
 

ПЛАН-ГРАФІК 

проведення попередньої експертизи дисертаційних робіт 

на здобуття наукового ступеня  

кандидата наук з державного управління 

на червень 2016 року 

  
№ Інформація про захід Структурний 

підрозділ, 

відповідальний за 

організацію і 

проведення заходу 

Дата, місце та час 

проведення 

Примітка 

1 Попередня експертиза 

дисертації на здобуття 

наукового ступеня 

кандидата наук з 

державного управління  

Левицького А.О. 

«Державний механізм 

проектного управління 

розвитком регіональної 

туристичної дестинації» 

Кафедра 

економічної та 

фінансової 

політики 

«06» червня  2016 р. 

ауд. 209 

початок  13
30 

Додаток 1 

2 Попередня експертиза 

дисертації на здобуття 

наукового ступеня 

кандидата наук з 

державного управління  

Красіловської З.В. 

«Нормативно-правове 

забезпечення медіації 

для врегулювання 

конфліктів із органами 

публічної влади» 

Кафедра права і 

законотворчого 

процесу 

«08» червня  2016 р. 

ауд. 202 

початок  14
00 

Додаток 2 

 

 
 

 

 

ДОДАТОК 1 

до Плану-графіку проведення попередньої експертизи дисертації 

на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління 

на засіданні кафедри економічної та фінансової політики 

Одеського регіонального інституту державного управління 

НАДУ при Президентові України 

Вид заходу  Засідання кафедри 

Назва кафедри, запрошеної до 

участі  

Кафедра права і законотворчого процесу 



Керівник засідання Миколайчук Микола Миколайович, 

д.держ.упр., професор, професор кафедри 

економічної та фінансової політики 

Секретар засідання Осадчук Світлана Вікторівна, к.держ.упр., 

доцент, доцент кафедри економічної та 

фінансової політики 

Дата, місце та час проведення 06 червня 2016 року, ауд. 209, 13.30 

Прізвище, ім'я, по батькові та 

місце роботи здобувача  

Левицький Артур Олексійович, начальник 

відділу прийому, розподілу слухачів та 

профорієнтаційної роботи 
Ініціали, прізвище, науковий 

ступінь, вчене звання та 

місце роботи наукового 

керівника  

Ахламов Анатолій Геннадійович, доктор 

економічних наук, професор, завідувач кафедри 

економічної та фінансової політики 

Тема дисертації Державний механізм проектного управління 

розвитком регіональної туристичної 

дестинації 

Спеціальність 25.00.02  - механізми державного управління 

Фахівці-експерти  1. Безверхнюк Т.М., д.держ.упр., професор, 

завідувач кафедри управління проектами 

2. Саханєнко С.Є., д.держ.упр.,  професор, 

професор кафедри державного управління 

і місцевого самоврядування 

3. Нагорна І.В., к.держ.упр., доцент, 

доцент кафедри європейської інтеграції 
 

 

 

  



ДОДАТОК 2 

до Плану-графіку проведення попередньої експертизи дисертації 

на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління 

на засіданні кафедри права і законотворчого процесу 

Одеського регіонального інституту державного управління 

НАДУ при Президентові України 

 

Вид заходу  Засідання кафедри 

Назва кафедри, запрошеної до 

участі  

Кафедра регіональної політики та публічного 

адміністрування 

 Керівник засідання Балабаєва Зінаїда Василівна., д.філос.н., 

професор, завідувач кафедри регіональної 

політики та публічного адміністрування 
Секретар засідання Козуліна Світлана Олександрівна, 

к.держ.упр., доцент, доцент кафедри права і 

законотворчого процесу 

Дата, місце та час проведення 08 червня 2016 р., аудиторія 202, 14:00 год. 

Прізвище, ім'я, по батькові та 

місце роботи здобувача  

Красіловська Зоя Валеріївна, головний 

спеціаліст-юрисконсульт відділу організації 

правової роботи юридичного управління 

головного управління Пенсійного фонду 

України у Вінницькій області 
Ініціали, прізвище, науковий 

ступінь, вчене звання та 

місце роботи наукового 

керівника  

Ровинський Юрій Олександрович, д.ю.н., 

професор кафедри права і законотворчого 

процесу 

Тема дисертації Нормативно-правове забезпечення медіації для 

врегулювання конфліктів із органами публічної 

влади 

Спеціальність 25.00.01 − теорія та історія державного 

управління 

Фахівці-експерти  1. Марущак В.П., д.держ.упр., професор, 

завідувач кафедри права і законотворчого 

процесу 

2. Пахомова Т.І., д.держ.упр., професор 

кафедри права і законотворчого процесу  

3. Чебан О.І., к.держ.упр., доцент кафедри 

регіональної політики та публічного 

адміністрування 

 

 

 

 

 

 



 

 


