
 

 
 

 
 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

 
 
 

 

ПРОГРАМА 

 

Всеукраїнської 

науково-практичної конференції 

за міжнародною участю 

 

 

«РЕФОРМУВАННЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ  

ТА АДМІНІСТРУВАННЯ:ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА, 

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД» 

 
(секційні засідання) 

 

 
28 жовтня 2016 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Одеса – 2016 



 

Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю: 

 
"Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, 

міжнародний досвід" 

 
 

м. Одеса, вул. Генуезька, 22. 

 

  

Регламент конференції: 

28 жовтня 2016 року 
 

09.00–09.30 – реєстрація учасників конференції. 

 

09.30–10.00 – урочисте відкриття лабораторії інноваційних технологій 

електронного врядування (ауд. 409). 

  

10.00– 10.15 – відкриття конференції та привітання її учасників (ауд. 315). 

 

10.15–11.30 – пленарне засідання конференції (ауд. 315). 

 
11.30–13.00 – перерва на обід (їдальня на першому поверсі Інституту). 

 

13.00–15.30 – робота секцій (згідно плану секційних засідань). 

 

14.00–15.30 – відеоконференцзв'язок з «Google Україна» в рамках секції № 6   

                           «Цифрове перетворення Одеської області: результати та 

підсумки» 

 
15.30 –16.00 – підведення підсумків у секціях.  

 

 

Ключові виступи на пленарному засіданні – до 15 хвилин. 

Виступи на секційних засіданнях – до 7 хвилин. 

 

 

Робочі мови: українська, російська, англійська. 

 



СЕКЦІЯ № 1 

(ауд. №212) 

 

 

РОЗВИТОК СИСТЕМИ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ                                            

В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

 

Голова секції: 

 

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

адміністрування ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

 

Секретар: 

 

Стратієвська Н.Ф. – аспірант кафедри регіональної політики та публічного 

адміністрування  ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 
Принципи взаємовідносин органів місцевого самоврядування і органів державної 

виконавчої влади та підхід до їх визначення 

 Куйбіда В.С. – президент НАДУ при Президентові 

України; 

Возний С.О. – здобувач кафедри регіонального управління, 

місцевого самоврядування та управління містом НАДУ 

при Президентові України. 

 

Розвиток Національної академії – один із стратегічних пріоритетів реформування 

публічного управління та адміністрування  

 Іжа М.М. – директор ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 

 

Проблеми взаємодії органів публічної влади щодо запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій в умовах децентралізації 

 Попов С.А. – заступник директора з наукової роботи 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України; 

Присяжнюк І.М. – аспірант кафедри державного 

управління і місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України.  

 

Деякі аспекти розвитку конструктивного діалогу між владою та суспільством: 

інноваційний контекст 

 Пахомова Т.І. – завідувач кафедри регіональної політики 

та публічного адміністрування ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 
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Роль аналізу політики у реформуванні публічного управління в умовах 

децентралізації 

 Балабаєва З.В. – професор кафедри регіональної політики 

та публічного адміністрування ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України. 

Процеси взаємодії  публічної влади та соціуму в контексті попередження та протидії 

корупції 

 Ананченко Ю.Г. – начальник відділу по роботі з 

громадянами та доступу до публічної інформації 

Міністерства оборони України (м. Київ). 

 

Соціальне партнерство як механізм реалізації регіональної молодіжної політики 

 Артеменко І.В. – здобувач кафедри державного 

управління та місцевого самоврядування ДРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 

 

Формування сучасної функціональної управлінської моделі регіональної кадрової 

політики 

 Білорусов С.Г. – директор Херсонського обласного 

центра перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників органів державної влади, місцевого 

самоврядування, держаних підприємств, установ і 

організацій (м. Херсон). 

 

Деякі аспекти підвищення ефективності надання соціальних послуг в Україні 

 Богданов С.Г. – здобувач НАДУ при Президентові 

України. 

 

До питання про повноваження органів місцевого самоврядування в сфері охорони 

довкілля в умовах децентралізації 

 Бомчак Я.О. – аспірант кафедри державознавства і 

права НАДУ при Президентові України. 

 

Основні напрямки державної регіональної політики України 

 Бредкіна І.К. – слухач ХарРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 

 

Місце та роль ОСББ у системі місцевого самоврядування 

 Войновський М.М. – аспірант кафедри української та 

іноземних мов ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Маркетингова діяльність органів публічної влади 

 Гавриш-Мусафір А.О. – аспірант кафедри 

регіональної політики та публічного 

адміністрування  ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України; головний спеціаліст сектору міжнародних 

зв’язків ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 
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Інструменти реформування системи соціальних послуг в Україні в умовах 

децентралізації 

 Греба Р.В. – аспірант кафедри соціальної та 

гуманітарної політики НАДУ при Президентові України. 

 

Перспективи муніципальної реформи в Україні. Огляд проблематики 

 Демедюк Ю.Г. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 

 

Пріоритети регіонального розвитку в умовах децентралізації 

 Дзядзіна Н.М. – аспірант кафедри європейської 

інтеграції ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

Механізми розв’язання житлового питання внутрішньо переміщених осіб в Україні 

 Дяченко А.В. – аспірант кафедри соціальної та 

гуманітарної політики НАДУ при Президентові України. 

 

Місцева антикорупційна стратегія як механізм соціально-економічного розвитку 

територіальних утворень 

 Задорожний С.А. – здобувач кафедри державної політики 

та суспільного розвитку НАДУ при Президентові України. 

 

Вплив демократичного врядування на децентралізацію 

 Зозуля В.О. – аспірант кафедри філософії, теорії та 

історії державного управління НАДУ при Президентові 

України. 

 

Особливості реалізації державної політики у сфері надання житлово-комунальних 

послуг на рівні міста 

 Карпенко О.В. – доцент кафедри державної політики та 

суспільного розвитку НАДУ при Президентові України; 

Козиренко М.В. – аспірант кафедри регіонального 

управління, місцевого самоврядування та управління 

містом НАДУ при Президентові України. 

 

Реформування публічного управління: досвід Німеччини 

 Кітаєва Т.В. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 

 

Децентралізація влади та реформування публічного управління в Словаччині 

 Ключкович А.Ю. –  доцент кафедри політології і 

державного управління Ужгородського національного 

університету (м. Ужгород). 

 

 

Роль децентралізації в розвитку регіонів України 

 Кузьмішкіна О.С. – слухач ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України. 
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Інституціоналізація місцевого розвитку 
 Куц Ю.О. – завідувач кафедри регіонального розвитку та 

місцевого самоврядування ХарРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 

 

Інтелектуальний потенціал територіальної громади 

 Липовська К.О. – аспірант кафедри економіки та 

регіональної економічної політики ДРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 

 

Роль ЗМІ у процесах становлення демократичних суспільних комунікацій в умовах 

децентралізації 

 Мамонтова Е.В. – декан факультету державного 

управління ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Проблеми створення децентралізованої публічної влади України 

 Мануілова К.В. – докторант кафедри державного 

управління і місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України.  

 

Напрями оновлення організаційно-управлінської діяльності органів місцевого 

самоврядування при впровадженні молодіжної політики на локальному рівні 

 Мотречко В.В. – аспірант кафедри регіонального 

розвитку та місцевого самоврядування ХарРІДУ НАДУ 

при Президентові України; начальник відділу у справах 

молоді та спорту Сумської міської ради (м. Суми) 

 

Щодо реформування місцевого самоврядування в контексті Європейського досвіду 

 Мурзіна Т.А. – аспірант кафедри регіональної політики 

та публічного адміністрування ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 

 

Напрямки розвитку територіальної громади в умовах децентралізації 

 Нагорна І.В. – доцент кафедри регіональної політики та 

публічного адміністрування ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 

 

Деякі аспекти теоретичних засад «самоврядності» 

 Наконечний В.В. – доцент кафедри регіонального 

розвитку та місцевого самоврядування ХарРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 

 

Актуальність розбудови системи екологоорієнтованого управління на місцевому рівні 

 Попик О.В. - аспірант Інституту проблем ринку та 

економіко-екологічних досліджень НАН України                   

(м. Одеса). 
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Зарубіжний досвід надання адміністративних послуг органами публічної влади та 

можливості його використання 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. 

 

Бюджет участі: нова форма взаємодії органів місцевого самоврядування та громади 

 Сидоренко Н.О. – начальник відділу з питань 

міжнародного співробітництва та інвестицій 

виконавчого апарату Сумської обласної ради (м. Суми); 

Шкурат І.В. – заступник голови правління ГО «Інститут 

реформ та інформатизації суспільства» (м. Суми). 

 

Державна молодіжна політика та її формування на регіональному рівні 

 Сіверина О.В– слухач ХарРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 

 

Основні організаційні складові взаємодії органів публічної влади та засобів масової 

інформації 

 Усатюк І.Ф. – доцент кафедри європейської інтеграції 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України.  

 

Територіальний кластер як інструмент забезпечення конструктивного діалогу між 

владою і суспільством у сфері охорони громадського здоров’я 

 Ушакова О.І. – аспірант кафедри управління охороною 

суспільного здоров’я НАДУ при Президентові України.  

 

Деякі аспекти управління містом в контексті стійкого розвитку 

 Храмцова І.В. – здобувач кафедри права і законотворчого 

процесу ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Сучасні підходи до формування комунікаційної функції органів публічного 

управління 

 Чебан О.І. – доцент кафедри регіональної політики та 

публічного адміністрування ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України. 

 

Механізми реалізації державної інноваційної політики 

 Шепеленко О.Г. – здобувач кафедри регіонального 

розвитку та місцевого самоврядування ХарРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 
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Суспільне мовлення як сучасний інститут комунікацій 

 Ясиневич С.Л. – здобувач кафедри регіональної політики 

та публічного адміністрування ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України. 

 

Планування місцевого розвитку у контексті децентралізації 

 Ященко Т.М. – аспірант кафедри регіонального 

управління, місцевого самоврядування та управління 

містом НАДУ при Президентові України. 
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СЕКЦІЯ № 2 

(ауд. № 209) 

 

РЕГІОНАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА:  

АНАЛІЗ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ  

Голова секції: 
 

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

НАДУ при Президентові України. 
 

Співголова: 
 

Миколайчук М.М. – професор кафедри економічної та фінансової політики ОРІДУ 

НАДУ при Президентові України 
 

Секретар: 
 

Харитонова Н.В. – методист кафедри економічної та фінансової політики ОРІДУ 

НАДУ при Президентові України. 
 

Підходи та досвід застосування імітаційного моделювання в державному і 

територіальному управлінні 

 Ахламов А.Г. – завідувач кафедри економічної та 

фінансової політики ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 
 

Переваги та ризики впровадження накопичувальної Пенсійної системи в Україні 

 Бондарчук Н.М. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України; головний спеціаліст відділу з питань 

призначення, перерахунку та виплати пенсії Пенсійного 

фонду України в Балтському районі Одеської області 

Балтської територіальної об’єднаної громади.  
 

Податкова та пенсійна реформи: проблемні аспекти державного регулювання 

 Баранова В.Г. – завідувач кафедри фінансів Одеського 

національного економічного університету (м. Одеса); 

Дубовик О.Ю. – професор кафедри фінансів Одеського 

національного економічного університету (м. Одеса). 
 

Моделі фінансування аутсорсингу в держаному управлінні 

 Ємельянова О.М. – начальник відділу координації 

наукових досліджень та інформаційно-аналітичної 

роботи ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Державне управління розвитком морегосподарського комплексу України в контексті 

сучасних реалій 

 Гайду О.В. – здобувач Чорноморського національного  

університету ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 
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Сучасні питання адміністративного супроводження та розвитку бізнес-процесів  

підприємств Одеського регіону 

 Карпенко Л.М. – доцент кафедри економічної та 

фінансової політики ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 
 

Ефективність і результативність державної регіональної політики в умовах системних 

трансформацій 

 Кілієвич О.І. - доцент кафедри управління національним 

господарством та економічної політики НАДУ 

при Президентові України. 
 

Нова стратегія соціально-економічного розвитку Донецької області 

 Кім Т.І. - доцент кафедри міжнародної економіки та 

світового господарства  Харківського національного 

університету ім. В.Н. Каразіна (м. Харків); 

Беззубко Ю.І. - магістрант Харківського національного 

університету ім. В.Н.Каразіна (м. Харків). 
 

Актуальні питання впровадження пенсійної реформи в Україні 

 Ковальов Г.І. – доцент кафедри економічної та 

фінансової політики ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 
 

Проблеми безробіття в Україні 

 Куранда Л.О. – доцент кафедри економічної та 

фінансової політики ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 
 

Специфіка використання бюджетних коштів по програмам капітального будівництва 

у середовищі складових функціональних механізмів 

 Куспляк Г.І. – аспірант кафедри економічної та 

фінансової політики ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 
 

Податковий механізм як інструмент державного регулювання економіки 

 Любчик О.К. - аспірант кафедри фінансів Одеського 

національного економічного університету (м. Одеса). 
 

Актуальні питання визначення стратегічних регіональних пріоритетів розвитку 

 Миколайчук М.М. – професор кафедри економічної та 

фінансової політики ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України; 

Жукова Т.В. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 
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Предпосылки и формирование механизма государственно-частного партнерства в 

Республике Беларусь 

 Мурашко И.А - преподаватель кафедры экономической 

теории Академии управления при Президенте Республики 

Беларусь (г.Минск, Республика Беларусь). 
 

Деякі методологічні аспекти регіонального управління в умовах децентралізації 

 Нижник О.М. – докторант кафедри державного 

менеджменту НАДУ при Президентові України. 
 

Особливості організації фінансів об’єднаних територіальних громад 

 Осадчук С.В. – доцент кафедри економічної та 

фінансової політики ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 
 

Руральна складова регіональної економічної системи: напрями трансформації 

 Павлов О.І. – завідувач кафедри економіки промисловості 

Одеської національної академії харчових технологій               

(м. Одеса). 
 

Визначення концептуальних засад формування стратегії регіонального розвитку 

підприємств 

 Романенко Є.О. – завідувач кафедри публічного 

адміністрування Міжрегіональної академії управління 

персоналом (м. Київ); 

Чаплай І.В. - аспірант кафедри маркетингу та реклами 

Київського національного торговельно-економічного 

університету; старший викладач кафедри публічного 

адміністрування Міжрегіональної академії управління 

персоналом (м. Київ). 
 

Пріоритети сталого розвитку регіональної агропродовольчої сфери  

 Самофатова В.А. – докторант кафедри економіки 

промисловості Одеської національної академії харчових 

технологій (м. Одеса). 
 

Exogenous and Endogenous Nature of Economic Growth 

 Шаріпов Ілхом – докторант Університету Александру 

Іоан Куза (м.Ясси, Румунія). 
 

Транспортні пріоритети Єврорегіону «Нижній Дунай» 
 Шемаєв В.В. – докторант відділу безпеки реального 

сектору економіки Національного інституту 

стратегічних досліджень (м. Київ). 
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СЕКЦІЯ № 3 
(ауд. № 207) 

 

СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК ТЕРИТОРІЙ ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ: 

ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД ТА СУЧАСНІ ПЕРСПЕКТИВИ 
 

Голова секції: 
 

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

ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 
 

Секретар:  
 

Титаренко Л.М. – доцент кафедри філософських та соціально-політичних наук 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 
 

Управлінська команда на публічній службі: особливості та етапи формування 

 Якубовський О.П. – завідувач кафедри філософських та 

соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 
 

Молода сім`я як важлива складова розвитку держави 

 Арабаджи К.Г. – здобувач кафедри філософських та 

соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 
 

Підвищення ефективності діяльності органів місцевого самоврядування 

 Булавченко О.С. – здобувач кафедри філософських та 

соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України. 

Теоретичні основи забезпечення ефективності  державного управління розвитком 

соціальної сфери 

 Валенков В.Є. – здобувач Чорноморського національного  

університету ім. Петра Могили (м. Миколаїв) 

Медіація як інструмент прийняття рішень в системі регіонального управління 

 Воронов О.І. – докторант кафедри державного 

менеджменту НАДУ при Президентові України. 
 

Етикет в публічному управлінні України, як складова комунікації та ланка 

соціокультурного розвитку 

 Гулєвич А.Ю. – аспірант кафедри регіональної політики 

та публічного адміністрування ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України. 
 

Зарубіжна регуляторна політика держави в Інтернет-мережі: досвід для України 

 Драгомирецька Н.М. – професор кафедри філософських 

та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України. 
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Проблеми оплати праці державних службовців як важливої складової управління 

трудовими ресурсами на прикладі системи установ соціального захисту населення 

Миколаївської області 

 Єльчієва О.Р. –  слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України; начальник відділу управління персоналом, 

правової роботи, організаційно-контрольних питань та 

господарського забезпечення департаменту соціального 

захисту населення Миколаївської облдержадміністрації.  
 

Децентралізація в дії: освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 
 Колісніченко Н.М. – завідувач кафедри української та 

іноземних мов ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Правильне використання термінів, що визначають функції управління 

 Літвак А.І. – доцент кафедри філософських та 

соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 
 

Адміністративно-територіальне формування Миколаївщини: історично-

ретроспективний аспект 

 Матвієнко Л.В. – доцент кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін гуманітарного факультету 

Національного університету кораблебудування ім. 

адмірала Макарова (м. Миколаїв). 
 

Національна військова освіта як головне джерело реалізації кадрової політики 

публічної влади у Збройних силах України 

 Мінасов В.С. – провідний науковий співробітник 

лабораторії високомобільних десантних військ та 

розвідки Військової академії (м. Одеса); 

Усатюк І.Ф. – доцент кафедри європейської інтеграції 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України; 

Єфіменко А.Є - доцент кафедри гуманітарних та 

соціально-економічних дисциплін Військової академії            

(м. Одеса). 
 

Культурний менеджмент як специфічна сфера публічного управління 

 Овчаренко С.В. – професор кафедри філософських та 

соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 

 

Напрямки будівництва та розвитку Збройних Сил України в контексті Європейської 

інтеграції 

 Овчаренко Ю.О. – доцент кафедри філософських та 

соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 
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Соціокультурний та соціально-економічний розвиток «перлини Південного регіону – 

Одеси», територій Південного регіону: історичний досвід та сучасні перспективи 

 Ольховський Д.Ф. – слухач ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України; старший оперуповноважений 

Оперативного управління Спеціалізованої державної 

податкової інспекції з обслуговування великих платників         

Міжрегіонального головного управління Державної 

Фіскальної Служби у м. Одесі. 
 

Захищеність інформації про особу в системі охорони здоров’я: зарубіжний досвід 

державного управління 

 Полюлях Р.А. – аспірант кафедри філософських та 

соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України; головний лікар санаторію 

«Одеський». 
 

Світові тенденції розвитку теорії «нового публічного управління» (NPM) як основа 

формування методології публічного управління України 

 Расулова Лала Амір кизи – аспірант кафедри 

філософських та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України; головний спеціаліст відділу 

бухгалтерського обліку, звітності та адміністративно-

господарського забезпечення Малиновської районної 

адміністрації Одеської міської ради.  
 

Досвід управління містом: Миколаїв у 1870-1880ті рр. 

 Ростіянов Б.Ю. – доцент кафедри філософських та 

соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 
 

Проблеми взаємовідносин політики і релігії в Україні 

 Семенов С.С. – заступник начальника кафедри соціальних 

та правових дисциплін Національної академії 

Національної гвардії України (м. Харків); 

Гегечкорі О.В. – доцент кафедри соціальних та правових 

дисциплін Національної академії Національної гвардії 

України (м. Харків). 
 

Соціокультурна роль релігії і церкви в українському державотворенні 

 Слободян В.Я. – аспірант кафедри соціальної і 

гуманітарної політики НАДУ при Президентові України. 
 

Зайнятість осіб з обмеженими можливостями 

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

політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України.  
 

Мовне будівництво як складова державного будівництва 

 Стойкова Г.Г. – доцент кафедри української та 

іноземних мов ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 
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Кадри управління в контексті модернізації адміністративних органів 

 Титаренко Л.М. – доцент кафедри філософських та 

соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ                            

при Президентові України. 
 

Соціокультурна історія та вплив наукових досліджень фізиків м. Одеси на розвиток 

економіки півдня України 

 Філіпова Т.В. – доцент кафедри української та іноземних 

мов ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 
 

Розвиток медіа підприємництва через залучення локальної аудиторії 

 Хлєбнікова Н.В. – доцент кафедри журналістики ПВНЗ 

«Український гуманітарний інститут» (м. Буча, Київська 

обл.). 
 

Роль соціальної роботи у сфері захисту осіб з інвалідністю 

 Шульгіна Т.М. – аспірант кафедри філософських та 

соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 
 

Стигма та дискримінація хворих на ВІЛ/СНІД в медичних закладах: роль публічного 

управління 

 Юрочко В.В.- професор кафедри управління охороною 

суспільного здоров’я НАДУ при Президентові України; 

Дацюк В.В.- аспірант кафедри управління охороною 

суспільного здоров’я НАДУ при Президентові України; 

викладач Київського міського медичного коледжу. 
 

Соціокультурна складова легітимності влади у процесі реформування публічного 

управління та адміністрування 

 Яковлєва Л.І. – доцент кафедри                            

філософських та соціально-політичних ОРІДУ НАДУ                                                          

при Президентові України. 
 

Стан туристичної дестинації Одеського регіону: шляхи розвитку 

 Яценко В.А. – доцент кафедри філософських та 

соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ                              

при Президентові України. 

 

Політика взаємодії держави з релігією 

 Яшин Д.Ю. – аспірант кафедри філософських та 

соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ                              

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

 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ТА НАПРЯМИ 

ВПРОВАДЖЕННЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

 

Голова секції: 

 

Приходченко Л.Л. – завідувач кафедри державного управління і місцевого 

самоврядування ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Співголова: 

Саханенко С.Є. – професор кафедри державного управління і місцевого 

самоврядування ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Секретар:  

Лесик О.В. – аспірант кафедри державного управління і місцевого самоврядування 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 
Інституційне забезпечення регіонального розвитку в контексті децентралізації влади 

та реформування публічного управління 

 Приходченко Л.Л. – завідувач кафедри державного 

управління і місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України. 

  

Побудова сучасної державної моделі управління територіями: зарубіжний досвід 

 Бабіч О.В. – аспірант кафедри державного управління і 

місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України 

  

Здоровий глузд і державне управління 

 Бронікова С.А. – професор кафедри україністики та 

іноземних мов НАДУ при Президентові України; 

Оганісян М.С. – доцент кафедри державного управління і 

місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 

 

Успіхи та проблеми бюджетної децентралізації 

 Гіржев А.О. – аспірант кафедри публічного управління та 

адміністрування Інституту державного управління 

Чорноморського національного університету ім. Петра 

Могили (м. Миколаїв). 
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Реформування місцевого самоврядування та децентралізація влади в Україні: 

сучасний стан та перспективи 

 Гончарук Н.Т. - професор кафедри державного управління 

та місцевого самоврядування ДРІДУ НАДУ при 

Президентові України; 

Архипенко І.М. - доцент кафедри державного управління і 

місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 

 

Актуальність проблеми забезпечення соціальних прав людини і громадянина в Україні 

 Горяча К.І. – студентка факультету міжнародного права 

Університету Лондона. 

 

Вплив реформи з децентралізації на розвиток процесів надання муніципальних 

адміністративних послуг 

 Гуненкова О.В. – аспірант кафедри державного управління 

і місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 

  

Теоретико- правовий аналіз поняття сільські території крізь призму децентралізації та 

субсидіарності 

 Данилюк С.Л. – аспірант кафедри державного управління 

і місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України. 

  

Показники спроможності українських громад 

 Зелінський С.Е. - докторант кафедри державної політики 

та суспільного розвитку НАДУ при Президентові України. 

 

Бюджетна децентралізація як інструмент підвищення фіскальної стійкості України 

 Королюк Т.О. – доцент кафедри макроекономіки та 

державного управління ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана»                  

(м. Київ). 

 

Модель державного управління крізь призму концепції універсального еволюціонізму: 

управління чи спрямування розвитку 

 Лесик О.В. – аспірант кафедри державного управління і 

місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 

  

Становлення інституту префектів як складова процесу децентралізації в Україні 

 Лисюк І.Є. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України; методист кафедри державного управління і 

місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 
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Секторальна децентралізація у сфері соціального захисту населення України: 

теоретико-прикладні аспекти 

 Мельничук Л.М. – докторант кафедри соціальної і 

гуманітарної політики НАДУ при Президентові України. 

 

Реформа децентралізації в Україні: інформаційний супровід 

 Мішанчук Г.С. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 

 

Децентралізація як одна з передумов посилення впливу громадян на місцевий 

розвиток 

 Мочков О.Б. – аспірант кафедри регіонального управління, 

місцевого самоврядування та управління містом НАДУ при 

Президентові України; народний депутат України VIІ 

скликання (м. Київ).  

 

Теоретичні та нормативні засади децентралізації публічної влади в Україні 

 Муравська В.А. – заступник начальника управління – 

начальник відділу дисертаційних та експертно-

консультаційних досліджень управління організації 

фундаментальних та прикладних досліджень НАДУ при 

Президентові України. 

 

Актуальність проблеми збалансованого розвитку лісового господарства України 

 Мусійовський А.Й. – аспірант кафедри державного 

управління і місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України. 

  

Напрями впровадження децентралізації в Україні: досвід ФРН 

 Ніколаєва С.А. – слухач ХарРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 

 

Індикатори перспектив децентралізації в українському суспільстві 

 Онищук В.М. – завідувач кафедри соціології Одеського 

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

Децентралізація у контексті становлення публічного управління в Україні: 

організаційно-правовий аспект 

 Павлюк Н.В. - аспірант кафедри державного управління 

та місцевого самоврядування ЛРІДУ НАДУ при 

Президентові України. 
 

Категорія «взаємодія» як базис горизонтальних зв’язків в системі публічного 

управління 

 Панченко Г.О. – доцент кафедри державного управління і 

місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 
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Розвиток комплексної системи міжсекторних взаємодій в регіоні 

 Піроженко Н.В. – доцент кафедри державного управління 

і місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 
 

Новація в управлінні освітою – створення опорних шкіл в Україні: політико-правовий 

аспект 

 Поступна О.В. – докторант кафедри соціальної і 

гуманітарної політики ХарРІДУ НАДУ при Президентові 

України; 

Полякова О.С. - доцент кафедри військового права 

Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого (м. Харків). 
 

Правове забезпечення реформування взаємодії між місцевими державними 

адміністраціями та органами місцевого самоврядування 

 Ратько Л.А. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 
 

Соціальні медіа як інструмент інформаційно-комунікаційних технологій ефективного 

забезпечення державно-управлінського процесу 

 Реплянчук Н.А. – головний спеціаліст відділу 

інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

апарату Крижопільської райдержадміністрації Вінницької 

області. 
 

Реформування системи міжнародного співробітництва органів місцевого 

самоврядування, самоорганізації населення та громадського контролю 

 Роман В.Ф. – здобувач кафедри європейської інтеграції та 

права ЛРІДУ НАДУ при Президентові України. 
 

Щодо визначення поняття «екологія місцевого самоврядування» 

 Саханенко С.Є. – професор кафедри державного 

управління і місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 

 

Самоуправління в сфері реклами: суб’єктно-інституціональний аналіз 

 Сердечна Л.В. – докторант кафедри державної політики 

та суспільного розвитку НАДУ при Президентові України. 

 

Співпраця органів місцевого самоврядування з інститутами самоорганізації населення 

в контексті делегування суспільних послуг: деякі аспекти в Польщі та Україні 

 Серьогіна Т.В. – доцент кафедри права та європейської 

інтеграції  ДРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Аспекти впровадження реформи територіальних громад 

 Скрипка Е.В. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 
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Особливості проведення виборів в об’єднаній територіальній громаді (на прикладі 

Чугуївського району Харківської області) 

 Скупченко Д.О. – аспірант кафедри права та європейської 

інтеграції  ХарРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Эволюция, противоречия и перспективы административно - территориального 

устройства Республики Молдова 

 Сымботяну Аурел – проректор Академии Публичного 

Управления Республики Молдова (г. Кишинёв, Республика 

Молдова). 

 

Децентралізація публічної влади в Швеції: уроки для України 

 Сухенко В.В. – аспірант кафедри державної політики та 

суспільного розвитку НАДУ при Президентові України. 
 

Принципи прозорості та відкритості як невід’ємна складова публічного управління 

 Ткач І.В. – аспірант кафедри державного управління і 

місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України; начальник відділу економічного розвитку, 

торгівлі, туризму та державної реєстрації Первомайської 

райдержадміністрації Миколаївської області. 
 

Перспективи управління земельними ресурсами в умовах об'єднання територіальних 

громад 

 Ткач Г.І. – завідувач сектору землеустрою та ринку земель 

відділу Держгеокадастру у Сторожинецькому районі 

Чернівецької області. 
 

"Публічний інструмент реалізації державної політики" як категорія державного 

управління 

 Тодорова О. Л. – старший викладач кафедри державного 

управління і місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 
 

Теоретичні засади державного регулювання розвитку житлово-комунального 

господарства в Україні 

 Фольгіна Т.О. – аспірант кафедри державного управління і 

місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України; завідувач сектору організаційної та виховної 

роботи ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 
 

Структура децентралізації та проблеми її впровадження 

 Чабанова К.І. – аспірант кафедри державного управління і 

місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 
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Ризики проектів державно-приватного партнерства в сфері охорони здоров'я 

 Черномаз В.Ц. – доцент кафедри соціальної медицини, 

медичного права та менеджменту Одеського 

національного медичного університету; головний лікар 

міської поліклініки № 12 (м. Одеса). 

 

Подальші практичні кроки реформування служби в органах місцевого 

самоврядування в Україні 

 Чижова С. М. – старший викладач кафедри державного 

управління і місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 

 

Теоретичні аспекти вітчизняної сфери надання управлінських послуг 

 Шайхет С.О. – аспірант кафедри державної політики та 

суспільного розвитку НАДУ при Президентові України; 

Козубенко А.М. – головний спеціаліст сектору по роботі 

із зверненнями громадян апарату Черкаської обласної 

державної адміністрації (м. Черкаси). 

 

Реалізація державної політики щодо охорони дитинства у сфері організації 

оздоровлення та відпочинку дітей 

 Яценко А.С. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 

 

Особливості публічної політики розвитку освітнього потенціалу в умовах 

децентралізації 

 Яцик С.П. - доцент кафедри управління освітою НАДУ 

при Президентові України. 
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СЕКЦІЯ № 5 
(ауд. №310) 

 

УКРАЇНА В ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ 

 

 

Голова секції: 

 

Кривцова В.М. – завідувач кафедри європейської інтеграції ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 

 

Співголова: 

 

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

 

Секретар:  
 

Зубінська Ю.Ю. - аспірант кафедри європейської інтеграції ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 

 
 

Аквакультура в Європі: модель на майбутнє 

 Кривцова В.М. – завідувач кафедри європейської 

інтеграції ОРІДУ НАДУ при Президентові України.  

 

Міжнародне співробітництво з організації медичної допомоги в надзвичайних 

ситуаціях, як складова інтеграційної політики України 

 Бакай А.Є. – аспірант кафедри управління охороною 

суспільного здоров’я НАДУ при Президентові України; 
начальник відділу планування та медичного постачання 

управління охорони здоров’я Департаменту персоналу  

Адміністрації Державної прикордонної служби України 

(м. Київ). 

 

Європейський досвід проведення місцевих референдумів як форми здійснення 

публічної влади 

 Безручко М.В. – аспірант кафедри права та європейської 

інтеграції ДРІДУ НАДУ при Президентові України; 

заступник начальника відділу з питань банкрутства 

Головного територіального управління юстиції у 

Дніпропетровській області (м. Дніпро). 

 

До питання визначення поняття адаптації законодавства України до acquis ЄС 

 Бєдова О.А. – аспірант кафедри державознавства та 

права НАДУ при Президентові України. 
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Організаційні інструменти у публічному управлінні у контексті євроінтеграційних 

процесів України 

 Білей М.В. – аспірант Інституту законодавства 

Верховної Ради України (м. Київ). 
 

Інтеграційні процеси в спільних проектах розвитку транспортної інфраструктури 

України 

 Бондар Н.М. – декан факультету економіки та права 

Національного транспортного університету (м. Київ); 

Малиш Н.А. – професор кафедри управління 

національним господарством та економічної політики 

НАДУ при Президентові України. 
 

Фінансовий механізм антитерористичної політики у протидії загрозам інтегрованого 

світу 

 Бунчук М.М. – аспірант кафедри управління 

національним господарством та економічної політики 

НАДУ при Президентові України. 
 

Діагностика процесу змін у професійній діяльності державних службовців у сфері 

освіти України 

 Весельська М.В. – аспірант кафедри управління освітою 

НАДУ при Президентові України. 
 

Зростання конкурентоспроможності транскордонних регіонів через розвиток 

регіональної туристичної галузі 

 Волошенко В.М. – здобувач кафедри державної служби 

та кадрової політики НАДУ при Президентові України. 
 

Управління системою вищої освіти України в умовах європейської інтеграції 

 Галицька Н.В. – аспірант кафедри управління освітою 

НАДУ при Президентові України. 

 

Історія використання моделі «Сollective Аction Сlause» в країнах ЄС та можливість її 

застосування в Україні 

 Гончарук Д.В. – аспірант кафедри управління 

національним господарством та економічної політики 

НАДУ при Президентові України. 

 

Кадрова політика у науці у Європейському дослідницькому просторі 

 Дегтярьова І.О. – докторант кафедри права та                             

європейської інтеграції ДРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 

 

Середовища впливу на процес місцевого економічного розвитку 

 Добрій Д.О. – аспірант кафедри                             

європейської інтеграції ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 
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Державне регулювання трудової міграції з України в ЄС 

 Дроков В.В. – аспірант кафедри публічного управління та 

землеустрою Класичного приватного університету              

(м. Запоріжжя). 

 

Проблеми та наслідки внутрішньо переміщених осіб для України 

 Зубінська Ю.Ю. – аспірант кафедри європейської 

інтеграції ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Державний суверенітет крізь призму євроінтеграційних процесів 

 Кадук Н.І. – доцент кафедри європейської інтеграції 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Механізм цивільного захисту ЄС в контексті ефективної протидії сучасним 

викликам та загрозам 

 Ковальчук В.М. – здобувач ЛРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 

 
The potential attracting external financing for Ukraine 

 Комаровський І.В. – докторант Університету 

Александру Іоан Куза (м. Ясси, Румунія). 

 
Регіональна інтеграція як механізм захисту держави від викликів глобалізації 

 Кривоцюк П.С. – доцент кафедри європейської інтеграції 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 
Multi-Level Governance and the Institution-Dependent Nature of Policy Making within 

the EU. 
 Кривцова О.М. – докторант кафедри права та 

законотворчого процесу ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 

 
Особливості організації Міністерства юстиції Швеції у сфері забезпечення прав 

людини: уроки для України 

 Лемець М.В. – аспірант кафедри європейської інтеграції 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 
Україна та світові процеси розроблення нової національної кадрової політики у 

сфері охорони здоров’я 

 Лещенко В.В. – докторант кафедри управління охороною 

суспільного здоров’я НАДУ при Президентові України. 

 
Підготовка кадрів для органів місцевого самоврядування 

 Маймескул О.В. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 
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Політика багатомовності та полікультурності в Європейському Союзі 

 Мединська Г.А. – аспірант кафедри соціальної та 

гуманітарної політики НАДУ при Президентові України. 

 

Проблеми та перспективи регіональної співпраці ЄС та держав – асоційованих 

членів 

 Мерзляк А.В. – проректор з науково-педагогічної роботи, 

Директор Інституту управління Класичного приватного 

університету (м. Запоріжжя); 

Долбунов Д.М. - аспірант кафедри публічного управління 

та землеустрою Класичного приватного університету              

(м. Запоріжжя). 

 

Актуальні проблеми через призму розробленої стратегії реформування державного 

управління в питаннях трансформації системи органів державного управління 

 Незгодюк В.І. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 

 

Нові виклики і загрози європейській безпеці в контексті агресії Російської Федерації 

в Україні 

 Остапенко О.А. – доцент кафедри європейської 

інтеграції ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Удосконалення надання адміністративних послуг громадянам  з метою ефективного 

наближення  до європейських стандартів  на прикладі досвіду Республіки Польща 

 Семенко Г.В. – аспірант кафедри європейської інтеграції 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України; адміністратор 

Центра надання адміністративних послуг Житомирської 

міської ради (м. Житомир). 

 

Розвиток та перспективи українсько-американського воєнно-політичного 

співробітництва 

 Сіцінський Н.А. - Європейська Академія Дипломатії            

(м. Варшава, Польща). 

 

Конкурентоспроможність, як показник інтеграційних процесів в сфері інноваційного 

розвитку України 

 Сорочишина  Н.А. – старший методист Приймальної 

комисії Класичного приватного університету                    

(м. Запоріжжя). 

 

Воєнна безпека в контексті нових викликів та загроз національній безпеці України 

 Стукалін Т.А. – здобувач кафедри європейської 

інтеграції та права ЛРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 
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Prospects of development of integration processes in Ukraine 

 Томашевська М.В. – старший викладач кафедри 

менеджменту організацій ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України; 

Величко Т.Г. – доцент кафедри менеджменту 

організацій ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Історико-теоретичний аспект дослідження правової системи Європейського Союзу 

 Торган-Мосійчук В.М. – аспірант кафедри права та 

законотворчого процесу ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 

 

Євроінтеграційний контекст реформування публічного сектору України 

 Федірко Н.В. – доцент кафедри макроекономіки та 

державного управління ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана»              

(м. Київ). 

 

Політика Східного партнерства ЄС та реформування сектору безпеки і оборони 

України 

 Чигринський В.А.- аспірант кафедри глобалістики, 

євроінтеграції та управління національною безпекою 

НАДУ при Президентові України. 

 

Формування та розвиток місцевого територіального управління в країнах ЄС: 

досвід для України 

 Шумляєва І.Д. – доцент кафедри права та європейської 

інтеграції ДРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Розвиток інституту місцевого референдуму в контексті європейської інтеграції 

України 

 Шункін М.М. – аспірант кафедри права та європейської 

інтеграції ДРІДУ НАДУ при Президентові України. 
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СЕКЦІЯ № 6  
 (ауд. № 409)

 

 

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА  

НА РЕГІОНАЛЬНОМУ ТА МІСЦЕВОМУ РІВНЯХ 

 

Голова секції: 
 

Семенченко А.І. – директор Інституту вищих керівних кадрів НАДУ при 

Президентові України; 

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

ОРІДУ НАДУ при Президентові України; 

 

Співголови: 
 

Куспляк І.С. – доцент кафедри інформаційних технологій та систем управління 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

Томкова Йорданка - експерт проекту Швейцарського бюро співробітництва 

«Електронне урядування для підзвітності влади та участі суспільства» (EGAP) 

 

Секретар: 
 

Граматик О.В. – методист кафедри інформаційних технологій та систем управління 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України 

 

Відеоконференцзв'язок з «Google Україна» 

«Цифрове перетворення Одеської області: результати та підсумки» 

 

Модератор: Якимчук О. – директор по взаємодії з органами державної влади 

«Google Україна» 

 
Складові ІТ-архітектури системи електронного урядування 

 Пігарєв Ю.Б. – завідувач кафедри інформаційних 

технологій та систем управління ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України;  

Шаган А.А. – студент Міжнародного гуманітарного 

університету (м. Одеса). 

 

The Dissociation with European Institutions and How to Counter it 

 Frederic Maximilian Bozada стажер ХарРІДУ НАДУ при 

Президентові України Student at Freie Universität Berlin, 

Otto Suhr Institut – Politologie (м. Берлін, Німеччина); 

Anafernanda Beer Vidaurre стажер ХарРІДУ НАДУ при 

Президентові України Student at Freie Universität Berlin, 

Otto Suhr Institut – Politologie (м. Берлін, Німеччина). 
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Вітчизняний та зарубіжний досвід запровадження в органах державної влади системи 

електронного документообігу 

 Бостан О.М. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України; начальник відділу ведення ДРВ Ренійської районної 

державної адміністрації (Одеська обл.) 

 

Нормативно-правове забезпечення інфраструктурного рівня архітектури 

електронного урядування 

 Гапанович Я.В. – керівник науково-виробничого центру 

підвищення кваліфікації, працевлаштування та виробничої 

практики Одеської національної академії зв’язку                         

ім. О. С. Попова (м. Одеса). 

Перспективи впровадження Інтернет врядування в Україні 

 Гумен Ю.Є. – докторант кафедри філософії, теорії та 

історії державного управління НАДУ при Президентові 

України. 

 

Мережевий принцип як структурна складова розвитку державного управління 

 Динник І.П. – аспірант кафедри філософії, теорії та 

історії державного управління НАДУ при Президентові 

України. 

 

Сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку в Україні електронних 

адміністративних послуг 

 Довбищук О.О. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 

 

Електронні державні закупівлі: перспективи та реалії 
 Дудар А.А. – аспірант кафедри інформаційних технологій 

та систем управління ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України; керівник апарату Калинівського районного суду 

Вінницької області. 

 

Нормативно-правові засади системи забезпечення   інформаційної безпеки України 

 Жилінський І.В. – доцент кафедри технічного та 

метрологічного забезпечення Військового інституту 

телекомунікацій та інформатизації (м. Київ). 

 

З досвіду запровадження інформаційно-комунікаційних технологій на місцевому рівні 

(проблеми дотримання етикету спілкування в електронному просторі) 

 Каплинська О.В. – головний спеціаліст відділу координації 

діяльності загальноосвітніх навчальних закладів управління 

освіти Миколаївської міської ради. 

 

Информатизация системы государственного управления Республики Казахстан 

 Кусаинова А.С. - докторант Университета «Туран»              

(г. Алматы, Республика Казахстан) 
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Сфери впливу технології електронного урядування та електронної демократії в 

Україні на корупцію 

 Куспляк І.С. – доцент кафедри інформаційних технологій 

та систем управління ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 
 

Динаміка розвитку інформаційного наповнення офіційних Інтернет-представництв 

міських рад других за величиною міст областей України впродовж 2012-2016 років 

 Липчук М.О. - здобувач кафедри європейської інтеграції 

та права ЛРІДУ НАДУ при Президентові України. 
 

Нормативно-правове забезпечення комунікаційної діяльності органів місцевого 

самоврядування 

 Лозовська К.С. – аспірант кафедри управління проектами 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України; головний 

спеціаліст сектору контролю організаційного відділу 

Департаменту документально-організаційного 

забезпечення Одеської міської ради. 
 

Просування освітніх послуг в Інтернет середовищі 

 Макарова І.О – доцент кафедри інформаційних технологій 

та систем управління ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 
 

Аналіз проекту Закону України «Про електронні комунікації» 

 Мельник С.Р. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України; інженер електрозв’язку комунальної установи 

«Одеська міська станція швидкої медичної допомоги». 
 

Деякі аспекти захисту державних інформаційних ресурсів в інформаційно-

телекомунікаційних системах органів державної влади 

 Паламарчук Н.А. –  слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України; начальник науково-дослідної лабораторії 

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації 

(м. Київ;) 

Паламарчук С.А. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України; провідний науковий співробітник науково-

дослідного відділу Військовий інститут телекомунікацій 

та інформатизації (м. Київ). 
 

Використання мобільних пристроїв у прийнятті управлінських рішень 

 Пенко В.Г. – доцент кафедри математичного забезпечення 

комп’ютерних систем Одеського національного 

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

ГІС в управлінні транспортною інфраструктурою 

 Полиненко О.О. – головний інженер комп’ютерних систем 

та мереж ТОВ "Юніт-А" (м. Южне, Одеська обл.). 
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Електронне врядування як механізм реалізації сервісно-орієнтованої державної 

політики 

 Тиханський В.В. – аспірант кафедри державної політики 

та суспільного розвитку НАДУ при Президентові України; 

головний спеціаліст Управління інформаційних технологій 

та електронного урядування Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України (м. Київ).  

 

Нові можливості бібліотек з доступу до сервісів е-урядування: досвід Центральної 

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

 Цуканова А.Є. – завідувач сектору аналітичного 

інформування органів влади інформаційно-бібліографічного 

відділу Центральної міської бібліотеки                                

ім. М.Л. Кропивницького ЦБС для дорослих (м. Миколаїв) 

 

Розвиток електронних послуг в Україні: проблеми упровадження 

 Чечель О.Ю. – провідний спеціаліст Управління справами 

Апарату Верховної Ради України (м. Київ). 

 

Інформатизація суспільства 

 Шевченко Б.Г. – старший викладач кафедри 

правознавства Одеського національного політехнічного 

університету (м. Одеса). 
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СЕКЦІЯ № 7 
(ауд. № 312 ) 
 

ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ:  

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА 

 

Голова секції: 

 

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

Президентові України. 

 

Секретар: 

 

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

Президентові України. 
 

Управління проектами в туризмі: функціональний простір 

 Безверхнюк Т.М. – завідувач кафедри управління 

проектами ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Механізми публічного управління розвитком системи реабілітації в Україні 
 Биков І.Г. – здобувач кафедри управління проектами 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 
 

Використання стратегічних комунікацій при удосконаленні комунікативної 

діяльності держави 
 Вишневська В.М. – доцент кафедри управління проектами 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 
 

Кібертероризм як елемент дестабілізації системи стратегічних комунікацій 

 Діордіца І.В. – голова Інституту адміністративного 

правосуддя і судової реформи Глобальної організації 

союзницького лідерства (м. Київ). 
 

Щодо можливості застосування проектного підходу до процесів планування 

діяльності системи цивільного захисту суб’єктом господарювання 

 Кривогуз Г.І. – доцент кафедри управління проектами 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Зарубіжний досвід планування розвитку туризму 

 Кубрак О.О. – аспірант кафедри управління проектами 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Зміст стратегічних комунікації у сучасному українському державотворенні 

 Кушнір О.В. – провідний спеціаліст Сектору правової та 

законопроектної роботи Міністерства інформаційної 

політики України (м. Київ); 
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Максименко Ю.Є. – голова Інституту інформаційного 

права Глобальної організації союзницького лідерства              

(м. Київ). 

 

Прикладні аспекти стратегічних комунікацій 

 Лебединська І.Е. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 

 

Поняття та структура стратегічних комунікацій на сучасному етапі державотворення 

 Ліпкан В.А. – професор кафедри управління проектами 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Механізми публічного управління розвитком індустрії гостинності в Україні 

 Лупашко А.П. – аспірант кафедри управління проектами 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Основні аспекти конкурентоспроможності підприємств на ринку туристичних послуг 

 Маковей Ю.- аспірант кафедри менеджменту організацій 

ЛРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Підходи до будови алгоритму аналітичного наративу в рамках теорії стратегічних 

комунікацій 

 Мандзюк О.А. – голова Інституту стратегічних ініціатив 

Глобальної організації союзницького лідерства                          

(м. Київ). 

 

Проектно-цільове державне управління розвитку екологічної держави України 

 Машненков К.А. – докторант кафедри державного 

управління та місцевого самоврядування ДРІДУ НАДУ при 

Президентові України. 

 

Методи оцінки соціальних проектів в управлінській діяльності 

 Нагорна Г.О. - аспірант кафедри регіональної політики та 

публічного адміністрування ОРІДУ НАДУ при Президенті 

України. 

 

Benefits realization is a central component of project and program management 

 Оганов А.В. – старший викладач кафедри управління 

проектами ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Проектно-цільове державне управління розвитку транзитного потенціалу України 

 Подп’ятнікова А.Я. – провідний фахівець кафедри 

кримінально-правових дисциплін Університету митної 

справи та фінансів (м. Дніпро). 
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Стратегічні комунікації: історія виникнення та сфера застосування в Україні 

 Попова А.С. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України; 

Стефоненко В.Ю. – слухач ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 

 

Організаційна складова запровадження проектного підходу в практичну діяльність 

органів місцевого самоврядування 

 Руда І.В. – старший викладач кафедри управління 

проектами ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Сучасна світова практика надання адміністративних послуг 

 Семенова Т.А. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України; головний спеціаліст відділу надання 

адміністративних послуг №1 департаменту 

адміністративних послуг Вінницької міської ради.    

                    

Проектна орієнтованість як основна умова ефективності антикризового державного 

управління 

 Сенча І.А. – доцент кафедри управління проектами ОРІДУ 

НАДУ при Президентові України. 

 

Міжрегіональне співробітництво в системі міжрегіональних відносин 

 Сенча С.А. – аспірант кафедри управління проектами 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України; головний 

спеціаліст відділу прийому, розподілу слухачів та 

профорієнтаційної роботи ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 

 

Перспективи використання технологій стратегічних комунікацій в системі 

державного управління 

 Сивак Т.В. – доцент кафедри управління проектами ОРІДУ 

НАДУ при Президентові України. 

 

Постановка питання публічного управління: теоретичний аспект 

 Стецюк Н.М. - доцент кафедри публічного управління та 

адміністрування Навчально-наукового інституту 

післядипломної освіти Національного університету 

біоресурсів і природокористування (м. Київ). 

 

Закордонний досвід  застосування альтернативних видів енергії 

 Черниш Б. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 
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Принципи проведення комплексної державної експертизи суспільно-значимих  

інвестиційних проектів в публічній сфері 

 Чернов С.В. – аспірант кафедри управління проектами 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Зарубіжний досвід нормативно-правового забезпечення соціального підприємництва 

 Чіхрай Х.В. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 

 

Соціальний захист учасників АТО. Правові аспекти. 

 Шаршаткін Д.Ю. – аспірант кафедри управління 

проектами ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

Проектна концепція відродження Великого Шовкового Шляху 

 Яценко О.В – доцент кафедри управління проектами 

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

 

РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ПУБЛІЧНИХ 

СЛУЖБОВЦІВ 

 

Голова секції: 

 

Давтян С.Г. – доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України  

 

Співголова: 

 

Липовська С.О. – начальник Управління підвищення кваліфікації кадрів ОРІДУ 

НАДУ при Президентові України  

 

Секретар: 

 

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

замовленням Управління ПКК ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 
 

Підвищення рівня професійної компетентності публічних службовців у контексті 

Стратегії реформування державного управління України на 2016—2020 роки 

 Давтян С.Г. – доцент кафедри державного управління і 

місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 

 

Актуальні питання системи професійного навчання публічних службовців 

 Базіленко Д.А. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 

 

Responces to challenges in language education 

 Васильєва Г.В. – старший викладач кафедри української 

та іноземних мов ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 

 

Подготовка специалистов-аналитиков для системы государственного управления 

 Веруш А.И. – доцент кафедры государственного 

строительства и управления Академии управления при 

Президенте Республики Беларусь (г. Минск, Беларусь); 

Сапелкина Е.И. – заместитель декана факультета 

подготовки и переподготовки Института 

государственной службы Академии управления при 

Президенте Республики Беларусь (г. Минск, Беларусь).   
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Вітчизняні особливості використання методики «саsе studу» у підготовці магістрів з 

публічного управління 

 Ворона П.В. – професор кафедри педагогічної 

майстерності та менеджменту Полтавського 

національного педагогічного університету                        

ім. В.Г. Короленка; депутат Полтавської обласної ради.  

 

Підготовка менеджерів охорони здоров’я в США: досвід для України 

 Гайдаш Д.С. – аспірант кафедри управління охороною 

суспільного здоров’я НАДУ при Президентові України; 

керівник відділу з рекламної стратегії ТОВ “МСД 

Україна”(м. Київ). 

 

Реформування системи професійного навчання публічних службовців: нормативно-

правовий вимір 

 Горбатюк С.Є. – доцент кафедри державної служби та 

кадрової політики НАДУ при Президентові України. 

 

Окказионализм как фактор развития языковой компетенции изучающего 

иностранный язык 

 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. 

 

Професійна діяльність державних службовців: компетентнісний підхід 

 Іваненко В.Ю. – начальник навчального відділу Сумського 

центру післядипломної освіти (м. Суми). 

 

Нові підходи до післядипломного навчання керівників охорони здоров’я 

 Комарницька Н.Т. – завідувач курсом 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); 

Чорна Л.В. – заступник головного лікаря Вінницької 

міської клінічної лікарні №1, організатор охорони здоров’я 

вищої категорії (м. Вінниця). 

 

Організація спільної діяльності як засіб формування управлінської культури 

державних службовців у сфері освіти 

 Кучер Л.В. – слухач Інституту державної служби та 

місцевого самоврядування НАДУ при Президентові 

України. 
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Організація професійного навчання зареєстрованих безробітних з метою підвищення 

конкурентоспроможності на ринку праці 

 Липовська С.О. – начальник Управління підвищення 

кваліфікації кадрів ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 

 

Формування лінгвокультурної компетенції викладача іноземної мови у сфері 

державного управління 

 Михайленко А.О. – методист кафедри української та 

іноземних мов ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Зарубіжна практика peer review: досвід для розвитку НАДУ при Президентові 

України 

 Москаленко С.О. – доцент кафедри управління 

національним господарством та економічної політики 

НАДУ при Президентові України. 

 

Реформування державної служби. Державний службовець як відзеркалля сучасного 

суспільства 

 Негуляєва І.М. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 

 

Розвиток професійної компетентності як складова реформування системи 

професійного навчання публічних службовців 

 Поліщук І.В. – аспірант кафедри парламентаризму та 

політичного менеджменту НАДУ при Президентові 

України; заступник начальника відділу організаційного 

забезпечення та моніторингу якості навчання ІПККК 

НАДУ при Президентові України. 

 

Різні грані інтенсивного навчання англійській мові 

 Пуленко І.А. – доцент кафедри української та іноземних 

мов ОРІДУ НАДУ при Президентові України; 

Сазикіна Т.П. – доцент кафедри професійної англійської 

мови Одеського національного морського університету         

(м. Одеса). 

 

Самоосвіта у процесі особистісного самоуправління державного службовця 

 Секельгіді К.Ш. – аспірант кафедри україністики та 

іноземних мов НАДУ при Президентові України.  
 

Інтерактивні технології розвитку комунікативної компетентності державних 

службовців 

 Шевчук О.С. – доцент кафедри психології Миколаївського 

національного університету імені В.О. Сухомлинського     

(м. Миколаїв);  

Шевчук С.П.– професор Київського славістичного 

університету (м. Київ). 
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Профілактика професійного вигорання державних службовців 

 Шепітко Т.В. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 

 

Підвищення якості підготовки майбутніх державних службовців до реалізації 

механізмів стратегічної комунікації 

 Шклярук М.Г. – аспірант кафедри філософії, теорії та 

історії державного управління НАДУ при Президентові 

України. 

 

Концептуальний погляд на професійне навчання публічних службовців 

 Яремин І.І – .аспірант кафедри кадрової політики і 

державної служби ЛРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 

 

Партнерство університетської науки і школи: регіональний досвід управління 

освітою на прикладі США 

 Ясниська Н.І. - аспірант кафедри державного управління 

та місцевого самоврядування ЛРІДУ НАДУ при 

Президентові України. 

 

Online learning teaching techniques 

 Яцун Є.М. – старший викладач кафедри української та 

іноземних мов ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 
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СЕКЦІЯ № 9 
(ауд. №202) 

 

ДЕРЖАВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ В СФЕРІ  

ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

Голова секції: 

 

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

при Президентові України. 

 

Секретар: 

 

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

Президентові України. 
 

Децентралізація влади - основа реформування публічного управління 

 Марущак В.П. – завідувач кафедри права і 

законотворчого процесу ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 

 

Принципы семейного воспитания в условиях глобализациии 

 Бабіна В.О. – доцент кафедри правознавства Одеського 

національного політехнічного університету (м. Одеса). 

 

До питання реформування управління державною власністю 

 Бачинська К.В. – доцент кафедри права і законотворчого 

процесу ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Правові засади створення поліції місцевого самоврядування 

 Білорусов С.Г. – директор Херсонського обласного 

центра перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників органів державної влади, місцевого 

самоврядування, держаних підприємств, установ і 

організацій (м. Херсон); 

Окуневич І.О. – начальник редакційно видавничого відділу 

Херсонського обласного центра перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників органів державної 

влади, місцевого самоврядування, держаних підприємств, 

установ і організацій (м. Херсон). 

 

Політичне рішення, як фактор розвитку політичної діяльності 

 Білоусов О.С. – професор кафедри правознавства 

Одеського національного політехнічного університету 

(м. Одеса). 
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Реалізація правоохоронної функції держави в сучасних умовах в Україні 

 Ботвінов Р.Г. – докторант кафедри філософії, соціології 

державного управління ДРІДУ НАДУ при Президентові 

України.  

 
Інструменти управління коштами обов’язкової накопичувальної пенсійної системи 

 Верещак В.М. – аспірант кафедри соціальної та 

гуманітарної політики НАДУ при Президентові України.  

 

Історичні аспекти державного регулювання міграційної безпеки США у ХХ столітті 

: досвід для України 

 Весельська Л.А. - докторант кафедри глобалістики, 

євроінтеграції та управління національною безпекою 

НАДУ при Президентові України. 

 

Припинення повноважень Верховної Ради України: проблеми та перспективи 

правового регулювання 

 Даниляк О.О. – завідувач сектору інституційного аналізу 

відділу розвитку політичної системи Національного 

інституту стратегічних досліджень (м. Київ). 

 

Правовий аналіз існуючих моделей місцевого самоврядування в зарубіжних країнах 

 Долгіх Н.П. – старший викладач кафедри права і 

законотворчого процесу ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 

 

Удосконалення інституційного забезпечення діяльності районних у місті 

адміністрацій 

 Єдинак Я.Б. – аспірант кафедри права та європейської 

інтеграції ДРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Проблема «непосредственной и реальной угрозы» в постулатах  философии  

прагматизма 

 Жарких В.Ю. – завідувач кафедри філософії та 

методології науки Одеського національного 

політехнічного університету (м. Одеса). 

 

Психологічні загрози інформаційного суспільства, їх врахування в публічному 

управлінні та організація правового захисту 

 Коваль З.В. – доцент кафедри права і законотворчого 

процесу ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Конституційно-правове регулювання статусу Конституційного Суду України: 

сучасний стан і актуальні питання 

 Козуліна С.О. – доцент кафедри права і законотворчого 

процесу ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 
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Проблеми правового регулювання питань зниження ризику надзвичайних ситуацій 

техногенного і природного характеру 

 Кравченко Р.А. – аспірант кафедри державознавства і 

права НАДУ при Президентові України; головний 

спеціаліст державної служби України з надзвичайних 

ситуацій (м. Київ). 

 

Принцип рівності в діяльності публічної адміністрації при здійсненні 

адміністративної процедури 

 Криворучко І.В. – аспірант кафедри державознавства і 

права НАДУ при Президентові України. 

 

Правовая культура в сфере управления 

 Кутузова Н.Г. – доцент кафедри правознавства 

Одеського національного політехнічного університету          

(м. Одеса). 

 

Проблеми вдосконалення правового регулювання державного управління у сфері 

енергоефективності  

 Лукашук Н.В. – аспірант кафедри державознавства і 

права НАДУ при Президентові України; начальник відділу 

юридичної експертизи Юридичного Управління 

Державного агентства з енергоефективності та 

енергозбереження (м. Київ). 

 

Щодо питання про сучасний стан державної правової політики у сфері захисту прав 

та свобод людини і громадянина в кризових умовах 

 Львова Є.О. –  доцент кафедри права і законотворчого 

процесу ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 
 

Особливості  державного аудиту в Україні 

 Марущак О.І. – здобувач ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 

 

Діяльність пенсійного фонду України: інформаційний та правовий аспекти 

 Мельник Ю.П. - заступник керівника апарату, начальник 

управління організаційної роботи апарату Одеської 

обласної ради. 
 

До питання забезпечення конституційності структурних змін в державному апараті 

 Мельниченко В.І. – доцент кафедри державознавства і 

права НАДУ при Президентові України. 

 

Початкові народні училища у віданні Одеської муніципальної влади (друга половина 

ХІХ ст.) 

 Моісеєва Т.М. – доцент кафедри правознавства 

Одеського національного політехнічного університету 

(м. Одеса). 
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Організаційно-правове регулювання представництва України у Європейському суді 

з прав людини 

 Мукан Б.С. – аспірант кафедри європейської інтеграції і 

права ЛРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Інноваційні зміни системи виконавчої служби  в умовах реформування публічного 

управління України 

 Олефір О.О. – аспірант кафедри державної політики та 

суспільного розвитку НАДУ при Президентові України; 

заступник начальника Дарницького районного відділу ДВС 

Головного територіального управління юстиції у м. Києві. 

   

Відповідальність як складова системи кадрової безпеки публічного управління 

України 

 Пархоменко-Куцевіл О.І. – головний науковий 

співробітник Інституту проблем державного управління 

та місцевого самоврядування НАДУ 

при Президентові України. 

 

Забезпечення професіоналізму та стабільності державної служби в Україні 

 Плахотнюк Н. Г –  професор кафедри державознавства 

і права НАДУ при Президентові України. 

 

Державна регуляторна політика та розвиток підприємництва: правове регулювання 

та історичний аспект розвитку підприємницької діяльності в Україні 

 Поліщук Г.О. – аспірант кафедри державного управління 

і місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України. 

 

Стимулювання розвитку регіонів в Україні: питання правового регулювання 

 Потапенко В.С. – співробітник Служби Безпеки України 

(м. Київ). 

 

Диференційована дисциплінарна відповідальність державного службовця 

 Ровинська К.І. – докторант кафедри права і 

законотворчого процесу ОРІДУ НАДУ                                  

при Президентові України; 

Ровинський Ю.О. – професор кафедри права та 

законотворчого процесу ОРІДУ НАДУ                                  

при Президентові України; начальник Одеського 

територіального управління Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку України. 

 

Підстави для настання юридичної відповідальності за порушення вимог Закону 

України «Про доступ до публічної інформації» 

 Рогульський О.І. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 
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Дихотомия «объективный vs общественный стандарт» в наследии О.У. Холмса 

 Саввина Л.И. – доцент Рыбницкого филиала 

Приднестровского государственного университета им. 

Т.Г. Шевченко (г. Рыбница, Приднестровье). 

 

Правове регулювання політичної активності державних службовців в умовах 

проведення децентралізації (аналіз новацій вітчизняного законодавства) 

 Свірін М.Г. – доцент кафедри регіональної політики та 

публічного адміністрування ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 

 

Хартія з прав людини як елемент взаємодії держави та суспільства 

 Тетерін К.Ю. – аспірант кафедри регіональної політики 

та публічного адміністрування ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 

 

Взаємодія органів публічної влади та прокуратури: правовий аспект 

 Толпиго Д.М. – аспірант кафедри європейської інтеграції 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Формування механізму державної підтримки програм страхування медичних витрат 

населення 

 Тонне Д.М. - аспірант кафедри публічного управління та 

землеустрою Класичного приватного університету               

(м. Запоріжжя). 

 

Особливості нормативно-правового регулювання сфери використання паливно-

енергетичних ресурсів України 

 Тронь О.Я. – аспірант кафедри управління національним 

господарством та економічної політики НАДУ при 

Президентові України. 

 

Теоретичний аспект планування видатків державного бюджету 

 Фетіщенко Є.М. – аспірант кафедри управління 

національним господарством та економічної політики 

НАДУ при Президентові України. 

 

Можливості використання в Україні досвіду Данії щодо індивідуального 

ліцензування медичних працівників  

 Худошина О.В. – аспірант кафедри управління охороною 

суспільного здоров’я НАДУ при Президентові України. 

 

Поняття публічних послуг в нормативно-правових документах 

 Чаусовська С.І. – здобувач кафедри управління Сумського 

державного університету; заступник керівника апарату - 

начальник організаційного відділу апарату Сумської 

обласної державної адміністрації (м. Суми). 



42 

 

Правовий статус державного службовця в Україні: історико-правовий аналіз 

 Чістякова І.М. – завідувач кафедри правознавства 

Одеського національного політехнічного університету 

(м. Одеса); 

Кривдіна І.Б. – доцент кафедри правознавства Одеського 

національного політехнічного університету (м. Одеса). 

 

Вплив правових термінів на якість правоохоронної діяльності органів поліції та 

питання відповідальності осіб, які надають публічні послуги 

 Шалгунова С.А. – професор кафедри кримінального права 

та кримінології Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ (м. Дніпро). 

 

Репродуктивна юстиція як інституціональна складова публічного управління у 

сфері репродуктивного здоров’я населення 

 Шторгин О.М. – аспірант кафедри державного 

управління та місцевого самоврядування ЛРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 

 

Взаємодія органів публічного управління та органів поліції у попередженні 

озброєних злочинів 

 Якушкін В.А. – аспірант Дніпропетровського державного  

університету внутрішніх справ (м. Дніпро). 

 

Європейський досвід утворення механізмів системи державного управління 

територіальною обороною в умовах переведення держави з мирного на воєнний стан 

 Янюк С.В. – старший викладач кафедри тилового 

забезпечення Військової академії (м. Одеса). 
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СЕКЦІЯ № 10 
(ауд. № 402 ) 

 

НОВІ ІНСТРУМЕНТИ МЕНЕДЖМЕНТУ  

В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ 

Голова секції: 

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

при Президентові України. 

 

Співголова: 

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

Президентові України. 
 

Секретар: 

 

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

при Президентові України. 

 
Модель нового державного менеджменту та ії інституційний дизайн 

 Яроміч С.А. – завідувач кафедри менеджменту 

організацій ОРІДУ НАДУ при Президентові України.  
 

Громадська думка як інструмент менеджменту в сфері публічного управління 

 Акименко – Н.В. доцент кафедри менеджменту 

організацій ОРІДУ НАДУ при Президентові України  
 

Професійні компетенції менеджера – уявлення студентів 

 Бекетова О.А. – доцент кафедри інформаційних 

технологій та систем управління ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України. 
 

Механізми узгодження державно-приватних інтересів: інститут медіаторства 

 Бородін Є.Є. – аспірант кафедри економіки та 

регіональної економічної політики ДРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 
 

Інституційна концепція реформування пенсійної системи 

 Буряченко О.Є. – аспірант кафедри менеджменту 

організацій ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Історичні еволюціонування інструментів публічного адміністрування 

 Бутенко Т.В. – доцент кафедри менеджменту 

організацій ОРІДУ НАДУ при Президентові України; 

Матюшкин Т.В. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 
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Активізація ролі держави в інвестиційному процесі 

 Величко Т.Г. – доцент кафедри менеджменту організацій 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України; 

Томашевська М.В. – старший викладач кафедри 

менеджменту організацій ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 

 

Управлінські аспекти розвитку компетентностей державних службовців 

 Волик В.С. – заступник директора з управління 

персоналом ПП «Волик». 

 

Використання інструментарію логістичного менеджменту в публічному управлінні 

 Воловник В.Є. – доцент кафедри                     

менеджменту організацій ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 

 

Продуктивний менеджмент як інструмент запровадження ефективного 

стратегічного планування 

 Євмєшкіна О.Л. – докторант кафедри філософії, теорії 

та історії державного управління НАДУ 

при Президентові України. 

 

Поїздки по країні як сучасний інструмент державного управління 

 Коваль І.О. - аспірант кафедри інформаційної політики 

та електронного урядування НАДУ при Президентові 

України. 

 

Проблеми збалансованого планування інноваційного розвитку підприємств 

 Красностанова Н.Е. – доцент кафедри менеджменту 

організацій ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Інструментарій Міністерства вищої освіти та науки Польщі щодо забезпечення 

прозорості та публічності добору науково-педагогічних працівників 

 Лазор О.Я. – професор кафедри публічного управління та 

адміністрування Інституту підготовки кадрів Державної 

служби зайнятості України (м. Київ); 

Лазор О.Д. - професор кафедри публічного управління та 

адміністрування Інституту підготовки кадрів Державної 

служби зайнятості України (м. Київ). 
 

Маркетингові комунікації як новітній інструмент менеджменту в публічному 

управлінні 

 Литвинова Л.В. – доцент кафедри філософії, теорії та 

історії державного управління НАДУ при Президентові 

України. 
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Проблеми розробки, виконання та оцінки результатів аудиторської вибірки в аудиті 

фінансових звітів 

 Майданюк С.І. – доцент кафедри                     

менеджменту організацій ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 

До питання розробки новітніх механізмів державного управління у 

автотранспортному комплексі 

 Мурашев С.П. – аспірант кафедри менеджменту та 

адміністрування Харківського національного 

університету міського господарства ім. А.Н. Бекетова.     

 

Запровадження досвіду зарубіжних країн щодо ґендерних перетворень в Україні 

 Мусійчук Д.В. – аспірант кафедри регіонального 

управління, місцевого самоврядування та управління 

містом НАДУ при Президентові України; головний 

спеціаліст управління молоді і спорту Дніпропетровської 

облдержадміністрації (м. Дніпро). 

 

Особливості налагодження взаємодії в системі багаторівневого врядування 

 Репп Г.І. – аспірант кафедри регіонального управління, 

місцевого самоврядування та управління містом НАДУ 

при Президентові України. 

 

The Importance and Challenges of Leadership Research 

 
 
 
 

Романенко Т.І. – старший викладач кафедри української 

та іноземних мов ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 

 

Проблеми реалізації державної сервісної клієнтоорієнтованої політики у сфері 

зайнятості 

 Савченко Н.В. – докторант кафедри державної політики 

та суспільного розвитку НАДУ при Президентові 

України; провідний науковий співробітник Інституту 

підготовки кадрів державної служби зайнятості України 

(м. Київ).  
 

Управління змінами та проектне управління: порівняльний аналіз 

 Семенець-Орлова І.А. – докторант кафедри управління 

освітою НАДУ при Президентові України. 

 

Значення фінансового контролю як складової стратегічного управління системою 

освіти в Україні 

 Халимоник О.П. – аспірант кафедри управління освітою 

НАДУ при Президентові України. 
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Вплив функції мотивації на професійну поведінку державних службовців 

 Щегорцова В.М. – доцент кафедри державного 

управління ХарРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Нова ідеологія державного управління охороною здоров'я України з метою 

збереження здоров'я нації - управління змінами 

 Юрочко Т.П. – доцент кафедри управління охороною 

суспільного здоров’я НАДУ при Президентові України. 

 



47 

 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________



48 

 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 


	ПРОГРАМА КОНФ (27.10.2016)+обл
	Programa-Konf-instutut-2016

