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Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю 
 

«Публічне управління: традиції, інновації, глобальні тренди» 
 

Регламент конференції: 

11 жовтня 2019 року 

 

09
00

–09
55

 – реєстрація учасників конференції 

10
00

– 10
15

– відкриття конференції, привітання учасників конференції (ауд. 315). 

10
30

– 12
00

 – основні доповіді (ауд. 315)  
 

10
30

– 10
45 

Управлінність і економіка  

Марущак В.П. – завідувач кафедри державознавства  і права  

ОРІДУ НАДУ при ПрезидентовіУкраїни 

10
45

– 11
00

 Філософські принципи форсайт-досліджень для публічного 

управління  

Овчаренко С.В. – професор кафедри гуманітарних та соціально-

політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України 

11
00

– 11
15

 «З людьми і для людей» – запорука ефективного багаторівневого 

публічного управління 

 Крупнік А.С. – доцент кафедри публічного управління та 

регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові України, директор 

громадської організації "Одеський інститут соціальних технологій", 

заступник голови Всеукраїнської асоціації сприяння самоорганізації 

населення 

11
15

– 11
30

 Особливості публічного управління на сучасному етапі 

Гриневецький С.Р. –  заступник голови громадської ради, 

політичний діяч 

11
30

– 11
45

 Міграція робочої сили та академічна мобільність: виклики для 

сфери освіти  

Комаровський В.В. – доцент кафедри глобалістики, євроінтеграції та 

управління національною безпекою ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України 

Valentina Cornea – Lecturer, PhD, “Dunarea de Jos” University of Galati,  

Faculty of Law, Political and Social Sciences 

11
45

– 12
00

 Ефективність реалізації повноважень органами виконавчої влади в 

умовах децентралізації  

Воробйова А.В. – голова Миколаївської районної державної 

адміністрації Миколаївської області, слухачка ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України 

 

 
 

12
30

–13
00

 – перерва на обід (їдальня на першому поверсі інституту) 

13
00

–15
00

 – робота секцій. 

Доповіді – до 15 хвилин 

Виступи на секціях  – до 7 хвилин 
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СЕКЦІЯ № 1 
 

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ВПРОВАДЖЕННЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ НА 
СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

 

Модератор секції: 

 

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

ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

 
Принципи багаторівневого врядування і децентралізація влади 

 Приходченко Л.Л. – завідувач кафедри публічного 

управління та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України. 

«Нова реальність» сучасної України: сутність і значення для продовження реформ 

 Надолішній П.І. –  доктор наук з державного управління, 

професор, заслужений працівник освіти України.  

Корупційні ризики в умовах децентралізації влади 

 Андріяш С.Ю. – слухачка ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 

Проблеми малих міст при проведенні реформи децентралізації 

 Бабіч О.В. –  аспірант кафедри публічного управління та 

регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

Зарубіжний досвід надання адміністративних послуг на прикладі Франції 

 Бербер В.М. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 

Позачергові вибори в системі місцевих виборів в Україні: проблеми призначення в 

умовах децентралізації 

 Бойко О.П. – кандидат наук з державного управління, 

народний депутат України VIII скл. 

Управління сприйняттям змін 

 Бронікова С.А. – професор Школи охорони здоров’я 

НаУКМА; 

Оганісян М.С. – доцент кафедри публічного управління та 

регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Проблемні питання реалізації функцій нагляду та контролю в органах місцевого 

самоврядування в процесі децентралізації влади в Україні 

 Дуліна О.В. – докторантка кафедри публічного управління 

та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 
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Досягнення оптимального рівня організаційних зв’язків у взаємодії органів публічної 

влади і правопорядку 

 Калінін М.В. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 

Зарубіжний досвід регулювання взаємовідносин органів публічної влади в умовах 

децентралізації 

 Ковтун Ю.Є. –  аспірантка кафедри публічного управління 

та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

Про шляхи використання фінансових інструментів ЄС для підтримки програм 

місцевого розвитку 

 Лагунін М.С. – аспірант кафедри публічного управління та 

регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

Роль деліберації у забезпеченні ефективності публічного управління на місцевому рівні 

в умовах децентралізації 

 Лесик О.В. – старший викладач кафедри публічного 

управління та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України. 

Зарубіжний досвід реалізації кадрової політики Національної поліції 

 Маніна А.В. – слухачка ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 

Впровадження самоуправління як напрямок децентралізації в Україні 

 Масюк О.П. – доцент Запорізького національного 

університету. 

Поліетнічність як важливий фактор успішності процесу децентралізації 

 Матвієнко Л.В. – доцент кафедри соціально-гуманітарних 

дисциплін Національного університету кораблебудування 

імені адмірала Макарова. 

Залучення недержавних коштів як інструмент розвитку соціальної інфраструктури 

 Нагорна Г.О. – старший викладач кафедри публічного 

управління та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України. 

Розвиток транскордонного співробітництва на засадах багаторівневості: проблеми та 

перспективи 

 Новак Г.Д. – аспірант кафедри публічного управління та 

регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

Наявність дієвої інфраструктури громадянського суспільства – запорука сталого 

розвитку малих міст в Україні 

 Орлова А.І. – аспірантка кафедри публічного управління та 

регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 
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Принцип багаторівневого врядування як керівний принцип європейських політик і 

стратегій 

 Панченко Г.О. – доцент кафедри публічного управління та 

регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

Принципи управління спільними ресурсами Е. Остром Е. Остром в контексті 

забезпечення розвитку  об’єднаних територіальних громад і децентралізації управління 

національним господарством України 

 Пасічняк І.М. – заступник голови Івано-Франківської 

обласної державної адміністрації; 

Панасюк Р.В. – директор Івано-Франківського Центру 

розвитку місцевого самоврядування, аспірант 

Національного технічного університету нафти і газу. 

 

Застосування ІТ-інструментів у рейтингуванні малих міст України 

 Пасенко Н.К. - аспірантка кафедри публічного управління 

та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України.  

 

Experience of the Republic of Poland in Decentralization 

 Петров І.Л. – старший викладач кафедри української та 

іноземних мов ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

Світовий досвід застосування технології аутсорсингу в діяльності органів державного 

управління 

 Піроженко Н.В. – доцент кафедри публічного управління 

та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 

 

Конкурентоспроможність регіонального розвитку: складові забезпечення 

 Погосян В.В. – директор департаменту економіки і 

інвестицій Вінницької міської ради, аспірант кафедри 

публічного управління та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України. 

Децентралізація як чинник стабілізації системи багаторівневого врядування 

 Саханєнко С.Є. –професор кафедри публічного управління 

та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові України 

Міжмуніципальне співробітництво як інструмент взаємодії та сприяння розвитку 

громад 

 Тодорова О.Л. – старший викладач кафедри публічного 

управління та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України. 

Впровадження заходів з енергозбереження та підвищення енергоефективності як 

важлива складова житлово-комунальної політики 

 Фольгіна Т.О. – аспірантка кафедри публічного управління 

та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 
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Співробітництво територіальних громад як дієвий інструмент формування їхньої 

спроможності: уроки Франції для України 

 Чайка А.В. – аспірантка кафедри публічного управління та 

регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові України, 

головний спеціаліст апарату Первомайської міської ради 

Миколаївської області. 

Шляхи впровадження багаторівневого врядування у наданні адміністративних послуг 

у сфері реєстрації актів цивільного стану 

 Ющенко М.В. – аспірантка кафедри публічного управління 

та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 
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СЕКЦІЯ № 2 

 

РЕГІОНАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА:  

АНАЛІЗ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ  

Модератор секції: 

 

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

НАДУ при Президентові України. 

 
 

Вдосконалення підходів прогнозування трудової міграції населення 

 Ахламов А.Г. – завідувач кафедри економічної та 

фінансової політики ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 

Financial and Economic Asset Allocation Policy: European Experience in Territorial 

Development 

 Ludmila Lipkova – Dr.h.c. Prof. Ing., CSc. Head of the 

Department of International Economics, 1 prodecan Faculty of 

International Relation University of Economics in Bratislava, 

Slovakia; 

Lidiia Karpenko –  Professor of the Economic and Financial 

Policy Department Odessa Regional Institute for Public 

Administration of the National Academy for Public 

Administration under the President of Ukraine, Ukraine. 

 

Проблеми у сфері інформатизації державного управління на регіональному рівні 

 Астапенко К.І. – слухачка ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України; 

Осадчук С.В. – доцент кафедри економічної та 

фінансової політики ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 

Специфіка та проблематика справляння місцевих податків і зборів по місту обласного 

значення 

 Васєва О.Л. – слухачка ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 

Роль податків у фінансової системі підприємства 

 Бутенко Т.В. – доцент кафедри менеджмент організацій 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України; 

Ворожбієва А.В. – слухачка ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України. 

Крива Лаффера, як стимулятор впливу на виробництво 

 Вахнован О.І. – слухачка ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України; головний державний ревізор-інспектор ГУ ДПС в 

Одеській області. 

Національні інтереси України в сфері енергетики 

 Дронов Д.С. – слухач НАДУ при Президентові України. 
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Податкові резерви зростання доходів об’єднаних територіальних громад 

 Дубовик О.Ю. – доцент кафедри фінансів Одеського 

національного економічного університету. 

 

Інноваційні тренди розробки інвестиційної політики розвитку території 

 Карпенко Л.М. – професор кафедри економічної та 

фінансової політики ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України; 

Варещенко В.І. – аспірант кафедри економічної та 

фінансової політики ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 

Проблеми та перспективи сталого розвитку суб’єктів малого та середнього 

підприємництва 

 Ковальов Г.І. – доцент кафедри економічної та 

фінансової політики ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 

Прийняття політичних рішень у контексті змін в парадигмі економічної науки: 

загальний огляд    

 Козинський С.М. – доцент кафедри економічної та 

фінансової політики ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 

Митно-тарифне регулювання як інструмент захисту вітчизняного товаровиробника: 

українські реалії 

 Кулик А.О. – головний державний інспектор відділу 

адміністрування митних платежів та митно-тарифного 

регулювання Вінницької митниці ДФС; слухачка ОРІДУ 

НАДУ при Президентові України. 

Зарубіжний досвід державного регулювання розвитку фермерських господарств 

 Куранда Л.О. – доцент кафедри економічної та 

фінансової політики ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 

Планування за бюджетними програмами на багаторічну перспективу 

 Куспляк Г.І. - старший викладач регіонального управління 

та публічного адміністрування ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України. 

Управління фінансовими потоками при казначейському обслуговуванні бюджетів. 

 Маковей В.М. – начальник Управління Державної 

казначейської служби України у м. Южному Одеської 

області; слухачка ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 

Учасники регіонального ринку цінних паперів 

 Мельниченко О.С. – доцент кафедри менеджменту 

організацій ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 
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Формування системного підходу до збалансованого управління продовольчою 

безпекою регіонів 

 Миколайчук М.М. – професор кафедри економічної та 

фінансової політики ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 

Чи можлива партнерська співпраця між державою та громадськими об'єднаннями в   

Україні 

 Немодрук Н. П. – голова  Громадської спілки “Асоціація 

експертів  системі ціноутворення” 

Підвищення рівня планування доходів місцевих бюджетів 

 Осадчук С.В. – доцент кафедри економічної та 

фінансової політики  ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 

Проблеми та пріоритети економічного, соціального та культурного розвитку 

Скадовського району 

 Попов М.П. – перший заступник директора ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України, доцент кафедри публічного 

управління та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України; 

Павленко С.М. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України, перший заступник голови Скадовської районної 

державної адміністрації Херсонської області.  

Розвиток інфраструктури як передумова економічного розвитку регіонів 

 Скалій В.В. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 

Уряд України перейшов на середньострокове публічне планування бюджету 

 Ханенко Н.В. –  слухачка ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 
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СЕКЦІЯ № 3 

 

РОЗВИТОК СИСТЕМИ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ 

В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

 

Модератор секції: 

 

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

адміністрування ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 
Knowledge management as a tool for enhancement efficiency of the united territorial 

community 

 Pakhomova Tetyana – Doctor of Science in Public 

Administration, Professor, Head of the Department of 

Regional Policy and Public Administration of the Odessa 

Regional Institute of Public Administration NADU under the 

President of Ukraine 

Nasypany Vitaliy – PhD student in the Department of 

Regional Policy and Public Administration Odessa Regional 

Institute of Public Administration of the NADU under the 

President of Ukraine 

 

Asymmetric decentralization in Europe: experience for Ukraine    

 Izha Mykola – Director of ORIPA NAPA under the President 

of Ukraine, Doctor of Political Sciences, Professor, Honored 

Educator of Ukraine.     

Maiev Andrii – Associate Professor, Ukrainian and Foreign 

Languages Department, ORIPA NAPA under the President of 

Ukraine, PhD of Public Administration. 

Формування ефективної системи регіонального управління в умовах децентралізації 

влади 

 Білорусов С.Г. – директор Херсонського обласного 

центра перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників органів державної влади, місцевого 

самоврядування, держаних підприємств, установ і 

організацій. 

Система послуг міського пасажирського транспорту: децентралізаційний аспект 

 Борозенець М.І. – аспірант кафедри регіонального 

управління, місцевого самоврядування та управління 

містом НАДУ при Президентові України. 

Сталий збалансований розвиток регіонів: антиентропійний підхід   

 Вакуленко В.М. – завідувач кафедри регіонального 

управління, місцевого самоврядування та управління 

містом НАДУ при Президентові України; 

Колтун В.С. – професор кафедри регіонального 

управління, місцевого самоврядування та управління 

містом НАДУ при Президентові України. 
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Застосування технологій ведення переговорів в професійній діяльності персоналу 

органів публічної влади 

 Євстюніна Ю.В. – декан факультету менеджменту та 

бізнес технологій ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 

Управління розвитком освіти в об’єднаних територіальних громадах 

 Зиборов С.М. – магістр Запорізького національного  

університету. 

Інституційна довіра у сучасному українському соціумі: проблеми методологічного 

аналізу 

 Князєва О.В. – доцент кафедри регіональної політики та 

публічного адміністрування ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України. 

Сучасне законодавство України з регулювання публічно-управлінського 

реформування міського житлово-комунального господарства 

 Макаревич О.Ю. – магістрантка Запорізького 

національного університету. 

Основи інформаційно-аналітичної діяльності в органах місцевого самоврядування 

 Мамонтова Е.В. – професор кафедри регіональної 

політики та публічного адміністрування ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 

Пєлєвін Є.Ю. – викладач кафедри політології Одеського 

національного політехнічного університету. 

Розвиток суспільства в контексті теорій впливів 

 Матвєєнко І.В – доцент кафедри регіональної політики 

та публічного адміністрування ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України, заступник начальника відділу з 

координації наукових досліджень та докторантури 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

Фінансування програм місцевого економічного розвитку в Україні 

 Нагорна І.В – доцент кафедри регіональної політики та 

публічного адміністрування ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України. 

Послідовність дій у сфері публічної політики для успішної інтеграції внутрішньо 

перемішених осіб в сучасних умовах 

 Негуляєва І.М. – аспірант  кафедри регіональної політики 

та публічного адміністрування ОРІДУ НАДУ                              

при Президентові України. 

Особливості визначення потреб в навчанні посадових осіб місцевого самоврядування 

 Рогульський О.І.  – аспірант кафедри регіональної 

політики та публічного адміністрування ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України 
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Формування довіри до органів влади  як умова стабільності державної 

соціальної політики України на регіональному та місцевому рівнях 

 Рокотянська А.С. – аспірант кафедри регіональної 

політики та публічного адміністрування ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 

Застосування принципів стратегічного управління до співробітництва територіальних 

громад 

 Смачний В.В. – аспірант кафедри української та 

іноземних мов ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

Впровадження інноваційних механізмів державного управління стійким розвитком 

українського села в умовах децентралізації та реформування органів публічної влади 

 Смоквін М.В. – аспірант кафедри  державознавства і 

права ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

Some aspects of the formation of social capital of the territorial community 

 Stepanenko Oleksandr – PhD student in the Department of 

Regional Policy and Public AdministrationOdessa Regional 

Institute of Public Administration of the NADU under the 

President of Ukraine 

Запровадження основ меритократичної влади в об’єднаних територіальних громадах 

 Терещенко Т.В. – декан факультету управління та 

економіки Хмельницького університету управління та 

права імені Леоніда Юзькова; 

Романова В.В. – доцент кафедри публічного управління 

та адміністрування Хмельницького університету 

управління та права імені Леоніда Юзькова. 

 

Держава і громадські об'єднання 

 Тетерін К.Ю. – аспірант кафедри регіональної політики 

та публічного адміністрування ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України. 

 

Формула легітимності публічної влади у перехідному українському суспільстві 

 Яковлева Л.І. – докторант кафедри регіональної політики  

та публічного адміністрування ОРІДУ НАДУ                                                          

при Президентові України. 

Професійний розвиток персоналу як фактор підвищення ефективності праці 

публічного службовця 

 Якубовський О.П. – професор кафедри регіональної 

політики та публічного адміністрування ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 

 
 



 13 

СЕКЦІЯ № 4 
 

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ГУМАНІТАРНОЮ, СОЦІАЛЬНОЮ ТА 

ПОЛІТИЧНОЮ СФЕРАМИ 
 

Модератор секції: 

 

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

НАДУ при Президентові України. 
 

 

Взаємодія органів публічної влади при запобіганні та ліквідації надзвичайних 

ситуацій в Україні, як об’єкт публічного управління 

 Попов С.А. – завідувач кафедри гуманітарних та 

соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України;  

Присяжнюк І.М. – аспірант кафедри гуманітарних та 

соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України. 

Соціально-економічні фактори державного управління ресурсами в контексті 

національної безпеки на сучасному етапі трансформації українського суспільства 

 Базарко І.М. – докторант кафедри публічного 

адміністрування Міжрегіональної академії управління 

персоналом 

Модель 5Р: актуальні погляди на розвиток соціально-орієнтованого бізнесу у 

громадах 

 Биковська О.Н. – аспірант кафедри гуманітарних та 

соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України. 

Підхід до дослідження аудиту, як об’єкту публічного управління 

 Буткевич А.П. – начальник відділу персоналу Головного 

територіального управління юстиції у Херсонській 

області, аспірант кафедри гуманітарних та соціально-

політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Прийняття управлінських рішень щодо модернізації культурної політики України 

 на регіональному рівні 

 Воронов О.І. – доцент кафедри гуманітарних та 

соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України. 

Соціальна економіка як складова публічної політики ЄС 

 Драгомирецька Н.М. – професор кафедри гуманітарних 

та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ Президентові 

України. 
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Іншомовна комунікація в системі публічного управління: європейські перспективи 

використання мов меншин 

 Колісніченко Н.М. – завідувач кафедри української та 

іноземних мов ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

Деякі проблеми реформування системи охорони здоров’я в Україні та їх витоки 

 Корвецький О.Д. – доцент кафедри гуманітарних та 

соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України. 

Реформування освіти в Україні: досвід фінської школи 

 Кощеєва В.П. – слухачка ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 

Еволюція підходів до дослідження соціального розвитку 
 Курносенко Л.В. – доцент кафедри гуманітарних та 

соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України. 

Світовий досвід розвитку соціального партнерства 

 Лисюк І.Є. – аспірант кафедри гуманітарних та 

соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України. 

Адаптація зарубіжного досвіду розвитку медичного туризму в Україні 

 Мирненко В.В. – аспірант кафедри гуманітарних та 

соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України. 

Корвецький О.Д. – доцент кафедри гуманітарних та 

соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України. 

Координація у фокусі сучасної європейської науки публічного управління 

 Мудренко Н.В. – аспірантка НАДУ при Президентові 

України 

Ключові тенденції забезпечення національної безпеки України та їх вплив на 

суспільно-політичну ситуацію Південного регіону 

 Овчаренко Ю.О. – доцент кафедри гуманітарних та 

соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 

Особливості формування політико-управлінської еліти на сучасному етапі 

 Оганісян М.С. – доцент кафедри публічного управління 

та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 

Стратегічне планування розвитку системи соціального обслуговування в регіоні 

 Опришко В.Г. – магістр Запорізького національного  

університету. 
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Видатний діяч історії і культури С.О. Макаров 

 Ростіянов Б.Ю. – доцент кафедри гуманітарних та 

соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України. 
 

Подолання викликів стратегічного розвитку освіти в умовах децентралізації 

 Семенюк Ю.Є. – аспірант кафедри глобалістики, 

євроінтеграції та управління національною безпекою 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

Імплементація зарубіжного досвіду щодо формування і реалізації державної 

політики в сфері захисту осіб з інвалідністю 

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

політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України.  
 

Про мовну стійкість у регіонах України 

 Стойкова Г.Г. – доцент кафедри української та 

іноземних мов ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

«Гуманітарна сфера» 

 Стоян Р.Г. – аспірант кафедри менеджменту організацій 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

Реформування системи фінансування закладів охорони здоров’я 

 Сухаренко В.В. – аспірант кафедри гуманітарних та 

соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України; директор державного закладу 

«Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Аркадія» 

Міністерства охорони здоров’я України». 

 

Пріоритети гуманітарного розвитку у загальнонаціональній  політиці держави 

 Титаренко Л.М. – доцент кафедри гуманітарних та 

соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України.  

Маркетингові комунікації в системі вищої мистецької освіти 

 Хіль О.М. – слухачка ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України; проректор з науково-педагогічної роботи та 

інформаційно-інноваційної діяльності Одеської 

національної музичної академії ім. А.В. Нежданової. 

Суспільне мовлення: зміст державного впливу на діяльність суспільного мовлення 

 Ясиневич С.Л. – генеральний директор ТОВ 

«Телекомпанія «Регіон». 

 

Професіоналізація публічних службовців в умовах суспільно-політичних змін 

 Яценко В.А. – доцент кафедри гуманітарних та 

соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України. 
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СЕКЦІЯ № 5 
 

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ І СТАНОВЛЕННЯ 

ЦИФРОВОГО СУСПІЛЬСТВА 

 

 

Модератори секції: 

 

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

національною безпекою ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

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

систем ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 
 

ЄС про майбутнє «Східного партнерства» 

 Кривцова В.М. – завідувач кафедри глобалістики, 

євроінтеграції та управління національною безпекою 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

Екосистема відкритих публічних даних 

 Пігарєв Ю.Б. – завідувач кафедри електронного 

урядування та інформаційних систем ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України. 

EU Values in the Eastern Neighborhood and Human Security as Resilience – ”A New 

Tool” of European Foreign Policy 

 Bogdan Stefanachi – PhD. Habil. Associate professor 

“Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi Faculty of 

Philosophy and Social-Political Sciences Department of 

Political Sciences, International Relations and European 

Studies 

Interest groups and public policies 

 Elena Simona Vranceanu – Ph.D Lecturer Alexandru Ioan 

Cuza University of Iasi, Romania 

The capacities of the local public administration in the Republic of Moldova in ensuring 

the transparency of the decision-making process. 

 Tatiana Saptefraţi – doctor, associate professor  Academy of 

Public Administration, Republic of Moldova 

The administrative-territorial reform in the Republic of Moldova: achievements and 

perspectives 

 Tatiana Castrașan – Academy of Public Administration 
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Возможности регионального развития для стран-партнеров Европейского Союза 

 Tatiana Tofan – PhD, associate professor, Head of 

Economics and Public Management Chair, Academy of Public 

Administration 

Legislative inflation - a factor hindering the development of the administration 

 Ewelina Marcińczyk – student of Faculty of Law, University 

of Bialystok [Poland]  

 Konstanty Kuryłowicz – Ph. D. student ofFaculty of Law, 

University of Bialystok [Poland] 

Інформація як невід’ємна складова інформаційно-аналітичної діяльності: 

термінознавчі аспекти 

 Александров О.В. – старший викладач кафедри 

публічного адміністрування Міжрегіональної Академії 

управління персоналом. 

 

Електронні послуги в Україні. Сучасний стан. Проблематика впровадження. 

Визначення проблеми. 

 Ананченко С.О. – адміністратор відділу надання 

адміністративних та інших послуг управління 

адміністративних послуг Хмельницької міської ради. 

Цифрові трансформації в державному управлінні 

 Бикова В.Л. – слухачка ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України; начальник відділу автоматизованої обробки 

інформації та контролю за призначенням соціальних 

виплат управління соціального захисту населення 

Вітовської районної державної адміністрації 

Миколаївської області 

Інформаційно-комунікаційні технології розвитку цифрового міста в Україні 

 Бойко І.І. – адміністратор відділу надання 

адміністративних послуг управління адміністративних 

послуг Хмельницької міської ради.   

Стан розвитку електронних послуг в Україні 

 Бойко Т.О. – головний спеціаліст Департаменту 

міжнародного співробітництва та регіонального 

розвитку Вінницької обласної державної адміністрації. 

Механізми надання адміністративних послуг в електронному вигляді: он-лайн 

реєстрація місця проживання/перебування та зняття з реєстрації місця 

проживання/перебування 

 Бурковська Т.М. – головний спеціаліст відділу кадрового 

забезпечення Департаменту надання адміністративних 

послуг Одеської міської ради. 
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Валова додана вартість як головний показник діяльності підприємств 

 Горячук В.Ф. – старший науковий співробітник 

Інституту проблем ринку та економіко-екологічних 

досліджень НАН України; 

Назаренко Ю.А. – аспірантка Інституту проблем ринку 

та економіко-екологічних досліджень НАН України. 

Досвід інтеграції країн Центральної та Східної Європи у єдину європейську систему 

цивільного захисту 

 Дем'янчук І.Я. – аспірант кафедри ґлобалістики, 

євроінтеграції та управління національною безпекою 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

Механізми електронної демократії на регіональному та місцевому рівнях 

 Дідорчук Д.В. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України, начальник відділу інвестицій, Управління з 

питань економіки, бюджету, інвестицій та 

міжнародного співробітництва апарату Одеської 

обласної ради. 

 

Особливості імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС в умовах 

сьогодення 

 Кадук Н.І. – доцент кафедри глобалістики, 

євроінтеграції та управління національною безпекою 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Основні принципи застосування реінжинірингу у якості інструменту удосконалення 

діяльності органів місцевого самоврядування 

 Костенюк Н.І. – старший викладач кафедри 

електронного урядування та інформаційних систем 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Організаційно-правові механізми державного управління електронним урядуванням 

на місцевому рівні 

 Краснонос С.В. – заступник керівника апарату 

райдержадміністрації-завідувач сектору взаємодії з 

правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної 

роботи апарату Вітовської районної державної 

адміністрації Миколаївської області. 

Вплив глобалізації на сферу міжнародної безпеки 

 Кривоцюк П.С. – доцент кафедри глобалістики, 

євроінтеграції та управління національною безпекою 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

Black Sea cross-border cooperation 

 Kryvtsova Olena – PhD in Public 

administration,Globalization, European integration and 

National Security Management  Department ORIPA NAPA 

President Office 
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Біфуркаційна парадигма глобалізації у сфері публічного управління в епоху 

діджімодернізму 

 Лапшина Н.О. – начальник навчально-методичного відділу 

Миколаївського обласного центру перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників органів державної 

влади,органів місцевого самоврядування, державних 

підприємств,установ і організацій. 

Аналіз сутності поняття інформаційного менеджменту в публічному управлінні 

 Макарова І.О. – доцент кафедри електронного урядування 

та інформаційних систем ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України; 

Сметаніна Л.С. – доцент кафедри електронного 

урядування та інформаційних систем ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України. 

Організаційно-правове забезпечення впровадження технології «держава в 

смартфоні» 

 Малімон В.І. – доцент кафедри публічного управління та 

адміністрування Івано-Франківського національного 

технічного університету нафти і газу. 

Інноваційний менеджмент у сфері фізичної культури і спорту: концептуальні 

особливості 

 Масунов Л. – старший викладач кафедри електронного 

урядування та інформаційних систем ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України. 

Реальність європейського та євроатлантичного курсу новообраного глави 

української держави 

 Мінасов В.С. – провідний науковий співробітник науково-

дослідноговідділу (проблем розвитку та застосування 

частин і підрозділів десантно-штурмових військ) 

військової академії (м. Одеса); 

Усатюк І.Ф. – доцент кафедри глобалізації, 

євроінтеграції та управління національною безпекою 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України; 

Єфіменко А.Є. – доцент кафедри гуманітарних та 

соціально-економічних дисциплін Військової академії (м. 

Одеса). 

 

Перспективи розвитку інформаційно–комунікаційних технологій в галузі охорони 

здоров’я 

 Ніколайчук С.В. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 

Оцінка ризиків та трансформація загроз сепаратизму на Півдні України 

 Остапенко О.А. – доцент кафедри глобалістики, 

євроінтеграції та управління національною безпекою 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 
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Дотримання принципу відкритості у системі публічних закупівель 

 Риженко Г.Ю. – магістрант кафедри соціальної 

філософії та управління Запорізького національного 

університету. 

Інформаційно-комунікаційні технології як вид і спосіб партнерської взаємодії між 

органами публічної влади та громадянського суспільства 

 Скалій О.А. – слухачка ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 

Удосконалення понятійно-категоріального апарату в контексті розвитку 

інституційної наукової традиції 

 Скиба М.В. – кандидат наук з державного управління. 

Впровадження Єдиної підсистеми електронного діловодства судів, органів та установ 

системи правосуддя: модуль електронний суд 

 Харченко О.О. – слухачка ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України; головний спеціаліст Одеського апеляційного суду. 

Соціальні комунікації в постіндустріальну епоху 

 Чебан О.І.– доцент кафедри регіональної політики та 

публічного адміністрування ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України. 

Технологія дистанційного навчання для підвищення кваліфікації державних 

службовців: організаційно-правові аспекти 

 Черноусова Л.В. – заступник начальника відділу 

автоматизованої обробки інформації та контролю за  

призначенням соціальних виплат управління соціального 

захисту населення Вітовської районної державної 

адміністрації Миколаївської області. 

Масові відкриті он-лайнові курси (МВОК): складова навчання на протязі усього 

життя 

 Явоненко Т.С. – начальник відділу ведення Державного 

реєстру виборців апарату Єланецької районної державної 

адміністрації Миколаївської області. 

Система електронного документообігу «АСКОД»: досвід впровадження в органах 

публічної влади України 

 Яруліна Н.О. – аспірант кафедри української та 

іноземних мов ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 
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СЕКЦІЯ № 6 
 

ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ:  

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА 

 

Модератор секції: 

 

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

Президентові України. 

 
Сучасний стан розвитку санаторно-курортного комплексу Одеської області 

 Безверхнюк Т.М. – завідувач кафедри проектного 

менеджменту ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

Стратегічна екологічна оцінка проектів та програм сталого просторового розвитку 

 Азарова І.Б. – доцент кафедри проектного менеджменту 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

Раціональне використання природних лікувальних ресурсів з позицій сталого 

розвитку туризму. Управлінський аспект. 

 Бабова І.К. – професор кафедри проектного менеджменту 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

Адаптація методу стратегічного проектування для вирішення завдань розвитку 

медичної реабілітації в Україні 

 Богданов С.Г. – аспірант кафедри проектного 

менеджменту ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

Проектний менеджмент у системі програмно-цільового бюджетування 

 Васютинська Л.А. – доцент кафедри проектного 

менеджменту ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 
 

Маркетинговий підхід до розвитку курортних дестинацій 

 Вишневська В.М. – доцент кафедри проектного 

менеджменту ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

Концептуальна схема організації механізму координації дій у сфері публічної 

дипломатії 

 Децик О.П. – аспірант кафедри публічного управління та 

адміністрування Івано-Франківського національного 

технічного університету нафти і газу. 

Система екологічного управління підприємства як механізм сталого розвитку бізнесу 

 Левін М.Г. – професор кафедри проектного менеджменту 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

Негативні чинники формування та розвитку механізмів нормативно-правового 

регулювання у будівництві 

 Марушева О.А. – доцент кафедри публічного 

адміністрування, здобувач наукового ступеня доктора наук 

з державного управління Міжрегіональної Академії 

Управління персоналом. 
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Формування та розвиток інституційного механізму державного управління у сфері 

національної безпеки 

 Мурашко В.С. – старший викладач кафедри публічного 

адміністрування, аспірант Міжрегіональної Академії 

Управління персоналом.  

 

Agile фасилітація як технологія підвищення ефективності команди проекту 

 Пєклун К.В. – старший викладач кафедри проектного 

менеджменту ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

Нормативно-правова база державного регулювання медичного туризму в Україні та 

країнах ЄС 

 Псарьова О.А. – аспірант кафедри проектного 

менеджменту ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

Сучасні підходи до оптимізації портфеля проектів в сфері публічного управління 

 Сенча І.А. – доцент кафедри проектного менеджменту 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Досвід планування розвитку громадянського суспільства в Одеській області 

 Сенча С.А. – тимчасово виконуючий обов’язки начальника 

управління комунікацій та інформаційної політики 

Одеської обласної державної адміністрації, аспірант 

кафедри проектного менеджменту ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України; 

Кисіль Ю.М. – головний спеціаліст відділу комунікацій з 

громадськістю управління комунікацій та інформаційної 

політики Одеської обласної державної адміністрації, 

слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Екологічний стан як рекреаційний фактор розвитку туризму (на прикладі північних 

регіонів Одеської області) 

 Устянська А.О. – провідний фахівець кафедри проектного 

менеджменту ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

Екологічна оцінка рекреаційного потенціалу Одеської області в аспекті розвитку 

курортних територій 

 Шека О.О. – аспірант кафедри проектного менеджменту 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України.   

Проект інноваційної судноплавної компанії (ІСК) на засадах «зеленої економіки». 

Компоненти сучасної  судноплавної логістики 

 Яценко О.В – доцент кафедри проектного менеджменту 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 
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СЕКЦІЯ № 7 

 

ШЛЯХИ СТВОРЕННЯ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО 

НАВЧАННЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ 

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

Модератор секції: 

 

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

НАДУ при Президентові України.  

 
 

Реформування професійного навчання державних службовців, посадових осіб 

місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад в Україні: проблеми та 

перспективи. 

 Давтян С.Г. – доцент кафедри публічного управління та 

регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентовi України. 

Підвищення кваліфікації кадрів в системі надання адміністративних послуг на 

прикладі міста Одеси 

 Блінов Є.М. – заступник директора Департаменту 

надання адміністративних послуг Одеської міської ради. 

Досвід «інвестицій» Фінляндії у раннє навчання іноземним мовам 

 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. 

 

Врахування впливу феномену Даннінга-Крюгера в процесах професійного навчання 

кадрового наповнення системи публічного управління і адміністрування України 

 Дзвінчук Д.І. – директор Інституту гуманітарної 

підготовки і державного управління Івано-Франківського 

національного технічного університету нафти і газу; 

Петренко В.П. – професор кафедри публічного управління 

і адміністрування Івано-Франківського національного 

технічного університету нафти і газу; 

Аршулік О.С. – студент Інституту гуманітарної 

підготовки і державного управління Івано-Франківського 

національного технічного університету нафти і газу. 

Технології нейролінгвістичного програмування у фаховій діяльності педагога 

 Ковалевська А.В. – доцент кафедри української та 

іноземних мов ОРІДУ НАДУ при Президентові України; 

Шматоваленко Л.С. – завідувач сектору організації 

семінарів за договорами відділу ПКК ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України. 
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Про збільшення обсягів надання освітніх послуг відділом підвищення кваліфікації 

кадрів ОРІДУ НАДУ при Президентові України шляхом розширення кола 

замовників   

 Липовська С.О. – начальник управління підвищення 

кваліфікації кадрів ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 

  

Оцінювання службової діяльності державних службовців - інструмент управління 

персоналом 

 Мельник В.І. – аспірант кафедри регіональної політики 

та адміністрування ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України; начальник Міжрегіонального управління НАДС в 

Одеській, Миколаївській та Херсонські областях, АРК та 

м.Севастополі. 

Недоліки професійного навчання державних службовців в Україні 

 Пєров А.П. – здобувач кафедри адміністративного, 

фінансового та банківського права Навчально-наукового 

інституту права ім. Володимира Великого 

Міжрегіональної Академії управління персоналом. 

 

Деякі аспекти іншомовної комунікації в підготовці публічних службовців : досвід 

європейських країн 

 Романенко Т.І. – старший викладач кафедри української 

та іноземних мов ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 

 

Шляхи створення сучасної системи професійного навчання державних службовців та 

посадових осіб місцевого самоврядування 

 Тинкован О.В. – слухачка ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України, провідний спеціаліст відділу карантину рослин 

Управління фітосанітарної безпеки, контролю  в сфері 

насінництва та розсадництва  Державний 

фітосанітарний інспектор. 

 

Some aspects of city-level crisis monitoring 

 Khramtsova Irina – Postgraduate student of the Department 

of Regional Policy and Public Administration of the Odessa 

Regional Institute of Public Administration 
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СЕКЦІЯ № 8 

 

ПРАВО В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ 

 

Модератор секції: 

 

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

Президентові України. 

 
 

Статус потерпілого у правовій державі 

 Бабіна В.О. – доцент кафедри міжнародних відносин та 

права Одеського національного політехнічного 

університету. 

До питання проведення монетарної політики Національного банку України 

 Бачинська К.В. – доцент кафедри державознавства і 

права ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

Удосконалення діяльності органів місцевого самоврядування шляхом розмежування 

функцій та повноважень місцевої влади 

 Бойчук О.М. – слухачка ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 

Правове регулювання державної реєстрації актів цивільного стану: сучасний стан і 

актуальні проблеми 

 Бунчук Д.О. – слухачка ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України; головний спеціаліст відділу з питань 

банкрутства Головного територіального управління 

юстиції у Миколаївській області. 

Правові основи державної статистики України (з історії питання) 

 Воробйова Г.В. – доцент кафедри міжнародних відносин 

та права Одеського національного політехнічного 

університету; 

Кривдіна І.Б. – доцент кафедри міжнародних відносин та 

права Одеського національного політехнічного 

університету. 

Поняття та класифікація функцій юридичної відповідальності 

 Гайтан В.В. – старший викладач кафедри міжнародних 

відносин та права Одеського національного 

політехнічного університету. Одеського національного політехнічного університету.  

Імплементація європейського інституту авторизованого економічного оператора до 

митної політики держави 

 Гоменюк М.П. – слухачка ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 
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Нормотворча діяльність Президента України у взаємовідносинах з органами 

місцевого самоврядування 

 Грішин О.В. – аспірант кафедри державознавства і 

права ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

Засоби вдосконалення антикорупційної стратегії України 

 Долгіх Н.П. – старший викладач кафедри 

державознавства і права ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 

Сучасні проблеми публічного адміністрування у сфері судово-медичних експертиз 

 Клименко О.С. – аспірант кафедри державознавства і 

права ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

«Принцип «свободи слова правди» як механізм інформаційно-психологічної 

стійкості та нова цінність інформаційної епохи». 

 Коваль З.В. – доцент кафедри державознавства і права 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

Прогалини антикорупційного законодавства України щодо запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів на публічній службі 

 Козуліна С.О. – доцент кафедри державознавства і 

права ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Правове регулювання сфери фізичної культури і спорту в Україні 

 Кудлай І.В. – старший викладач кафедри міжнародних 

відносин та права Одеського національного 

політехнічного університету.  

До питання про значення правової глобалізації як запоруки державного суверенітету 

 Львова Є.О. – доцент кафедри державознавства і права 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

Особливості реалізації антикорупційної політики в Україні. 

 Маланчук О.Г.– аспірант кафедри державознавства і 

права ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

Нормативно-правове забезпечення вищої освіти в Україні 

 Малецька І.В. – начальник навчального відділу Одеського 

державного аграрного університету. 

Взаємовплив податків і права 

 Марущак О.І. – аспірант кафедри державознавства і 

права ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Недержавна форма судочинства як об’єкт судового адміністрування 

 Мінаков О.А. – аспірант кафедри державознавства і 

права ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 
 



 27 

 

Становлення медичного страхування в якості способу забезпечення виконання 

зобов’язань 

 Озернюк Г.В. – доцент кафедри міжнародних відносин та 

права Одеського національного політехнічного 

університету. 

Проблемні питання земельної реформи в Україні на сучасному етапі 

 Подавалкіна О.С. – слухачка ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України. 

Електронне судочинство як складова електронного урядування: проблеми реалізації 

в Україні 

 Ровинська К.І. – доцент кафедри державознавства і 

права ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

Зарубіжний досвід державної реєстрації речових прав як вектор розвитку ринку 

нерухомості в Україні 

 Ровинський Ю.О. – професор кафедри державознавства і 

права ОРІДУ НАДУ при Президентові України; начальник 

департаменту у Південно-Українському 

територіальному управлінні Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку України. 

Правовий аспект визначення співвідношення інформаційної та кібернетичної 

безпеки України. 

 Стець В.В. – аспірант кафедри державознавства і права 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

Судовий контроль як різновид контролю за місцевим самоврядуванням 

 Токузан С.Ж. – аспірант кафедри державознавства і 

права  ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

Митний пост-аудит як інструмент пришвидшення міжнародного товарообігу та 

переходу до якісно нової концепції партнерських відносин «Митниця – суб’єкти 

ЗЕД» 

 Фальковський А.О. – доцент кафедри державознавства і 

права ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

Єршов Д.А. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 

Особливості нормативно-правового регулювання захисту прав та свобод людини в 

США 

 Чістякова І.М. – завідувач кафедри міжнародних 

відносин та права Одеського національного 

політехнічного університету. 

 

Механізми державного управління та механізми державного регулювання в аспекті 

територіальної оборони України 

 Янюк С.В. – аспірант кафедри державознавства і права 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України; начальник 

кафедри тилового забезпечення Військової академії (м. 

Одеса). 
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СЕКЦІЯ № 9 

 

СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ МЕНЕДЖМЕНТУ                                                                     

В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ 

Модератор секції: 

 

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

при Президентові України. 

 
Збалансованість інноваційного розвитку підприємства як економічної системи 

 Красностанова Н.Е. – завідувач кафедри менеджменту 

організацій ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

Віртуальні підприємства: сутність та особливості управління 

 Акименко – Н.В. доцент кафедри менеджменту 

організацій ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 
 

Наукові підходи до визначення сутності дефініції «публічне управління» 

 Аль-Атті І.В. – аспірант кафедри публічного 

адміністрування Міжрегіональної Академії управління 

персоналом 

Американські традиції менеджменту у моделі публічного управління «New Public 

Management» 

 Біла С.О. – професор кафедри публічного управління та 

адміністрування Національного авіаційного університету 

Інструменти прогнозування розвитку держави 

 Бровкова О.Г. – доцент кафедри менеджменту Одеського 

національного політехнічного університету; 

Старченко М.О. – бакалавр Одеського національного 

політехнічного університету. 

Особливості системи управління на підприємствах 

 Бутенко Т.В. – доцент кафедри менеджменту 

організацій ОРІДУ НАДУ при Президентові України; 

Чайковська А.П. – слухачка ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України. 

Процеси урбанізації в світі та соціально-економічні проблеми мегаполісів 

 Величко Т.Г. – доцент кафедри менеджменту організацій 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України; 

Вдовіченко О.С. – слухачка ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України. 
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Інформаційний аналіз понятійно-категоріального апарату економічного розвитку 

підприємств 

 Гусаріна Н.В. – доцент Одеського національного 

політехнічного університету; 

Кочевой М. М. – доцент Одеського національного 

політехнічного університету; 

Голубкова В.О. – магістрант Одеського національного 

політехнічного університету. 

Економічне обґрунтування маркетингових програм в умовах невизначеності 

 Журавель О.В. – доцент кафедри менеджменту 

організацій ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

Дослідження методів стратегічного позиціонування організації 

 Зарецький О.І. – магістрант кафедри менеджменту 

організацій ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

Добір кадрів на державну службу: зарубіжний досвід для України 

 Карабач М.В. – слухачка Національної академії 

державного управління при Президентові України. 

Нематеріальні активи як частина вартості потенціалу 

 Кобальчинська Є.О. – старший викладач Одеського 

національного політехнічного університету; 

Добрянська Н.А.  – професор кафедри адміністративного 

менеджменту та проблем ринку Одеського національного 

політехнічного університету;  

Володівщук А.С. – магістрант Одеського національного 

політехнічного університету.  

 «Технократичне» управління: ретроспективний зарубіжний досвід  

 Козюра І.В. – професор кафедри менеджменту ВНЗ 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

Мотивація персоналу в системі менеджменту якості 

 Кольчик В.В.  – директор КУ «Муніципальна варта». 

Інтегральна оцінка інвестиційної привабливості організації 

 Красностанова Н.Е. – зав. кафедрою менеджменту 

організацій ОРІДУ НАДУ при Президентові України; 

Головін М.О.– в.о. директора КП «Одескомунтранс». 

Економічний інструментарій лібералізації тарифної політики транспортного 

комплексу України 

 Липинська О.А. – професор Одеського національного 

політехнічного університету; 

Балан О.С. –  завідувач кафедри адміністративного 

менеджменту та проблем ринку Одеського національного 

політехнічного університету; 

Ширин Меджид – магістрант Одеського національного 

політехнічного університету. 
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Дослідження змісту термінів «аудиторський звіт», «аудиторський висновок», 

«аудиторська думка» та співвідношення між ними 

 Майданюк С.І. – доцент кафедри                     

менеджменту організацій ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 

Мотивація як функція менеджменту в системі ринкових відносин 

 Маковеєва О.В. – доцент кафедри менеджменту 

організацій ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

Економіко-організаційний механізм сталого розвитку підприємницьких структур 

 Мірошниченко Є.С. – заступник директора КУ 

«Муніципальна варта». 

Співпраця державних і недержавних структур: проблеми і механізм удосконалення 

 Новак В.А. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України; депутат Одеської міської ради VII скликання, 

член фракції «Опозиційний блок» ; 

Бутенко Т.В. – доцент кафедри менеджменту 

організацій ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Граничні значення та критерії оцінки економічної безпеки організації 

 Паламарчук В.І. – професор кафедри менеджменту 

організацій ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

Ефективні ділові комунікації в сучасному менеджменті 

 Привалова Н.В. – старший викладач кафедри 

менеджменту організацій ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 

Основні етапи проведення політико-адміністративного реформування системи 

публічного управління в Україні 

 Сак Ю.А. – аспірант кафедри публічного адміністрування 

Міжрегіональної Академії управління персоналом. 

Державний сервіс як структурна умова розвитку системи публічного управління 

 Чабанюк О.І. – заступник директора Департаменту 

моніторингу і контролю державної допомоги – начальник 

першого відділу Антимонопольного комітету України. 

Засади впровадження  концепції сталого зростання на мікрорівні 

 Шил М.А. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 

Інструменти маркетингової інноваційної діяльності підприємства 

 Яроміч С.А. – професор кафедри менеджменту 

організацій ОРІДУ НАДУ при Президентові України; 

Бекетова О.А. – доцент кафедри економічної кібернетики 

та інформаційних технологій Одеського  національного 

політехнічного університету. 
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Потенційна оцінка ефективності прийняття управлінського рішення державним 

службовцем 

 Яцкевич І.В. – професор кафедри менеджменту 

організацій ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 


