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Шановні учасники 

Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції! 

 

Мета конференції:  
 конструктивне обговорення стратегії суспільно-політичного та 

соціокультурного розвитку регіонів у контексті децентралізації влади;  

 узагальнення та розповсюдження наукових і практичних 

напрацювань щодо питань державного управління регіональним розвитком і 

його регулювання; 

 розробка рекомендацій і пропозицій для суб’єктів державного 

управління щодо забезпечення сталого розвитку регіонів з урахуванням 

історичної спадкоємності. 

 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. 

 

 

 

Регламент роботи конференції 

20 травня 2015 року 

 
  9.00 – 10.00 Реєстрація учасників конференції 

10.00 – 11.40 Наукова дискусія: Теоретичні та практичні моделі розвитку 

регіонів в умовах децентралізації. Можливості 

розповсюдження вітчизняного й зарубіжного досвіду. 

11.40 – 12.00 перерва 

12.00 – 14.00 «Круглий стіл»: Стратегії суспільно-політичного та 

соціокультурного розвитку регіонів в умовах викликів 

сьогодення 

14.00 – 15.00 обідня перерва 

15.00 – 15.30 прийняття резолюції конференції 

 

 

 

 

Ми сподіваємось, що конференція сприятиме конструктивному 

обговоренню питань запровадження і розповсюдження вітчизняного й 

зарубіжного досвіду суспільно-політичного та соціокультурного розвитку у 

південному регіоні України з врахуванням історичних традицій та сучасних 

тенденцій. 

Бажаємо учасникам конференції плідної співпраці! 

Оргкомітет 

 

 

 

  



ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 
Іжа Микола Михайлович – доктор політичних наук, професор, 

Заслужений працівник освіти України, директор Одеського регіонального 

інституту державного управління Національної академії державного управління 

при Президентові України 

 

НАУКОВА ДИСКУСІЯ: 
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ В УМОВАХ 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ. МОЖЛИВОСТІ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ  
ВІТЧИЗНЯНОГО Й ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ 

(формат пленарного засідання) 

Модератори: 
Якубовський Олексій Петрович – кандидат історичних наук, професор, 

Заслужений  працівник народної освіти України, Почесний доктор НАДУ, 

завідувач кафедри філософських та соціально-політичних наук Одеського 

регіонального інституту державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України  

Гриневецькій Сергій Рафаїлович – український політик, народний 

депутат V, VI, VII скликання 

 

 
Гриневецькій Сергій Рафаїлович – український політик, народний 

депутат V, VI, VII скликання, м. Одеса. – Сучасні тенденції регіональної 

політики України 

Якубовський Олексій Петрович – кандидат історичних наук, професор, 

Заслужений  працівник народної освіти України, Почесний доктор НАДУ, 

завідувач кафедри філософських та соціально-політичних наук Одеського 

регіонального інституту державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України, м. Одеса. -  В пошуках 

нової моделі державної кадрової політики регіону 

Боклаг Валентина Андріївна – доктор наук з державного управління, 

доцент, доцент кафедри державного управління та земельного кадастру 

Класичного приватного університету, м. Запоріжжя - Децентралізація влади 

у сфері регулювання земельних відносин  

Драгомирецька Наталія Михайлівна – доктор наук з державного 

управління, професор, професор кафедр філософських та соціально-політичних 

наук Одеського регіонального інституту державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України, м. Одеса. – 

Використання соціального проектування для об’єднання громад  
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Кризина Наталія Павлівна - доктор наук з державного управління, 

професор, заслужений лікар України, професор кафедри регіонального управління, 

місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного 

управління при Президентові України,  Дорошенко Олена Олександрівна - 

аспірантка кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та 

управління містом Національної академії державного управління при Президентові 

України, м. Київ. - Теоретичні аспекти впровадження загально-бов’язкового 

медичного страхування в Україні: фінансово-економічні механізми 
Лахижа Микола Іванович - доктор наук з державного управління, 

професор, перший заступник директора Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області, м. Полтава. -  

Вузлові фактори впливу на процеси посткомуністичної трансформації 

суспільства та держави 

Лопушинський Іван Петрович доктор наук з державного управління, 

професор, заслужений працівник освіти України, завідувач кафедри державного 

управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного 

університету, м. Херсон. - Громадянська самоорганізація населення в Україні 

на місцевому рівні 
Овчаренко Світлана Володимирівна - доктор філософських наук, 

професор, професор кафедри філософських та соціально-політичних наук 

Одеського регіонального інституту державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України, м. Одеса. - 

Культурні чинники формування стилю публічного управління 

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна - доктор наук з державного 

управління, головний науковий співробітник Інституту проблем державного 

управління та місцевого самоврядування Національної академії державного 

управління при Президентові України, м. Київ. - Проведення конкурсу на 

посади державних службовців: новели законодавства 

Романенко Євген Олександрович - доктор наук з державного 

управління, доцент, завідувач кафедри публічного адміністрування  

Міжрегіональної академії управління персоналом, академік Міжнародної 

кадрової академії, Президент громадської наукової організації «Всеукраїнська 

асамблея докторів наук з державного управління», Чаплай Ірина Віталіївна - 

аспірантка кафедри маркетингу та реклами Київського національного 

торговельно-економічного університету, старший викладач кафедри публічного 

адміністрування, Міжрегіональна академія управління персоналом, вчений 

секретар громадської наукової організації «Всеукраїнська асамблея докторів 

наук з державного управління», м. Київ. - Маркетинг територій як фактор 

розвитку регіонів у контексті децентралізації влади 

Саханенко Сергій Єгорович - доктор наук з державного управління, 

професор, професор кафедри державного управління і місцевого 

самоврядування Одеського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України, м. 

Одеса. – Соціокультурні та соціально-економічні підсистеми 

децентралізації в Україні 
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Ростіянов Богдан Юрійович – кандидат філологічних наук, доцент, 

доцент кафедри філософських та соціально-політичних наук Одеського 

регіонального інституту державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України, м. Одеса. - Державне 

будівництво на Дикому Заході США в період після Громадянської війни 

Швидун Віктор Миколайович – кандидат педагогічних наук, доцент, 

проректор з науково-педагогічної роботи комунального вищого навчального 

закладу «Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти», м. Дніпропетровськ. - Регіоналізація державного управління 

післядипломною педагогічною освітою як фактор інноваційного розвитку галузі 
 

«КРУГЛИЙ СТІЛ»: 
СТРАТЕГІЇ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ТА СОЦІОКУЛЬТУРНОГО 

РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ В УМОВАХ ВИКЛИКІВ СЬОГОДЕННЯ 

Модератори: 

Якубовський Олексій Петрович – кандидат історичних наук, професор, 

Заслужений  працівник народної освіти України, Почесний доктор НАДУ, 

завідувач кафедри філософських та соціально-політичних наук Одеського 

регіонального інституту державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України  

Гриневецькій Сергій Рафаїлович – український політик, народний 

депутат V, VI, VII скликання 

 

Архипова І., Дьомін Р., Максютенко О., Ліпська І., Прокіпець О., 
Рузанкіна В., Кісе М., Шлюшкін С. - слухачі 2 курсу Одеського регіонального 

інституту державного управління Національної академії державного управління 

при Президентові України, м. Одеса. - «Уряд-Споживачі» (G2C, 

GOVERNMENT-TO-CITIZENS)»: Концепція  прозорості  та доступності 

операцій з землею в Україні 

Баталін Іван, ЗС України; Бойко Володимир, ВМС ЗС України; 

Боярський Андрій, ЗС України; Гадімов Ісмаїл, ДПС України; Гоголь 

Михайло, ДС України з НС; Грищак Андрій, ВМС ЗС України; Долженко 

Юлія, МВС України; Леонов Олексій, ДС України з НС; Петраковський 

Олександр, МВС України - - слухачі 2 курсу Одеського регіонального 

інституту державного управління Національної академії державного управління 

при Президентові України, м. Одеса. - Електронний громадський контроль за 

діяльністю органів військового управління України 

Буяклу Н., Величко О., Іскяндарова А., Ладуба А., Макарчук Н., 
Ткаченко К., Шека О.- слухачі 1 курсу, Одеського регіонального інституту 

державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України, м. Одеса. - Методика формування спроможних 

територіальних громад  
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Войновський Микола Миколайович - аспірант кафедри європейської 

інтеграції Одеського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України, м. 

Одеса. - Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків у формуванні 

громадянського суспільства та розвитку демократичних процесів в Україні 

Воронов Олександр Ігоревич - кандидат психологічних наук, докторант 

кафедри державного менеджменту Національної академії державного управління  

при Президентові України, м. Одеса, м. Київ. - Сучасні тенденції прийняття 

управлінських рішень органами виконавчої влади Південного регіону 

Грабовський Я.О. , Паламарчук С.А., Паламарчук Н.А., Полиненко 
О.О., Сосонович О.А., Шульга В.П. - слухачі 2 курсу Одеського 

регіонального інституту державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України, м. Одеса. - Е-держава:  

громадянину, підприємцю, уряду 
Демченко Володимир Миколайович - кандидат філологічних наук, 

доцент, доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування 

Херсонського національного технічного університету, м. Херсон. - Роль 

публічного службовця в забезпеченні державної безпеки України (в умовах 

Півдня України) 

Денісенко О.А., Кіцило В.В., Назарна О.А.,  Новицька О.М., Тронько 
О.В. - слухачі 2 курсу Одеського регіонального інституту державного 

управління Національної академії державного управління при Президентові 

України, м. Одеса. - Створення національної електронної системи 

сертифікації е-phyto 
Дорошенко Олена Олександрівна - аспірантка кафедри регіонального 

управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії 

державного управління при Президентові України, м. Київ. - Аналіз показників 

здоров’я населення як ключовий аспект державного управління регіональнім 

розвитком системи охорони здоров’я (на прикладі Одеської області) 

Дудар Вікторія Ігорівна - аспірант кафедри регіонального управління, 

місцевого самоврядування та управління містом Національної академії 

державного управління при Президентові України, м. Київ. - Теоретико-

методологічні аспекти взаємодії органів місцевого самоврядування з 

місцевими органами виконавчої влади 
Жилинський І.В. – Військовий інститут телекомунікацій та 

інформатизації; Мельник С.Р.- КУ «ОСМШМД»; Бостан О.М.- Ренійська 

РДА; Довбищук О.О.- Вінницька міська рада «Відкритий офіс»; Горішний 

К.О.- ерсонський обласний військовий комісаріат; Єрмішкіна І.Б. – Південне 

оперативне командування - слухачі 2 курсу Одеського регіонального інституту 

державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України, м. Одеса, м. Херсон, м. Вінниця, м. Рені. - Кібер-Україна 

XXI століття: ресурси і можливості 
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Івженко Інна Борисівна- аспірант кафедри регіонального управління, 

місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного 

управління при Президентові України, м. Київ. - Активізація волонтерських рухів 

в соціокультурному розвитку  громад як сучасна тенденція 
Ігор Дорош – Святошинська районна в м. Києві державна адміністрація; 

Зоя Малай – ПАТ “Одесагаз”; Михайло Касаткін – ТОВ “Дельта Вілмар 

СНД”; Михайло Малай – ФОП; Лілія Цимбаліста – Березнегуватська 

районна державна адміністрація; Зоя Шевельова – Очаківська районна 

державна адміністрація - слухачі 2 курсу Одеського регіонального інституту 

державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України, м. Одеса, м. Київ, м. Березнегувате, м. Очаків. - Проект 

«Е-нотаріат» 
Kolisnichenko Natalya - Associate Professor of European Integration 

Department, PhD in Public Administration, Odessa Regional Institute of Public 

Administration, National academy for Public Administration under the President of 

Ukraine, Odessa. - PhD and Doctoral Programs in Public Administration: World 

Experience 

Курносенко Лариса Володимирівна – кандидат економічних наук, 

доцент, кафедри філософських та соціально-політичних наук Одеського 

регіонального інституту державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України, м. Одеса. – Державна 

служба України і Китаю: порівняльна характеристика двох систем 
Лизогуб Сергій Степанович - аспірант кафедри регіонального 

управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної 

академії державного управління при Президентові України, м. Київ. - 

Організаційно-правові аспекти державного управління земельними 

ресурсами на регіональному рівні 

Літвак Аким Ізраілович – кандидат медичних наук, доцент, доцент 

кафедри філософських та соціально-політичних наук, Одеського регіонального 

інституту державного управління Національної академії державного управління 

при Президентові України, м. Одеса. – Формування доброзичливих відносин 

підлеглого з керівником 

Люшенко В.В., Фасоля В.В., Фасоля В.В. (2 брата), Урянський Ю.Г., 

Бальжик М.М, Комедев О.И. - слухачі 1 курсу Одеського регіонального інституту 

державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України, м. Одеса. - Модель формування територіальної громади 

Мартинова Т.О.(державний інспектор Інспекції Держенергонагляду в 

Одеській області), Ткач Г.І.(завідувач сектору землеустрою та ринку земель 

Відділу Держгоспкадастру у Сторожинецькому районі Чернівецької області), 

Іванова М.С.(начальник відділу організаційно-кадрової роботи апарату 

Тарутинської РДА), Дзей Ю.В., Беляев Д.О. - слухачі 2 курсу, групи 7, 2 потік 

Одеського регіонального інституту державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України, м. Одеса, м. 

Чернівці, м. Тарутине.  – Країна електронних мрій ХХІ століття 
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Овчаренко Юрій Олексійович – кандидат психологичных наук, доцент 

кафедри філософських  та соціально-політичних наук Одеського регіонального 

інституту державного управління Національної академії державного управління 

при Президентові України, м. Одеса. – Антикорупційна політика держави як 

передумова суспільного розвитку.  

Омельчак Катерина Олександрівна - асистент кафедри державного 

управління та земельного кадастру Класичного приватного університету, м. 

Запоріжжя. - Використання досвіду розвинених країн у галузі державного 

регулювання ринку земель України 

Пінчук Н.О - лікар-анестезіолог(КУ МКЛ №3-м.Одеса); Великодна О.В. 

- лікар-анестезіолог(ДЗ СБЛ №1- м.Дніпропетровськ); Капталан А.М. -  лікар-

кардіохірург (НПНЦДКК МОЗ України - м.Київ); Капталан А.О. - лікар-

невролог (КЛ-Феофанія - м.Київ); Прутіян Р.А. - лікар-ортопед-травматолог 

(ООЦЕМДіМК - м.Одеса) - слухачі 2 курсу Одеського регіонального інституту 

державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України, м. Одеса, м. Дніпропетровськ, м. Київ. - МОДЕЛЬ 

<<Уряд-Організації>>(G20) - Стосунки між Урядом і Організаціями 

Піроженко Наталія Віктрівна – кандидат наук з державного управління, 

доцент, доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування 

Одеського регіонального інституту державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України, м. Одеса. – 

Державно-приватне партнерство як інструмент стратегічного розвитку 

територій 

Пшегорська І.А., Кузьміна О.П., Варєшкін І.І., Кунтій Ю.Б., 
Алєксєєнко Н.Н. - слухачі 1 курсу Одеського регіонального інституту 

державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України, м. Одеса. – Методологія роботи по об’єднанню громад 

Рашковський Олег Анатолійович - аспірант кафедри регіонального 

управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної 

академії державного управління при Президентові України, м. Київ. - Вплив 

девелопментських проектів на розвиток соціально-культурного середовища 

Одеського регіону 
Сокур Наталя Володимирівна - кандидат політичних наук, доцент, 

доцент кафедри філософських та соціально-політичних наук Одеського 

регіонального інституту державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України, Шульгіна Тетяна 

Миколаївна - аспірант кафедри філософських та соціально-політичних наук 

Одеського регіонального інституту державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України, м. Одеса. – Участь 

громадських організацій інвалідів у процесі формування політики 
Титаренко Любов Миколаївна – кандидат політичних наук, доцент, 

доцент кафедри філософських  та соціально-політичних наук Одеського 

регіонального інституту державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України, м. Одеса. - Публічні органи 

влади в контексті суспільно - політичного розвитку регіонів 
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Титаренко Олександр Михайлович - кандидат наук з державного 

управління, доцент кафедри, докторант кафедри регіонального управління, 

місцевого самоврядування та управління місто Національної академії 

державного управління при Президентові України, м. Київ. - Розвиток мережі 

релігійних організацій в Україні на прикладі Південного регіону України 

Ткачук-Рижа Регіна Анатоліївна - аспирант кафедри філософських та 

соціально-політичних наук Одеського регіонального інституту державного 

управління Національної академії державного управління при  Президентові 

України, м. Одеса. – Роль стратегічного мислення державних службовців у 

розробці суспільно-політичного та соціокультурного розвитку регіонів в 

умовах викликів сьогодення: соціоінженерний підхід. 

Трифонов Ю.И., Чернявская В.А., Ефремов В.Ю., Осадчук И.С., 
Соловйов В.А. – слухачі 1 курсу 2 групи Одеського регіонального інституту 

державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України, м. Одеса. – Система формування органів 

територіальних громад 
Устіменко Я.П. (директор ТОВ «Імперія-2010»), Нікулін Я.В. 

(заступник директора ДП МТП «Южний»), Жилін В.В. (заступник директора 

ДП МТП «Южний»), Кравченко І.О. (співробітник СБУ), Рабінович Є.Ф. 

(перший заступник начальнику відділу прикордонної служби Одесса-

Аеропорт), Рибалко О.В. (начальник транспортно-сировинного відділу ДП 

«Укрспирт»), Семененко А.С. (експедитор ТОВ «КД ТРАНС»), Соколов І.М. 

(співробітник СБУ), Цибульська О.В. (начальник групи прикордонного 

контролю штабу Одеського прикордонного загону), Лисий О.В. (начальник 

Кафедри автомобільної техніки), Клiменко  О.М. (відділ забезпечення 

Одеського прикордонного загону) - слухачі 2 курсу, групи 7, 2 потік Одеського 

регіонального інституту державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України, м. Одеса, м. Южне. - 

КІБЕР – Україна Х ХІ сторіччя 

Щербак Віктор Олексійович - начальник управління праці та 

соціального захисту населення виконавчого комітету Лубенської міської ради, 

аспірант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та 

управління містом Національної академії державного управління при 

Президентові України, м. Лубенське, м. Київ. - Багаторівневе територіальне 

управління в Україні, як основа регіонального розвитку 

Яковлева Лілія Іванівна - кандидат політичних наук, доцент, доцент 

кафедри філософських та соціально-політичних дисциплін Одеського 

регіонального інституту державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України, м. Одеса. – Е-урядування як 

засіб підвищення легітимності публічного управління 
Ящук Лариса Петрівна - аспірант кафедри регіонального управління, 

місцевого самоврядування та управління містом Національної академії 

державного управління при Президентові Україн, м. Київ. - Територіальна 

самоорганізація населення щодо профілактики соціального сирітства 
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ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Проект «КІБЕР – Україна Х ХІ сторіччя» 

Автори проекту слухачі ОРІДУ НАДУ при Президентові України, група № 7, 

2 потік, 2016 рік: Устіменко Я.П. (директор ТОВ «Імперія-2010»), Нікулін 

Я.В. (заступник директора ДП МТП «Южний»), Жилін В.В. (заступник 

директора ДП МТП «Южний»), Кравченко І.О. (співробітник СБУ), 

Рабінович Є.Ф. (перший заступник начальнику відділу прикордонної 

служби Одесса-Аеропорт), Рибалко О.В. (начальник транспортно-

сировинного відділу ДП «Укрспирт»), Семененко А.С. (експедитор ТОВ 

«КД ТРАНС»), Соколов І.М. (співробітник СБУ), Цибульська О.В. 

(начальник групи прикордонного контролю штабу Одеського прикордонного 

загону), Лисий О.В. (начальник Кафедри автомобільної техніки), Клiменко  

О.М. (відділ забезпечення Одеського прикордонного загону) 
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Проект «КРАЇНА  ЕЛЕКТРОННИХ   МРІЙ XXI СТОЛІТТЯ». Автори 

слухачі ОРІДУ НАДУ при Президентові України, 2 курсу 7 групи, заочної 

форми навчання: Мартинова Т.О.(державний інспектор Інспекції 

Держенергонагляду в Одеській області), Ткач Г.І.(завідувач сектору 

землеустрою та ринку земель Відділу Держгоспкадастру у Сторожинецькому 

районі Чернівецької області), Іванова М.С.(начальник відділу організаційно-

кадрової роботи апарату Тарутинської РДА), Дзей Ю.В., Беляев Д.О. 
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Проект «Кібер-Україна XXI століття: ресурси і можливості». Автори 

проекту слухачі ОРІДУ НАДУ при Президентові України, 2 курсу, заочне 

відділення, 2016 рік: Жилинський І.В. – Військовий інститут телекомунікацій 

та інформатизації; Мельник С.Р.- КУ «ОСМШМД»; Бостан О.М.- Ренійська 

РДА; Довбищук О.О.- Вінницька міська рада «Відкритий офіс»; Горішний 

К.О.- ерсонський обласний військовий комісаріат; Єрмішкіна І.Б. – Південне 

оперативне командування.  
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Проект «Е-держава:  громадянину, підприємцю, уряду». Автори слухачі 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України, 2 курс, 2016 рік: Грабовський Я.О. , 

Паламарчук С.А., Паламарчук Н.А., Полиненко О.О., Сосонович О.А., 

Шульга В.П. 
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Проект «Електронний громадський контроль за діяльністю органів 

військового управління України». Автори проекту слухачі ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України, 2 курс, 5 група, 2016 рік: Баталін Іван, ЗС України; 

Бойко Володимир, ВМС ЗС України; Боярський Андрій, ЗС України; 

Гадімов Ісмаїл, ДПС України; Гоголь Михайло, ДС України з НС; Грищак 

Андрій, ВМС ЗС України; Долженко Юлія, МВС України; Леонов Олексій, 

ДС України з НС; Петраковський Олександр, МВС України. 
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Проект «МОДЕЛЬ <<Уряд-Організації>>(G20) - Стосунки між Урядом і 

Організаціями». Автори проекту слухачі ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України, 2 курс, 6 група:  Пінчук Н.О - лікар-анестезіолог(КУ МКЛ №3-

м.Одеса); Великодна О.В. - лікар-анестезіолог(ДЗ СБЛ №1-

м.Дніпропетровськ); Капталан А.М. -  лікар-кардіохірург(НПНЦДКК МОЗ 

України-м.Київ); Капталан А.О. - лікар-невролог(КЛ-Феофанія-м.Київ); 

Прутіян Р.А. - лікар-ортопед-травматолог(ООЦЕМДіМК-м.Одеса). 

МАПА КОНЦЕПЦІЇ 

 
 

МАПА ЗАПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ 
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Проект «Створення національної електронної системи сертифікації 
е-phyto». Автори проекту слухачі ОРІДУ НАДУ при Президентові 
України, 2 курс, 2 група, 2016 рік: Денісенко О.А., Кіцило В.В., Назарна 
О.А.,  Новицька О.М., Тронько О.В. 
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Мапа концепції 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проект «Е-нотаріат». Автори слухачі ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України, 2 курс, 2 група, 2016 р.:  Ігор ДОРОШ – Святошинська районна в м. 

Києві державна адміністрація; Зоя МАЛАЙ – ПАТ “Одесагаз”; Михайло 

КАСАТКІН – ТОВ “Дельта Вілмар СНД”; Михайло МАЛАЙ – ФОП; Лілія 

ЦИМБАЛИСТА – Березнегуватська районна державна адміністрація; Зоя 

ШЕВЕЛЬОВА – Очаківська районна державна адміністрація. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приєднання до міжнародної 

інформаційної бази 

 Захист національного 

інформаційного простору 

Пілотний проект версії 
 

Модернізація управлінських 

процесів 
 

Впровадження інформаційної 

системи електронної взаємодії  

 

Гармонізація національного 

законодавства до міжнародного 

Моніторинг реалізації  

Концепції розвитку 

електронного урядування 

в Україні 

 

Запровадження та використання міжнародної  
системи е-Phyto 

 

         Запровадження в дію  е-Phyto (Україна) на окремому 
регіоні з метою визначення недоліків 

 

  Модернізація управлінських процесів структури Держпродспоживслужба; 
Технічне оснащення інформаційного сектора і підготовку кваліфікованих 
фахівців. 

 

 

      Нормативне врегулювання питання створення єдиної  інформаційно- 

   телекомунікаційної інфраструктури; Підключення Реєстру осіб, які здійснюють 

господарську діяльність, пов'язану з виробництвом та обігом об'єктів  

регулювання до єдиної інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури  

 

Міністерству інформаційної політики  - підготувати зміни до ЗУ «Про електронний 
підпис» та ЗУ «Про електронні документи та електронний документообіг» з метою їх 
відповідності  Директиві ЕС 1999/93/ЕС «Про правові основи Співтовариства з 
використання електронного підпису» 

Міністерству аграрної політики та продовольства України  - провести Моніторинг щодо 

реалізації плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку електронного урядування в 

Україні  у сфері агропромислового комплексу  
 

Забезпечення високого рівня захисту національного 
інформаційного простору 
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Проект «Уряд-Споживачі» (G2C, GOVERNMENT-TO-CITIZENS)»: 

Концепція  прозорості  та доступності операцій з землею в Україні. Автори 

проекту слухачі ОРІДУ НАДУ при Президентові України, 2 курс, 2 група, 2016 

р.: Архипова І., Дьомін Р., Максютенко О., Ліпська І., Прокіпець О., 

Рузанкіна В., Кісе М., Шлюшкін С. 
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Модель формування територіальної громади. Автори слухачі ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України, 1 курс, 2 група: Люшенко В.В., Фасоля В.В., 

Фасоля В.В. (2 брата), Урянський Ю.Г., Бальжик М.М, Комедев О.И.   
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Cхема формування органів територіальної громади.  Автори слухачі ОРІДУ 

НАДУ при Президентові України, 1 курс, 2 група: Трифонов Ю.И., 

Чернявская В.А., Ефремов В.Ю., Осадчук И.С., Соловйов В.А.  
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Трифонов Ю.И., Чернявская В.А., Ефремов В.Ю., Осадчук И.С., Соловйов В.А. – слухачі 1 курсу, 2 групи ОРІДУ 

НАДУ при Президентові України 
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Проект «Методологія роботи по об’єднанню громад». Автори слухачі 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України, 1 курс, 2 група, 2016 р.: Пшегорська 

І.А., Кузьміна О.П., Варєшкін І.І., Кунтій Ю.Б., Алєксєєнко Н.Н., Заяць 

О.В. 
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Методика формування спроможних територіальних громад. Автори – 

слухачі 1 курсу ОРІДУ НАДУ: Буяклу Н., Величко О., Іскяндарова А., 

Ладуба А., Макарчук Н., Ткаченко К., Шека О. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ПРОПОЗИЦІЇ  

ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК 

ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ:  

ІСТОРИЧНІ ТРАДИЦІЇ І СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ» 

 

Сучасні процеси демократизації в Україні створюють нові напрями 

суспільно-політичного та соціокультурного розвитку у регіонах, які обумовлені 

інтеграційними процесами у політичній та культурній сферах, посилюються 

впливом інформаційних технологій та глобальних комунікативних мереж, 

спричиняють трансформації ролі регіонів та спонукають децентралізації.   

Вона також обумовлена тим, що саме у періоди нестабільності 

політичний процес проходить точку «біфуркації», коли масштабність змін 

дозволяє говорити про необхідність комплексного аналізу політичного 

суспільно-політичного процесу у регіонах, а не окремих його складових, з 

урахуванням зовнішніх та внутрішніх факторів впливу, з метою визначити 

головні напрямки подальших суспільних перетворень.  

Потреба суспільства у визначенні особливостей, чинників та складових  

суспільно-політичного та соціокультурного розвитку регіону, факторів впливу 

на його динаміку, специфіки взаємодії індивідуальних та колективних акторів у 

суспільно-політичному процесі зростає у кризові періоди, обумовлені 

переходом країни до демократії. Саме  у цей період змін у політичній та 

економічній сферах загострюються відповідні конфлікти, проявляються 

ідеологічні, культурні, соціальні суперечності, які негативно впливають на хід 

розвитку держави.  

Суспільно-політичний та соціокультурний розвиток виступає однією із 

пріоритетів державної політики, а  дослідження та розкриття умов динаміки 

цього процесу є одним із головних завдань науки державного управління. 

Можна стверджувати, що сучасний етап розвитку регіонів ставить питання та 

вимагає ґрунтовної відповіді щодо адекватності застосовуваних раніше 

теоретичних парадигм та методологічних підходів. 

 

УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ УХВАЛИЛИ: 

В умовах перехідного періоду, коли правила політичної гри не усталені, а 

політичні актори часто не мають бажання їх дотримуватись, одним із головних 

механізмів суспільно-політичного розвитку регіону виступає соціально-

політична взаємодія.  

Діяльність органів державної влади, місцевого самоврядування, 

політичних інститутів та регіональних еліт, повинна мати об’єднавчий 

напрямок для різноспрямованих та різнопорядкових політичних дій, розвиток 

регіону повинен відбуватися в умовах налагодження діалогу різних політичних 

акторів, взаємодії політичних інститутів, ухвалення та реалізації тих чи інших 

політико-управлінських рішень.  
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Децентралізація повинна відбуватися на основі політичної участі 

громадян та професійної діяльності органів державної влади, місцевого 

самоврядування, політичних інститутів.  

Слід відзначити недостатню ефективність державної політики в Україні 

за останні двадцять чотири роки. Зокрема, наявні протиріччя між змістом 

державної політики й інтересами суспільства, низька якість прийнятих 

політико-управлінських рішень, відсутність послідовної державної політики, 

перманентна боротьба політиків за владу, спрямованість діяльності політичних 

акторів до реалізації корпоративних, егоїстичних, а не суспільно-значущих 

(стратегічних) інтересів.  

За вектором суспільного спрямування регіональна політика сьогодні має 

бути інноваційною (зорієнтованою на впровадження нових технологій), 

стабілізуючою (спрямованою на збереження всього цінного в наявних 

структурах, недопущення деструктивних змін). 

Для розвитку регіонів у сучасному світі важливого значення набувають 

як вертикальна взаємодія (влада – суспільство), так і горизонтальна, а також 

наявність розвинених механізмів зворотнього зв’язку, пошук адекватних 

механізмів вирішення політичних конфліктів, суспільного та 

внутрішньоелітного консенсусу.    

Модернізаційний регіональний розвиток характеризують універсалізм та 

прогресивні зміни, складовими яких виступають процеси інформатизації, 

урбанізації, раціоналізації, демократизації, поширення індивідуалізму й 

мотивації успіху, утвердження розуму й науки і уявлення про лінійно-

поступальний характер суспільного розвитку в цілому, а також розрив із 

фундаменталізмом, який був притаманний традиційному суспільству.  

Для суспільно-політичних процесів у Південному  регіоні важливим 

завданням виступає проведення реформ з модернізації різних сфер суспільного 

життя, зокрема  – економічної та політичної, які неможливо уявити без опори 

на раціональність у діях індивідуальних акторів та окремих інститутів.  

Проте, з урахуванням постмодерної критики, важливо виконувати такі 

умови, як  орієнтацію на нове з урахуванням традиції, поєднання ціннісної і 

цільової раціональності, використання традицій як передумови модернізації, 

урахування етно-національного та соціокультурного різномаїття регіону, 

забезпечення демократичного характеру влади поряд із визнанням авторитетів 

та лідерів  у регіональній політиці тощо. 

Одним із принципів розвитку регіонів повинно стати процес 

децентралізації, а разом з цим інституціоналізації та легітимізації суб’єктів 

влади в умовах демократії. Базисом для цього виступає процес оптимізації 

розподілу владних повноважень у вимірах парламент – президент – уряд, центр 

- регіони та влада – суспільство, що узагальнює принципи та способи 

організації влади, визначає механізм взаємодії як між державними органами, 

так і між владою та суспільством, між центром та регіоном. 

У процесі демократизації політичного процесу визначальна роль 

належить інститутам громадянського суспільства, підвищенню активності 

громадян у прийнятті важливих суспільно-політичних рішень.  

31



Сучасний світ характеризується зміною підходів та акцентів щодо 

взаємодії держави та громадянського суспільства.  

Політична активність громадян, усвідомлення ними механізмів 

самоорганізації та ричагів впливу на прийняття політичних рішень, діяльність 

інститутів влади утворюють нові умови для демократизації та децентралізації в 

Україні.  Це відбувається, зокрема через виконання таких функцій, як  

артикуляція інтересів різноманітних груп та спільнот, захист та задоволення їх 

інтересів, стабілізація політичного процесу, забезпечення публічності та 

прозорості політико-управлінського процесу, контроль за діяльністю органів 

державної влади. 

Для забезпечення позитивної динаміки розвитку регіонів, яка включає 

достатній рівень легітимності влади, підвищення ефективності управлінської 

діяльності, відповідальності влади перед суспільством, необхідно виробити 

чіткий механізм розподілу влади та забезпечити дотримання балансу влади, 

підвищити ефективність політичних комунікацій, дотримання прийнятих норм і 

правил політичної поведінки, розвиток політичної та правової культури 

суспільства та влади.  

Враховуючи це, до основних факторів впливу на розвиток регіональної  

політики політичного процесу можна віднести: рівень інституціоналізації та 

характер взаємодії інститутів влади, тип політичної культури та політичні 

цінності, розвиненість комунікацій, рівень участі громадян у процесі прийняття 

рішень.  

Громадська участь виступає основою функціонування громадянського 

суспільства, тому що вона передбачає можливості публічно презентувати та 

відстоювати власну політичну позицію, а також висловлювати думку з 

широкого кола питань, які напряму не стосуються сфери політичної діяльності. 

Презентація громадянської позиції має наслідком консолідацію спільноти задля 

здійснення ефективного впливу на політичну діяльність, прийняття та 

реалізацію владних рішень.  

Тобто, інституціоналізована політична участь громадян здійснюється за 

посередництвом структур громадянського суспільства, які супроводжують весь 

процес здійснення політики – від розробки політичного рішення до контролю 

за його реалізацією та урахуванні наслідків політичного рішення при розробці 

та здійсненні публічної політики.    

Саме політична участь громадян, рівень її розвитку та якість виступають 

основою для забезпечення переходу від авторитаризму до демократії та 

децентралізації в Україні. Так, політична участь громадян є запорукою 

стійкості політичної системи, розвитку демократичного політичного процесу, 

відповідальності влади перед суспільством, створення ефективної системи 

публічного управління 
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