. Одеса);  

Іскова М.А. – магістр факультету української філології 

Південноукраїнського національного педагогічного 

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

  

Шляхи підвищення ефективності управління сферою рекреації та туризму  

   Яценко В.А. – доцент кафедри гуманітарних та  

соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ  при 

Президентові України.  
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СЕКЦІЯ № 4  
  

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ТА НАПРЯМИ 

ВПРОВАДЖЕННЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ  
  

Голова секції:  
  

Приходченко Л.Л. – завідувач кафедри публічного управління та регіоналістики 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України.  
  
  

Комплексний механізм горизонтальної взаємодії в системі публічного управління в 

умовах децентралізації влади  

  Приходченко  Л.Л.  –  завідувач  кафедри  публічного  

 управління  та  регіоналістики  ОРІДУ  НАДУ  при  

Президентові України.  

  

Деякі проблеми формування етичних цінностей публічних службовців  

  Бронікова С.А. – завідувач кафедри мовної підготовки і  

 комунікації  в  публічному  управлінні  НАДУ  при  

Президентові України;  

Оганісян М.С. – доцент кафедри публічного управління та 

регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові України.  

  

Адміністративно-територіальні реформи місцевого самоврядування в Німеччині: досвід 

для України  

  Буник М.З. – доцент кафедри української та іноземних мов   

ЛРІДУ НАДУ при Президентові України.  

   

Методи дослідження публічно-управлінських відносин у процесі формування 

представницьких органів влади  

  Васильєв О.С. – здобувач кафедри регіонального розвитку  

 та  місцевого  самоврядування  ХарРІДУ  НАДУ  при  

Президентові України.  

  

Проблеми впровадження децентралізації в Україні  

  Герасимюк К.Х. – начальник відділу з питань персоналу  

апарату Вінницької обласної державної адміністрації.  

  

Напрями реформування місцевого самоврядування та децентралізації влади в Україні 

на сучасному етапі державотворення  

  Гончарук Н.Т. - професор кафедри державного управління  

 та  місцевого  самоврядування  ДРІДУ  НАДУ  при  

Президентові України;  
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Архипенко І.М. - доцент кафедри публічного управління та 

регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові України.  

  

Основні проблеми на першочерговому етапі створення механізму надання якісних 

соціальних послуг в об’єднаних територіальних громадах  

 Єльчієва О.Р. –  аспірант кафедри публічного управління та регіоналістики ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України; заступник директора 

департаменту соціального захисту населення Миколаївської 

обласної державної адміністрації.   

  

Щодо визначення понять консультативно-дорадчих органів  

 Закорчемна О.В. - аспірант кафедри публічного управління  та регіоналістики ОРІДУ 

НАДУ при Президентові  

України.  

  

Актуальність розвитку управлінського інструментарію підтримки співробітництва 

територіальних громад в умовах децентралізації  

  Ігнат О.В. – аспірант кафедри менеджменту та  

управління проектами ДРІДУ НАДУ при Президентові 

України.  

  

До визначення загальної компетенції органів місцевого самоврядування  

 Карпа М.І. - докторант кафедри регіонального управління та місцевого самоврядування 

ЛРІДУ НАДУ при  

Президентові України.  

  

Особливості проведення реформи децентралізації в Японії  

  Кожина  А.В.  –  докторант  кафедри  регіонального  

управління, місцевого самоврядування та управління містом 

НАДУ при Президентові України.  

  

Децентралізаційні тенденції та вектори: світовий досвід  

  Козак В.І. – докторант кафедри державного управління і  

місцевого самоврядування ДРІДУ НАДУ при Президентові 

України.  

  

Аналіз механізмів публічного управління в полі взаємодії доменів впливу  

  Kомаровський І.В. – експерт Центру підтримки бізнесу  

Одеської регіональної торгово-промислової палати.  

  

Опорні школи як нова система якісної освіти в умовах децентралізації  

  Лопушинський І.П. – завідувач кафедри державного  

управління і місцевого самоврядування Херсонського 

національного технічного університету.  
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Місце та роль лісової політики у забезпеченні добробуту  

  Мусійовський  А.Й.  –  аспірант  кафедри  публічного  

 управління  та  регіоналістики  ОРІДУ  НАДУ  при  

Президентові України.  

  

  

Мова як чинник етнонаціональної мобілізації і як каталізатор соціально-політичної 

напруги  

  Надолішній П.І. – професор кафедри публічного управління та  регіоналістики 

 ОРІДУ  НАДУ  при  Президентові  

України.  

  

Децентралізація публічної служби П’ятої Французької республіки: досвід для України у 

контексті реалізації Стратегії реформування державного управління  на 2016-2020 роки  

  Онуфрієнко О.В. – докторант кафедри державного  

управління та місцевого самоврядування ДРІДУ НАДУ при 

Президентові України.  

  

"Підводні камені" децентралізації - загрози народовладдю  

  Орлова А.І. – аспірант кафедри публічного управління та  

регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові України.  

  

Особливості розвитку державно-приватного партнерства в Республіці Казахстан  

  Піроженко Н.В. – доцент кафедри публічного управління та  регіоналістики 

 ОРІДУ  НАДУ  при Президентові  

України.  

  

Соціальна напруженість і децентралізація як об’єкти наукового дослідження та 

державного управління  

 Помаза-Пономаренко А.Л. – провідний науковий співробітник навчально-науково-

виробничого центру Національного університету цивільного 

захисту України (м. Харків);  

Вербицький О.В. – аспірант навчально-наукововиробничого 

центру Національного університету цивільного захисту 

України (м. Харків).  

  

Досвід об’єднання територіальних громад у Братського району Миколаївської області.  

 Попов М.П. – доцент кафедри публічного управління та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України; Кузьміна О.П – слухач ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України; голова Братської районної 

державної адміністрації Миколаївської області.   

  

Прозорість органів публічної влади: складові та рівні  
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  Ткач І.В. – аспірант кафедри публічного управління та регіоналістики ОРІДУ 

НАДУ при Президентові України; начальник відділу економічного розвитку, 

торгівлі та туризму  Первомайської  райдержадміністрації  

Миколаївської області.  

  

Правове управління в галузі управління людськими ресурсами державної служби на 

сучасному етапі  

 Чижова С. М. – старший викладач кафедри публічного управління та регіоналістики ОРІДУ 

НАДУ при Президентові України.  

  

Реалізація на регіональному рівні державної політики в галузі медсестринства в умовах 

упровадження децентралізації  

  Шегедин Я.Ю. – аспірант кафедри менеджменту ЛРІДУ  

НАДУ при Президентові України.  
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СЕКЦІЯ № 5  
  

УКРАЇНА В ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ  
  
  

Голова секції:  
  

Кривцова В.М. – завідувач кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління 

національною безпекою ОРІДУ НАДУ при Президентові України.  

  
  

Methodology of research in the field of public administration  

   Cornea Valentina – PhD, Lector, faculty of juridical, social  

and political sciences, "DUNĂREA DE JOS" UNIVERSITY OF 

GALAŢI, ROMANIA;   

Kомаровський І.В. – експерт Центру підтримки бізнесу 

Одеської регіональної торгово-промислової палати.  

  
A Discursive Way of Treating the Rise of Populism  

   Farte Gheorghe-Ilie – Conf. univ. dr.Head of Communication  

and Public Relations Department Alexandru Ioan Cuza University of 

Iaşi, Romania.  

  

Eastern partnership as a factor of the conflict with Russia  

   Starciuc Carolina – Ph. D. Candidate in Economics  of  

"Alexandru Ioan Cuza" University of Iaşi, Romania;  

Комаровський В.В. – доцент кафедри глобалістики, 

євроінтеграції та управління національною безпекою ОРІДУ 

НАДУ при Президентові України.  

  

European Union – Crises and Reforms  

   tefanachi Bogdan – PhD. Habil. Associate Professor  

Alexandru Ioan Cuza University of Iasi; Faculty of Philosophy 

and Social-Political Sciences  Department of Political 

Sciences, International Relations and European Studies.  

  

Вплив зовнішніх чинників на трансформацію механізмів публічного управління 

економічним розвитком України  

   Аль-Атті  А.  –  аспірант  кафедри  публічного  

адміністрування Міжрегіональної академії управління 

персоналом (м. Київ).  

  

Протидія інформаційним впливам в сучасних міжнародних відносинах  

   Арінзонов А.В. – магістрант Харківського національного  

університету ім. В.Н.Каразіна   
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Впровадження  в Україні  європейських принципів соціального захисту населення  

   Беззубко  Л.В.  –  професор  кафедри  економіки  і  

менеджменту Донбаська національна академія будівництва 

і архітектури (м. Краматорськ);  

Папанова К.Г. – слухач магістратури державного 

управління Донецького національного технічного 

університету (м. Покровськ).   

  

Використання зарубіжного досвіду організації служби в правоохоронних органах  

   Ботвінов Р.Г. – докторант кафедри філософії, соціології  

державного управління ДРІДУ НАДУ при Президентові 

України.   

  

Роль і місце Українських регіонів у загальноевропейському просторі  

 Бутенко Т.В. – доцент кафедри менеджменту організацій ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України; Новак Г.Д. – слухач ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України, ДП «Морській торгівельний 

порт  

«Чорноморськ».  

  

Україна в міжнародних інтеграційних процесах  

   Закурдаєва О.В. – викладач кафедри міжнародних  

 відносин,  міжнародної  інформації  та  безпеки  

Харківського національного університету  ім. 

В.Н. Каразіна.  

  

Захист національних інтересів України в контексті розвитку взаємовідносин з ЄС  

   Кадук  Н.І.  –  доцент  кафедри  глобалістики,  

євроінтеграції та управління національною безпекою ОРІДУ 

НАДУ при Президентові України;  

Ніколаєва М.І. – доцент кафедри історії та світової 

політики Інституту соціальних наук Одеського 

національного університету імені І.І. Мечникова.  

  

Вивчення європейського досвіду публічного управління як суттєвий аспект інтеграції 

України в світове співтовариство  

 Кухарева Г.П. – аспірант кафедри політології та філософії ХарРІДУ НАДУ при 

Президентові України.  

  
Створення Вищого суду з питань інтелектуальної власності: нові виклики у 

забезпеченні права людини на доступ до правосуддя  

   Лемець  М.В.  –  аспірант  кафедри  глобалістики,  

євроінтеграції та управління національною безпекою ОРІДУ 

НАДУ при Президентові України.  
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Cвітовий досвід розвитку інтелектуального потенціалу територіальних громад  

   Липовська К.О. – аспірант кафедри економіки та  

регіональної економічної політики ДРІДУ НАДУ при 

Президентові України.  

  

До питання реалізації міжнародних зобов’язань України щодо енергетичної 

ефективності будівель  

 Лукашук Н.В. – аспірант кафедри державознавства і права НАДУ при Президентові 

України; начальник відділу юридичної експертизи 

Юридичного управління Державного агентство з 

енергоефективності та енергозбереження України (м. 

Київ).  

  

Ресурси для збалансування державницького та транскультурного підходів у мовній 

політиці України  

   Лукова-Сичова М.Д. – викладач кафедри управління та  

адміністрування комунального вищого навчального закладу 

«Вінницька академія неперервної освіти».  

  

Напрями співробітництва України з Радою Європи  

   Лук’янова І.О. – студентка магістратури спеціальності  

«міжнародні відносини» Інституту міжнародних 

відносин Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка.  

  

Розвиток громадянського суспільства в Україні в умовах глобалізаційних викликів  

   Малиш Н.А. – професор кафедри економічної теорії та  

конкурентної політики Київського національного 

торговельно-економічного університету.  

  
Глобальная стратегия: понятие, виды, уровни  

   Ніколаєва  Д.О.  –  аспірант  кафедри  міжнародних  

відносин Інституту соціальних наук Одеського 

національного університету імені І.І. Мечникова.  

  

Стратегічне планування та організація системного моніторингу ефективності 

реалізації молодіжної політики  

   Обіход М.М. – аспірант кафедри європейської інтеграції  

та права ЛРІДУ НАДУ при Президентові України.  

  

Вища освіта в Україні в умовах євроінтеграції  

   Озаровська А. В. – аспірант кафедри політології і  

філософії ХарРІДУ НАДУ при Президентові України.  
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Євроатлантична інтеграція України: результати оцінки викликів, актуальних завдань 

та умов щодо їх виконання  

   Остапенко  О.А.  –  доцент  кафедри  глобалістики,  

євроінтеграції та управління національною безпекою ОРІДУ 

НАДУ при Президентові України.  

  

Міжнародна підтримка розвитку підприємницької діяльності в Україні  

   Поліщук Г.О. – аспірант кафедри гуманітарних та  

 соціально-політичних  наук  ОРІДУ  НАДУ  при  

Президентові України.  

  

Іміджевий аспект інформаційної євроінтеграції України: проблеми та шляхи їх 

вирішення  

   Псьота Т.В. – студентка факультету міжнародних  

 економічних  відносин  та  туристичного  бізнесу  

Харківського національного університету  ім. 

В.Н. Каразіна.  

  

Феномен іміджу політичного лідера на міжнародній арені  

   Ткаченко Д.Ю. – магістрант Харківського національного  

університету ім. В.Н. Каразіна.  

  

Узагальнення теоретичних підходів щодо реформування механізмів державного 

регулювання сфери використання паливно-енергетичних ресурсів  

   Тронь О.Я. – аспірант кафедри економічної політики та  

врядування НАДУ при Президентові України.  

  

Місце України у міжнародних відносинах та її євро інтеграційні устремління  

   Шамраєва В.М. – професор кафедри міжнародних  

 відносин,  міжнародної  інформації  та  безпеки  

Харківського національного університету  ім. В.Н.Каразіна.    

  

Інтеграційні процеси України: сучасний стан та перспективні тенденції  

  Шведун В.О. – начальник наукового відділу з проблем управління у сфері 

цивільного захисту навчально-наукововиробничого  центру  Національного 

 університету цивільного захисту України (м. Харків).  

  

Україна на шляху зближення з ЄС  

   Шевченко  Б.Г.  –  старший  викладач  кафедри  

правознавства Одеського національного політехнічного 

університету.  

   

СЕКЦІЯ № 6   
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕЛЕКТРОННОМУ УПРАВЛІННІ  
  

Голова секції:  
  

Пігарєв Ю.Б. – завідувач кафедри електронного урядування та інформаційних систем 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України.  

  
  

Підрівень додатків прикладного рівня архітектури системи електронного урядування    

  Пігарєв Ю.Б. – завідувач кафедри електронного урядування  

та інформаційних систем ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України;   

Шаган А.А. – студент Міжнародного гуманітарного 

університету (м. Одеса).  

  

Електронні адміністративні послуги:  перспективи розвитку в Україні  

  Бриндак В.М. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові  

України; заступник начальника управління – начальник 

відділу організації роботи ЦОП, надання адміністративних 

послуг, розгляду звернень та забезпечення доступу до 

публічної інформації управління обслуговування Головного 

управління ДФС в Одеській області.   

  

Приєднання до Хартії відкритих даних як імпульс до розвитку відкритих даних в 

органах влади  

 Бузиновський Ю.О. – головний спеціаліст відділу інформатизації департаменту 

інформаційних технологій Вінницької міської ради, 

координатор розвитку відкритих даних у м. Вінниці.  

  

Інноваційні технології в електронному управлінні: впровадження електронного уряду  

на Україні та перспективи його розвитку  

  Булгакова О.О. – студентка факультету міжнародних  

 економічних  відносин  та  туристичного  бізнесу  

Харківського національного  університету  ім. В.Н. Каразіна.   

  

Підвищення ефективності державного контролю в сфері захисту інформації  

  Васєв В.О. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові України; Миколаївське управління 

Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.  

  

Світовий досвід впровадження системи електронних виборів  

 Деревич М.А.. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові України; начальник відділу за 

зверненнями громадян Херсонської міської ради.  

  

Європейський досвід у сфері захисту персональних даних в органах публічної влади  
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  Дмитриченко  С.В.  –  слухач  ОРІДУ  НАДУ  при  

Президентові України; Миколаївське управління Державної 

служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.  

  

Порядок захисту інформації в автоматизованих системах  

  Дятловський В.В. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові  

України.  

  

Реінжиніринг адміністративних процесів в органах Державної фіскальної служби 

України  

  Кириловська  О.Ю.  –  слухач  ОРІДУ  НАДУ  при  

Президентові України; заступник начальника управління – 

начальник відділу організації та планування роботи 

управління організації роботи Головного управління ДФС в 

Одеській області.  

  

Електронне урядування в місцевих органах військового управління: стан справ та 

перспективи розвитку  

  Клим О.Б. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові  

України; начальник відділу пенсійного забезпечення та 

соціальних виплат – заступник начальника Управління по 

фінансуванню військових частин та установ центрального 

підпорядкування Міністерства оборони України.  

  

Хмарні технології та електронне врядування в Україні  

 Кобзев І.В. – доцент кафедри інформаційних технологій і систем управління ХарРІДУ 

НАДУ при Президентові України;  

Петров К.Е. – професор кафедри штучного інтелекту 

Харківського національного університету радіоелектроніки.  

  

Впровадження технологій електронного урядування в Україні  

  Кухарська Я.О. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові  

України; завідувач сектору інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю апарату Очаківської міської 

ради та її виконавчого комітету (Одеська обл.).  

  

Формування відкритої та прозорої влади в контексті сучасних трансформаційних 

процесів  

  Куспляк І.С.  – доцент електронного урядування та  

інформаційних систем ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України;  

Сітарчук М.О. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. Створення електронної системи щоденного моніторингу споживання 

енергоресурсів  

  Магдич І.Ю. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові  
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України; начальник відділу енергетики та енергозбереження 

Департаменту житлово-комунального господарства, 

енергетики та інфраструктури Вінницької обласної 

державної адміністрації.  

  

Концепції розумного міста в світі та Україні  

  Макарова І.О – доцент кафедри електронного урядування  

та інформаційних систем ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України.  

  

Державний реєстр застрахованих осіб загальнообов’язкового державного соціального 

страхування, як складова механізму державного управління розвитком пенсійної 

системи України  

  Мартиненко Н.В. – аспірант кафедри соціальної та  

гуманітарної політики ХарРІДУ НАДУ при Президентові 

України.  

  

Обязанности публичных субьектов и третьих лиц в целях реализации национальной 

инфраструктуры пространственых данных в республики молдова  

  Мокряк  Віоріка  -  Академія  Публічного  Управління  

Республіки Молдова (м. Кишинів, Республіка Молдова);  

Мокряк Октавян - Агентство земельних відношень і 

кадастру Республіки Молдова (м. Кишинів, Республіка 

Молдова).  

  

Аналіз досвіду країн-членів ЄС щодо надання електронних адміністративних послуг та 

можливості його імплементування в Україні  

  Розмаріцина Н.А. – аспірант кафедри економічної та фінансової  політики 

 ОРІДУ  НАДУ при Президентові України;  адміністратор 

 відділу дозвільних документів у сфері господарської діяльності 

управління  дозвільних  документів  та  місцевих адміністративних 

 послуг  Департаменту  надання адміністративних послуг 

Одеської міської ради.  

  

Особливості нормативно - правового забезпечення інформаційної безпеки в державному 

управлінні  

  Скакунов  О.В.  –  перший  заступник  начальника  

територіального вузла – начальник штабу 8 територіального 

вузла урядового зв’язку Держспецзв’язку.  
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СЕКЦІЯ № 7  
  

ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ:   

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА  
  

Голова секції:  
  

Безверхнюк Т.М. – завідувач кафедри проектного менеджменту ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України.  

  
  

Комунікативна складова публічного управління розвитком туризму в Україні  

  Безверхнюк  Т.М.  –  завідувач  кафедри  проектного менеджменту 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України; Бабова І.К. – професор кафедри 

проектного менеджменту ОРІДУ НАДУ при Президентові України.  

  

Project-oriented universities – key role players in regional development  

  Manolescu Irina Teodora – PhD., Associate Professor of  

“Alexandru Ioan Cuza” University of Iaşi, Romania.  

  

Передумови реорганізації системи публічного управління в сфері медичного та 

лікувально-оздоровчого туризму в Україні  

  Биков І.Г. – аспірант кафедри проектного менеджменту  

ОРІДУ НАДУ при Президентові України.  

  

Впровадження проектного управління в діяльність органів влади як механізм 

підвищення інвестиційної привабливості регіонів  

  Боровик І.С. – старший викладач кафедри проектного  

менеджменту ОРІДУ НАДУ при Президентові України.  

  

Застосування стратегічних комунікацій в публічному управлінні - шлях творення 

національних інтересів  

  Вишневська  В.М.  –  доцент  кафедри  проектного  

менеджменту ОРІДУ НАДУ при Президентові України.  

  

Політичний слоган як елемент стратегічного дискурсу: сугестивна специфіка  

 Ковалевська А.В. – провідний фахівець відділу комунікацій ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України; старший викладач кафедри проектного 

менеджменту ОРІДУ НАДУ при Президентові України.  

  

Щодо уточнення найменувань і кількості складових управління якістю проектів  

  Кривогуз Г.І. – доцент кафедри проектного менеджменту  

ОРІДУ НАДУ при Президентові України.  
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Розвиток туристичних територій в умовах децентралізації: досвід України та  

Німеччини  

  Кубрак О.О. – аспірант кафедри проектного менеджменту  

ОРІДУ НАДУ при Президентові України.  

  

Теоретичні засади комунікаційної діяльності органів місцевого самоврядування  

  Лозовська  К.С.  –  аспірант  кафедри  проектного  

менеджменту ОРІДУ НАДУ при Президентові України.  

  

Об’єктивні ознаки інституціоналізації механізму публічного управління розвитком 

регіональної туристичної сфери  

  Лупашко  А.П.  –  аспірант  кафедри  проектного  

менеджменту ОРІДУ НАДУ при Президентові України.  

  

Еміґрація молоді з України  

 Мідик О.М. – аспірант кафедри європейської інтеграції та права ЛРІДУ НАДУ при 

Президентові України; головний спеціаліст відділу 

культурно-просвітницької роботи і навчальних закладів 

департаменту з питань культури, національностей та 

релігій Львівської обласної державної адміністрації.    

  

Публічне управління в оборонно-промисловому комплексі для сучасної України: 

фінансове оздоровлення галузі  

  Оцабрик І.І.  – аспірант кафедри менеджменту організації ЛРІДУ  НАДУ 

 при Президентові  України;  головний спеціаліст  відділу 

 бюджетного  та  оперативного планування  управління 

 контролінгу  Департаменту державних закупівель Міністерства оборони 

України   

(м. Київ).  

  

Медичний туризм  

  Псарьова  О.А.  –  аспірант  кафедри  проектного  

менеджменту ОРІДУ НАДУ при Президентові України.  

  

Осучаснення системи підготовки публічних управлінців: проектно-орієнтований підхід  

  Радченко  О.В.  –  головний  науковий  співробітник Національної академії 

державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (м. 

Хмельницький).  

  

Нова методологія оцінювання та моніторингу бідності та соціального відчуження в 

Україні  

  Романенко  Є.О.  –  завідувач  кафедри  публічного  

адміністрування Міжрегіональної академії управління 

персоналом (м. Київ).  
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Сучасні тенденції і проблеми розвитку громадянського суспільства в Одеській області  

  Сенча С.А. – аспірант кафедри проектного менеджменту  

ОРІДУ НАДУ при Президентові України; тимчасово 

виконуючий обов’язки начальника управління комунікацій та 

інформаційної політики Одеської обласної державної 

адміністрації.  

  

Суб’єкти системи стратегічних комунікацій  

 Сивак Т.В. – докторант кафедри парламентаризму та політичного менеджменту НАДУ 

при Президентові України; доцент кафедри проектного 

менеджменту ОРІДУ НАДУ при Президентові України.  

  

Залучення міжнародної технічної допомоги як додатковий ресурс економічного 

розвитку України  

  Скворцова О.К. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові  

України;головний спеціаліст відділу міжнародного 

співробітництва та залучення інвестицій Департаменту 

економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій 

Полтавської обласної державної адміністрації.  

  

Популяризація функціональної грамотності серед підлітків у м. Одеса  

  Устянська А.О. – студент ОРІДУ НАДУ при Президентові  

України.  

  

Механізми  публічного  управління  розвитком  ефективних  взаємовідносин  

громадськості та волонтерів з органами державної влади в Україні  

  Хомко Л.П. – аспірант кафедри проектного менеджменту  

ОРІДУ НАДУ при Президентові України.  

  

«Дніпро – Європейський інтермодальний водний шлях»: проект Концепції інноваційної 

соціально-економічної програми  

  Яценко О.В – доцент кафедри проектного менеджменту  

ОРІДУ НАДУ при Президентові України.  

  

СЕКЦІЯ № 8  
  

РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ПУБЛІЧНИХ  

СЛУЖБОВЦІВ  
  

Голова секції:  
  

Давтян С.Г. – доцент кафедри публічного управління та регіоналістики ОРІДУ 

НАДУ при Президентові України.   
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Комунікативна компетентність в системі професійної освіти публічних службовців  

  Андріїв М.М. – аспірант кафедри державного управління  

ЛРІДУ НАДУ при Президентові України.  

  

Розвиток  конкурентноспроможності  центрів  перепідготовки  та  підвищення  

кваліфікації на ринку освітніх послуг  

 Білорусов С.Г. – директор Херсонського обласного центра перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників органів державної влади, 

місцевого самоврядування, держаних підприємств, 

установ і організацій.  

  

Формування та розвиток політичних еліт у пострадянському просторі  

  Бурковець Д.О. – аспірант кафедри парламентаризму та полiтичного 

менеджменту НАДУ при Президентові  

України.  

  

Підвищення кваліфікації посадових осіб для забезпечення спроможності місцевого 

самоврядування  

  Василюк О.Д. – аспірант кафедри менеджменту ЛРІДУ  

НАДУ при Президентові України.  

  

Английский язык в системе профессиональной подготовки государственных служащих  

 Горшкова К.О. – доцент кафедри української та іноземних мов ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України; Кемарська Т.Г. – старший 

викладач кафедри української та іноземних мов ОРІДУ 

НАДУ при Президентові України.  

  

Місце професійно-технічної освіти в системі освіти України  

 Грень Л.М. – доцент кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами 

Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут».  

  

Запобігання мовним деформаціям як чинник мовної підготовки публічних службовців  

  Демченко В.М. – доцент кафедри державного управління  

і місцевого самоврядування Херсонського національного 

технічного університету.  

  

Професійне навчання державних службовців: досвід Польщі  

  Жиденко Н.А. – аспірант кафедри публічного управління  

та публічної служби НАДУ при Президентові України.  

  

Особливості  впровадження  сертифікатних  програм  в  освітній 

 діяльності Національної академії державного управління при Президентові 

України  
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  Кальниш Ю.Г. – професор кафедри парламентаризму та  

політичного менеджменту НАДУ при Президентові  

України.  

  

Підвищення рівня професійно-орієнтованої комунікативної підготовки з іноземних мов 

у сфері публічного управління  

  Колісніченко Н.М. – завідувач кафедри української та  

іноземних мов ОРІДУ НАДУ при Президентові України.  

  

Вивчення міжнародного досвіду в рамках післядипломної освіти організаторів охорони 

здоров’я  

  Комарницька Н.Т. – керівник курсу післядипломної освіти організаторів  охорони 

 здоров’я  Вінницького  

національного медичного університету ім. М.І. Пирогова   

(м. Вінниця);  

Ігнащук О.В. – доцент кафедри соціальної медицини та  

організації охорони здоров’я ВНМУ ім. М.І.Пирогова  (м. 

Вінниця);  

Бевз Л. В. – головний лікар санаторію «Радон»   

(м. Хмільник).  

  

Інноваційні форми і методи формування професійної мовної компетентності фахівців 

галузі публічне управління  

  Ленда Р.І. – доцент кафедри мовної підготовки та  

комунікації в публічному управлінні НАДУ при Президентові 

України;  

Плотницька І.М. – професор кафедри парламентаризму 

та політичного менеджменту НАДУ при Президентові 

України.  

  

Формування державної кадрової політики у сфері державного управління України  

 Мовчанюк А.В. – викладач кафедри публічного управління та адміністрування 

Уманського національного університету садівництва.  

  
  

Риторична компетентність державних службовців як чинник становлення 

комунікативної культури елітарного типу  

 Онуфрієнко Г.С. – доцент кафедри українознавства та загальної мовної підготовки 

Економіко-гуманітарного інституту Запорізького 

національного технічного університету.  

  

Навчання резонансному лідерству – пріоритет системи професійної освіти публічних 

службовців  

  Пашко Л.А. – професор кафедри парламентаризму та  

політичного менеджменту НАДУ при Президентові  
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України.  

  

Едьютейнмент як інноваційна технологія іншомовної підготовки в системі публічного 

управління: зарубіжний досвід  

  Петров І.Л. – старший викладач кафедри української та  

іноземних мов ОРІДУ НАДУ при Президентові України.  

  

Роль функционального стиля в организации публичных речей госслужащих  

 Пуленко І.А. – доцент кафедри української та іноземних мов ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України;  

Остапчук Л.Л. – викладач кафедри іноземних мов  

Військової академії (м. Одеса).  

  

Професійна підготовленість посадових осіб органів публічної влади, як чинник впливу 

на процес забезпечення населення товарами першої необхідності  

  Робочий  В.В.  –  науковий  співробітник  науково- 

організаційного відділення Військової академії (м. Одеса).  

  

Деякі аспекти зарубіжної практики використання методів навчання у підготовці 

публічних службовців  

  Романенко Т.І. – старший викладач кафедри кафедри  

 української  та  іноземних  мов  ОРІДУ  НАДУ  при  

Президентові України.  

  

Розвиток культури громадянськості у професійній підготовці державних службовців  

  Семенець-Орлова І.А. – докторант кафедри управління  

освітою НАДУ при Президентові України.  

  

Виклики навчання публічних службовців у сфері стратегічних комунікацій  

 Соловйов С.Г. – докторант кафедри інформаційної політики та цифрових технологій НАДУ 

при  

Президентові України.  

  

Удосконалення механізму конкурсного відбору на зайняття посад державної служби: 

проблеми та перспективи  

  Толпиго О.Ф. – доцент кафедри публічного управління та  

регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові України.  

Мультимедійні технології як інноваційний інструмент запровадження нововведень у 

навчання кадрів публічного управління  

 Трегубенко Г.П. –  аспірант кафедри права та європейської інтеграції ДРІДУ НАДУ при 

Президентові України; старший викладач секції 

державного управління і права кафедри фінансів і 

банківської справи Полтавського національного 

технічного університету імені Юрія Кондратюка.  
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Місце самостійної роботи слухачів при вивченні іноземної мови в системі професійного 

навчання публічних службовців  

  Філіпова Т.В. – доцент кафедри української та іноземних  

мов ОРІДУ НАДУ при Президентові України.  

  

Професійне навчання публічних службовців при здійсненні фінансового контролю  

  Халимоник О.П. – аспірант кафедри соціальної і  

гуманітарної політики НАДУ при Президентові України.  

  

Language teaching activities (A Task-based approach)  

  Яцун Є.М. – старший викладач кафедри української та  

іноземних мов ОРІДУ НАДУ при Президентові України.  
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СЕКЦІЯ № 9  
  

ПРАВО В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ  

Голова секції:  
  

Марущак В.П. – завідувач кафедри державознавства і права ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України.  
  

  
  

Стратегічне планування і державне регулювання економіки  

  Марущак В.П. – завідувач кафедри державознавства і  

права ОРІДУ НАДУ при Президентові України.  

  

Индустрия политического консультирования в международной практике  

  Бабіна В.О. – доцент кафедри правознавства Одеського  

національного політехнічного університету.  

  

Забезпечення фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності населення  за місцем 

проживанням на рівні територіальної громади  

  Базенко В.А. – аспірант кафедри державознавства і  

права ОРІДУ НАДУ при Президентові України  

  

Контроль та нагляд за дотриманням законодавства при прийнятті рішень органами 

місцевого самоврядування  

  Базіленко Д.А. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові України;  начальник 

 управління  соціальної  політики Білгород-Дністровської міської ради (Одеська 

обл.).  

  

Основні пріоритети та інструменти реалізації сучасної  монетарної політики 

Національного банку України  

  Бачинська К.В. – доцент кафедри державознавства і  

права ОРІДУ НАДУ при Президентові України  

  

Методологія і методи наукових досліджень  

  Воробйова  Г.В.  –  доцент  кафедри  правознавства  

Одеського національного політехнічного університету.  

  

Оцінювання діяльності державних службовців у сфері освіти України: методологічний 

аспект  

  Весельська М.В. - аспірант кафедри гуманітарної і  

соціальної політики  НАДУ при Президентові України.  

  

Проблеми врегулювання конфлікту інтересів в публічному управлінні  

  Голяшкіна О.А. – аспірант кафедри державознавства і  
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права НАДУ при Президентові України.  

  

  

Роль громадськості в процесах демократизації публічного управління  

  Динник І.П. – аспірант кафедри публічного управління та  

публічної служби НАДУ при Президентові України  

  

Юридична відповідальність державних службовців в Україні та державах - членах 

Європейського Союзу  

  Долгіх  Н.П.  –  старший  викладач  кафедри  

державознавства і права ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України.  

  

Регіональний вимір торговельної співпраці в рамках угоди про асоціацію між Україною 

та ЄС  

 Забарна Е.М. – завідувач кафедри економічних систем і управління інноваційним 

розвитком Одеського національного політехнічного 

університету.  

  

Актуалізація німецької концепції правової держави  

  Кваша А.С. – старший лаборант кафедри української  

мови ХарРІДУ НАДУ при Президентові України.  

  

Взаємозв’язок права і управління об’єктами державної власності: проблеми та 

перспективи  

  Киртока М.П. – аспірант кафедри державознавства і  

права ОРІДУ НАДУ при Президентові України; завідувач 

сектору правового забезпечення відділу 

документальнокадрового забезпечення департаменту 

економічного розвитку Одеської міської ради.  

  

Управління обігом публічних фінансів як частина предмету адміністративного права 

України  

 Клімова С.М. – доцент кафедри права та європейської інтеграції ХарРІДУ НАДУ при 

Президентові України;  

здобувач кафедри адміністративного права та 

адміністративної діяльності Національного юридичного 

університету ім. Ярослава Мудрого.  

  

Механізми захисту від інформаційно-правових операцій як засобів 

інформаційнопсихологічного впливу на громадськість  

  Коваль З.В. – доцент кафедри державознавства і права  

ОРІДУ НАДУ при Президентові України.  
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Адміністративний розсуд і дискреційні повноваження органу влади як корупціогенні 

фактори в законодавстві України  

  Козуліна С.О. – доцент кафедри державознавства і  

права ОРІДУ НАДУ при Президентові України.  

  

  

До питання об’єктивації нормативної моделі призначення керівника робіт з ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації  

  Кравченко Р.А. – аспірант кафедри державознавства і  

права НАДУ при Президентові України.  

  

Становлення інституту освітянського омбудсмену в Україні: міжнародний досвід та 

вітчизняні реалії  

 Кривдіна І.Б. – доцент кафедри правознавства Одеського національного політехнічного 

університету ;  

 Кутузова  Н.Г.  –  доцент  кафедри  правознавства  

Одеського національного політехнічного університету.  

  

Міжнародний досвід та сучасні ризики створення Антикорупційного суду в Україні  

  Латишева  В.В.  –  старший  викладач  кафедри  

правознавства Одеського національного політехнічного 

університету.            

  

Конституційно-правові аспекти категорії «публічні блага» в умовах глобалізації  

  Львова Є.О. – доцент кафедри державознавства і права  

ОРІДУ НАДУ при Президентові України.  

  

Економіка: податки і державне регулювання  

  Марущак О.І. – аспірант кафедри державознавства і  

права ОРІДУ НАДУ при Президентові України.  

  

Виконання судових рішень як реалізація правозахисної функції за сучасних умов 

державотворення в Україні  

 Масалов П.В. – заступник начальника управління – начальник відділу правової, 

претензійно-позовної та договірної роботи Юридичного 

управління Головного управління Державної казначейської 

служби України в Одеській області.  

  

Правове регулювання професійної компетентності державних службовців  

  Мельник В.В. – начальник Міжрегіонального управління  

Національного агентства України з питань державної 

служби в Одеській, Миколаївській та Херсонській 

областях, Автономній Республіці Крим та  

м.Севастополі.  
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До питання участі громадськості у правовому забезпеченні реформ в Україні  

  Мельниченко В.І. – доцент кафедри державознавства і  

права НАДУ при Президентові України.  

  

Одеські товариства взаємодопомоги на початку ХХ ст.: мета та напрямки діяльності  (за 

матеріалами статутів)  

  Моісеєва  Т.М.  –  доцент  кафедри  правознавства  

Одеського національного політехнічного університету.   

Адміністративний договір як перспективна форма публічного управління  

  Ніколаєв В.О. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові України;  партнер 

 Консалтингової  компанії  «Гранд Іншур». Європейська інтеграція страхового 

законодавства  

  Озернюк Г.В. – доцент кафедри правознавства Одеського  

національного політехнічного університету.  

  

Удосконалення нормативно-правового забезпечення державної демографічної політики 

в Україні  

  Пастух К.В. – магістр державного управління.  

  

Проблемні питання децентралізації адміністративних послуг в Україні  

  

  Ровинська К.І. – доцент кафедри державознавства і  

права ОРІДУ НАДУ при Президентові України.  

  

Трансформація державного регулятора фондового ринку України у відповідності до 

норм ЄС  

 Ровинський Ю.О. – професор кафедри державознавства і права ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України; начальник Південно-Українського 

територіального управління Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку України.  

  

Вправадження науково – методологичних принципів правового реформування 

державного управління, як механізму сталого розвитку держави  

 Смоквін М.В. – здобувач кафедри державознавства і права ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України; начальник відділу управління 

аграрної політики Одеської обласної державної 

адміністрації.  

  

Дисциплінарна відповідальність за порушення законодавства про інформацію  

  Татакі Д.Д. – старший викладач кафедри правознавства  

Одеського національного політехнічного університету.  

  

Законність як теоретична основа взаємодії прокуратури та інших державних інститутів 

в умовах реформування публічного управління  

  Толпиго  Д.М.  –  аспірант  кафедри  глобалістики,  
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євроінтеграції та управління національною безпекою ОРІДУ 

НАДУ при Президентові України.  

  

Присяжні в кримінальному та цивільному судочинстві України: особливості правової 

регламентації та юридичної техніки  

  Фальковський А.О. – доцент кафедри державознавства і  

права ОРІДУ НАДУ при Президентові України.  

  
  

Правове регулювання інформаційної діяльності: задачі, проблеми, перспективи  

  Чістякова І.М. – завідувач кафедри правознавства  

Одеського національного політехнічного університету.  

  

Повноваження суб’єктів державного управління та органів місцевого самоврядування 

стосовно функціювання  територіальної оборони України  

  Янюк С.В. – аспірант кафедри державознавства і права  

ОРІДУ НАДУ при Президентові України; старший 

викладач кафедри тилового забезпечення Військової 

академії (м.Одеса).  
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СЕКЦІЯ № 10  
  

СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ МЕНЕДЖМЕНТУ                                           

В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ  

Голова секції:  
  

Красностанова Н.Е. – завідувач кафедри менеджменту організацій ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України.  

  
  

Збалансованість виробничої та комерційної діяльності як фактор підвищення 

економічної безпеки підприємства  

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

Президентові України; Паламарчук В.І. – професор 

кафедри менеджменту організацій ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України.   

  

Громадські об’єднання як засіб сприяння підвищенню ефективності публічного 

управління  

  Акименко  –  Н.В.  доцент  кафедри  менеджменту  

організацій ОРІДУ НАДУ при Президентові України   

  

Медіація як інструмент соціального партнерства  

  Бородін  Є.Є.  –  аспірант  кафедри  економіки  та  

регіональної економічної політики ДРІДУ НАДУ при 

Президентові України.  

  

Інституційна інфраструктура пенсійної системи  

  Буряченко  О.Є.  –  cтарший  викладач  кафедри  

менеджменту організацій ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України.  

  

Європейський досвід адміністративного аудиту та проблеми його імплементації в 

Україні  

  Буткевич А.П. – аспірант кафедри гуманітарних та соціально-політичних 

 наук  ОРІДУ  НАДУ  при  

Президентові України.  

  

Екологічний менеджмент у виробничо-господарської діяльності підприємств України: 

концептуальні основи  

   Величко Т.Г. – доцент кафедри менеджменту організацій  

ОРІДУ НАДУ при Президентові України.  

  

Застосування логістичного менеджменту в публічному управлінні  

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

України.  

  

ОСББ, як інструмент забезпечення спроможності місцевої територіальної громади або її 

частини  

  Ворона П.В. – завідувач кафедри публічного управління та адміністрування 

 Інституту  підготовки  кадрів  для  

 Державної  служби  занятості  України,  депутат  

Полтавської обласної ради.   

  

Конструктивна критика як інструмент менеджменту в системі публічного управління  

  Воронько Л.О. – доцент кафедри публічного управління  

та публічної служби НАДУ при Президентові України.  

  

Інструменти розвитку громадянського суспільства в державному управлінні: досвід 

Німеччини  

  Гессен Є.Є. - аспірант кафедри права та європейської  

інтеграції ДРІДУ НАДУ при Президентові України.  

  

Кадрове забезпечення органів публічної влади  

  Головко Ю.К. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові  

України; головний спеціаліст відділу грошових виплат 

управління соціального захисту населення Білгород- 

Дністровської районної державної адміністрації (Одеська 

обл.).  

  

Кадровий моніторинг: аспекти реалізації  

  Гончарова  В.О.  –  студент  ОРІДУ  НАДУ  при  

Президентові України;  

Привалова Н.В. – начальник відділу організації семінарів за 

державним замовленням управління ПКК ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України, старший викладач кафедри 

менеджменту організацій ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України.  

  

Business Intelligence як сучасний інструмент управління бізнесом  

  Журавель  О.В.  –  доцент  кафедри   

менеджменту організацій ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України.  

  

Сучасні механізми фінансування проектів інноваційного розвитку на муніципальному 

рівні  

  Козенкова Н.П. – старший викладач кафедри фінансів  

Національної металургійної академії України (м. Дніпро).  
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Сутність поняття державного регулювання сфери діяльності політичних партій  

  Кучеренко А.А. – аспірант кафедри парламентаризму та політичного 

менеджменту НАДУ при Президентові  

України.  

  

Методи інноваційного менеджменту у публічному управлінні  

 Кушнір А.О. – студент факультету Міжнародних економічних відносин та туристичного 

бізнесу  

Харківського національного університету ім.В.Н.Каразіна.  

  

Громадський контроль як інструмент публічного управління  

  Лях  Ю.І.  –  аспірант  кафедри  менеджменту  і  

адміністрування Харківського національного університету 

міського господарства імені   

О.М. Бекетова.   

  

Проблеми структурування аудиторської перевірки на етапи та визначення їх змісту в 

аудиті фінансових звітів  

  Майданюк  С.І.  –  доцент  кафедри   

менеджменту організацій ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України.  

  

Державне управління якістю вищої освіти в контексті норм міжнародних стандартів 

якості: принцип процесного підходу  

  Мороз С.А. – старший науковий співробітник Навчально- 

науково-виробничого центру Національного університету 

цивільного захисту України (м. Харків).  

  

Методи управління персоналом в органах публічної влади: наближення до механізмів 

контролю у бізнес-управлінні  

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

управління ПКК ОРІДУ НАДУ при Президентові України, 

старший викладач кафедри менеджменту організацій 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України;  

Лиса Г.Р. – студент ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. Бізнес-план санації організації як інструмент антикризового менеджменту  

  Томашевська  М.В.  –  старший  викладач  кафедри  

менеджменту організацій ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України.  

  

Управління персоналом як сучасніий інструмент менеджменту в публічному управлінні  

  Фріман  Є.М.  –  доцент  кафедри  менеджменту  
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Національної Металургійної академії України (м. Дніпро); 

Фріман І.М. – старший викладач кафедри менеджменту 

Національної Металургійної академії (м. Дніпро).  

  

  

Форми комунікативного впливу громадянського суспільства на механізми державного 

управління  

 Чаплай І.В. – докторант кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної Академії 

управління персоналом; Виконавчий директор Президії  

Всеукраїнської асамблеї докторів наук з державного 

управління (м. Київ).  

  

Сучасні інструменти моделювання та управління процесом продажів  

  Яроміч  С.А.  –  професор  кафедри  менеджменту організацій ОРІДУ 

НАДУ при Президентові України; Бекетова О.А. – доцент кафедри економічної 

кібернетики Одеського національного політехнічного університету.  

  

Administration of budget management at the enterprises of the odessa region in globalization 

changes conditions  

  Каrpenko L. – associate Professor of Business Economics   

Department of Management of Foreign Economic and 

Innovative Activity Institute of Business, Economy and 

Information Technologies Odessa National Polytechnic  

University, PhD in Economics  

  

Контроль та нагляд за дотриманням законодавства при прийнятті рішень органами 

місцевого самоврядування  

  Базіленко Д.А. – слухачка ОРІДУ НАДУ при Президентові  

України  

  

Публічне управління та адміністрування в контексті реформування сектору безпеки і 

оборони України  

  Усатюк  І.Ф.  –  доцент  кафедри  глобалістики,  

євроінтеграціїї та управління національною безпекою  

ОРІДУ НАДУ при Президентові України, к.і.н., доцент  

Галайко Х.В. – слухач факультету публічного управління 

та адіністрування ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України  

  

Сучасна практика України організації державних закупівель: шляхи вдосконалення  

  Карпенко Л.М. – доцент кафедри економічної та  

фінансової політики   

ОРІДУ НАДУ при Президентові України, к.е.н., доцент   

Коваль М.М. – магістр ОРІДУ НАДУ при Президентові  
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України   
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