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Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю  

  

«Реформування публічного управління та адміністрування: 

теорія, практика, міжнародний досвід»  

  

Регламент конференції:  

26 жовтня 2018 року  
  

0900–0955 – реєстрація учасників конференції 1000– 

1015– відкриття конференції (ауд. 315).  

1030– 1130 – основні доповіді панельних дискусій (ауд. 315)   

  

1030– 1045  Соціально-гуманітарні аспекти сталого розвитку регіону  

Драгомирецька Н.М. – професор кафедри гуманітарних та 

соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України  

1045– 1100  Проектування, стратегічне планування, проектний 

менеджмент: що? де? коли? в публічному управлінні 

Безверхнюк Т.М. – завідувач кафедри проектного 

менеджменту ОРІДУ НАДУ при Президентові України  

  

1100– 1115  Участие граждан в принятии решений: предпосылка 

эффективного управления   

Дульский Ион – директор Департамента высшего 

магистерского образования Академии публичного управления, 

Республика Молдова  

1115– 1130  Проблеми  та  перспективи  трансформації  системи  

публічного управління в умовах децентралізації 

Гриневецький С.Р. – відомий політикУкраїни  

  
  

1200–1330  – панельні дискусії (ауд. 207, 409)  

Соціально-гуманітарні аспекти 

розвитку регіону    (ауд. 207).  

  

сталого  Проектування, стратегічне планування, 

проектний менеджмент: що? де? коли? в 

публічному управлінні    (ауд. 409).   

  

1330–1400 – перерва на обід (їдальня на першому поверсі інституту) 1400–1530 

– робота секцій.  
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Доповіді – до 15 хвилин  

Виступи на панельних дискусіях та секціях  – до 7 хвилин  
  

Робочі мови: українська, англійська , російська.  

  

СЕКЦІЯ № 1  
  
  

РОЗВИТОК СИСТЕМИ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ  
  

Голова секції:  
  

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

адміністрування ОРІДУ НАДУ при Президентові України.  

  
  

Деякі аспекти використання дизайн-мислення в управлінні містом на засадах концепції 

розумного міста  

  Пахомова Т.І. – завідувач кафедри регіональної політики  

 та  публічного  адміністрування  ОРІДУ  НАДУ  при  

Президентові України;  

Храмцова І. – магістр державного управління  

Citizens’ Participation and Direct Democracy – Lessons Learned from Previous and Recent 

Participation Boosts in Germany  

  Kai Masser – Research Fellow, German Research Institute for  

Public Administration (GRIP) Speyer Center for Citizens’ 

Participation Lecturer, German University of Administrative 

Sciences Speyer.  

Механізми участі територіальної громади у вирішенні питань місцевого розвитку  

  Антоненко В.М. – студент магістратури Харківського  

національного університету міського господарства імені О. 

М. Бекетова.  

Суб'єктно-об'єктні відносини в системі регіонального управління, їх трансформація в 

умовах реформ  

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

ОРІДУ НАДУ при Президентові України.  

Партисипаторний бюджет як інструменти прямої демократії  

  Бєльська Т.В. – доцент кафедри менеджменту і адміністрування  Харківського 

 національного університету  міського  господарства  імені  

О. М. Бекетова.  
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Основні та спеціальні принципи державного регулювання земельними відносинами  

  Бойко  А.О.  –  заступник  начальника  відділу Держгеокадастру у 

Деражнянському районі Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області.  

Особливості публічного управління науково-освітнім простором в сучасних умовах  

  Бойко В.І. – студентка Харківського національного  

 університету  міського  господарства  імені   

О. М. Бекетова.  

Актуальні питання регіонального профілювання митних ризиків в Україні  

  Брендак А.І. – аспірант кафедри економічної політики та  

врядування НАДУ при Президентові України. Проблеми 

розвитку лідерства у представницьких органах влади  

  Веремейчик В.П. – аспірант кафедри парламентаризму  

та політичного менеджменту НАДУ при Президентові 

України. Субсидіарна бюджетна послуга як публічно-управлінська категорія  

  Голинська О.В. – доцент кафедри економічної та  

фінансової політики ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України.  

Сприяння розвитку територіальних громад: досвід для України  

  Даниленко Д.Б. – студент магістратури Харківського  

національного університету міського господарства імені О. 

М. Бекетова.   

Направления усовершенствования деятельности депутата местного совета в условиях 

децентрализации публичного управления  

  Джафаров  Р.Ф.  –  аспірант  кафедри  державного  

управління Київського національного университету ім. 

Тараса Шевченка.  

Проблеми визначення пріоритетів регіонального розвитку в умовах децентралізації  

  Дзядзіна Н.М. – магістр державного управління.  

Вдосконалення представницької влади об’єднаних територіальних громад в умовах 

децентралізації  

  Дирів А.Б. – аспірант  кафедри парламентаризму та  

політичного менеджменту НАДУ при Президентові  

України. Інструменти 

впровадження нової регіональної політики  

  Дурман М.О. – доцент кафедри державного управління  

та місцевого самоврядування Херсонського національного 

технічного університету;  

Клюцевський В.І. – керівник апарату Херсонської обласної 

державної адміністрації.  

Кластерний підхід як інструмент ефективності для вирішення питань щодо розвитку 

територій  
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  Карпенко Д.В. – студентка Харківського національного  

 університету  міського  господарства  імені   

О. М. Бекетова.   

  
  
  
  

Дослідження питання розвитку стратегічних компетентностей працівників органів 

місцевого самоврядування  

  Кирилко В.О. – студент магістратури Харківського  

національного університету міського господарства імені О. 

М. Бекетова.   

Об’єднання територіальних громад у фокусі соціолоігї: локальний та регіональний 

виміри  

  Князєва О.В. – доцент кафедри регіональної політики та  

 публічного  адміністрування  ОРІДУ  НАДУ  при  

Президентові України.  

  

Стратегічне планування як дієвий інструмент розвитку регіону  

  Колосовська І.І. – доцент кафедри державного управління  

ЛРІДУ НАДУ при Президентові України.  

Хто такий лідер в процесі створення об’єднаних територіальних громадах  

  Копа  Д.О.  –  студент  магістратури  Харківського  

національного університету міського господарства імені О. 

М. Бекетова.   

Дослідження питання лідерства в системі місцевого самоврядування  

  Корпан О.П. – студент магістратури Харківського  

національного університету міського господарства імені О. 

М. Бекетова .  

Антикризова програма управлінням розвитком регіону та оцінка її ефективності  

  Красноперов С.Г. – студент магістратури  Харківського  

національного університету міського господарства імені О. 

М. Бекетова.  

Сучасні принципи державного регулювання розвитком регіонів в Україні  

 Красноперова А.С. – студентка магістратури Харківського національного університету 

міського господарства імені О. М. Бекетова.  

Інструменти регіональної політики України: сучасний стан та перспективи підвищення 

їх ефективності  

  Краснопольська Т.М. – доцент кафедри політичних  

теорій Національного університету «Одеська юридична 

академія».  

Особливості нормативно-правового забезпечення процесу децентралізації влади та 

реформування місцевого самоврядування вУкраїні  
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  Куценко В.В. – магістрант кафедри парламентаризму та  

політичного менеджменту НАДУ при Президентові України; 

заступник голови Фастівської районної ради.  

  

Інституалізація владно-громадських ініціатив в умовах децентралізації  

  Лелюк Р.В. – аспірант кафедри суспільного розвитку і  

суспільно-владних відносин НАДУ при Президентові 

України.  

  

Сутність та особливості програмно-цільового підходу до управління регіональним 

розвитком  

   Луцків О.М. – с.н.с. відділу регіональної економічної  

політики ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. 

Долішнього НАН України».  

Світові тенденції розвитку міжмуніципального співробітництва  

  Маєв А.П. – доцент кафедри української та іноземних мов  

ОРІДУ НАДУ при Президентові України.  

Головні пріоритети регіональної політики в умовах реформування місцевого 

самоврядування  

  Маківничук К.І. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові  

України. Чинники забезпечення лідерства в 

органах місцевого самоврядування України  

  Максюта Т.В. – студентка магістратури Харківського  

національного університету міського господарства імені О. 

М. Бекетова.  

Роль партисипаторної демократії  у забезпеченні державної регіональної політики  

  Мамонтова Е.В. – професор кафедри регіональної  

політики та публічного адміністрування ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України. Вітчизняна та зарубіжна практика встановлення 

конструктивного діалогу  

  Матвєєнко І.В  – заступник начальника відділу з  

координації наукових досліджень та докторантури ОРІДУ 

НАДУ при Президентові України.  

Деякі проблеми взаємодії місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування 

в умовах децентралізації  

 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.  

Місцевий економічний розвиток в умовах децентралізації  

  Нагорна І.В. – доцент кафедри регіональної політики та  
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 публічного  адміністрування  ОРІДУ  НАДУ  при  

Президентові України.  

Проблемні питання  процесу соціальної інтеграції внутрішньо переміщених осіб  у 

приймаючих  територіальних громадах  

  Негуляєва І.М. – аспірант  кафедри регіональної політики  

та публічного адміністрування ОРІДУ НАДУ  при 

Президентові України.  

Reforms of Public Administration in the Developing Regions of the World  

   Петров І.Л. – старший викладач кафедри української та  

іноземних мов ОРІДУ НАДУ при Президентові України.  

Формування системи понять та категорій в дослідженні місцевого самоврядування  

  Пономарьов В.В. – аспірант кафедри регіональної  

політики та публічного адміністрування ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України.  

Теоретичні аспекти дослідження ознак децентралізації  

   Пушкаревський С.В. – аспірант кафедри регіональної  

політики та публічного адміністрування ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України.  

Механізми управління у сфері поводження з відходами на регіональному і державному 

рівнях в Україні  

   Радченко Л.М. – аспірантка  кафедри  регіонального  

управління місцевого самоврядування та управління містом 

НАДУ при Президентові України.  

Роль не державних суб’єктів освітньої діяльності  при здійснені професійного навчання 

службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування в умовах 

децентралізації  

  Рогульський О.І.  –  аспірант кафедри регіональної  

політики та публічного адміністрування ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України.  

Формування політичної та адміністративної еліт в умовах незалежності України  

  Родинський І.О. – аспірант кафедри парламентаризму  

та політичного менеджменту НАДУ при Президентові 

України.  

Реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на регіональному 

рівні  

   Рокотянська  А.С.  –  слухач  ОРІДУ  НАДУ  при  

Президентові України. Проблеми енергоефективності 

та енергозбереження на рівні територіальної громади  

   Ротар М.М. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові  
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України. Деякі питання 

створення ЦНАП в об’єднаних громадах  

   Сидоренко Н.О. – голова правління ГО «Інститут  

Реформ та Інформатизації Суспільства».  

Проблеми  в державному управлінні і нові підходи в їх вирішенні  

 Тетерін К.Ю. – аспірант кафедри  регіональної політики та публічного адміністрування 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України.  

Міжсекторальна взаємодія у сфері охорони здоров’я в умовах децентралізації: 

європейський досвід  

 Ушакова О.І. – науковий співробітник відділу організації фундаментальних та прикладних 

досліджень Інституту експертно-аналітичних та 

наукових досліджень НАДУ при Президентові України.  

Законодавче регулювання сфери благоустрою населених пунктів  

  Чайка А.В. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові  

України.  

Забезпечення політичних прав людини і основоположні свободи громадян в умовах 

децентралізації  

   Чернець В.Л. – студентка магістратури Харківського   

національного університету міського господарства імені О. 

М. Бекетова.  

Розвиток представницької демократії в Україні  

  Черних Ю.В.– слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові  

України. Державна соціально-

економічна політика регіонального розвитку  

  Шевченко О.В. – студентка Харківського Національного Університету  міського 

 господарства  імені   

О.М. Бекетова.  

Формування персоналу публічної служби: теретико-методологічний аспект  

   Якубовський О.П. – професор кафедри регіональної  

політики та публічного адміністрування ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України.   
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СЕКЦІЯ № 2  
  

РЕГІОНАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА:   

АНАЛІЗ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ   

Голова секції:  
  

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

при Президентові України.  

  
  

Дослідження міграційних процесів у регіоні на базі імітаційних моделей  

  Ахламов А.Г. – завідувач кафедри економічної та  

фінансової політики ОРІДУ НАДУ при Президентові  

України.  

Conceptual Bases for the Development of Strategic Planning Programs in International 

Business: Cash Flow Matching  

  Mykhaylo  Kunychka  –  Department  of  International  

Economics,Economical university 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.  

Міжнародний досвід реалізації державного фінансового контролю в Україні: практика 

застосування  

  Борецький О.В. – слухач  ОРІДУ НАДУ при Президентові  

України.   

Напрями удосконалення фінансового контролю  

   Бугова А.М. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові  

України.  

Базові альтернативи стратегічного управління розвитку галузі капітального 

будівництва за бюджетними програмами  

   Варещенко В.І. – аспірант кафедри економічної та  

фінансової політики ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України.  

Моніторинг закупівель, як вид державного фінансового контролю в Україні  

  Васильєв О.А. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові  

України. Зарубіжний досвід місцевого 

оподаткування: практика застосування в Україні  

  Воронжак П.В. – доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту  

Одеського національного політехнічного університету.  

Проблемні  аспекти  адміністрування  місцевих  податків  і  зборів  в  умовах  

децентралізації  
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  Гончаренко М.В. – доцент кафедри економічної теорії та 

фінансів ХарРІДУ НАДУ при Президентові України.  

Проблеми  створення  ефективної  системи  державного  регулювання 

 послуг шерингових платформ у туристичному бізнесі України  

  Ємельянова О.М. – начальник відділу координації наукової  

 роботи  та  докторантури  ОРІДУ  НАДУ  при  

Президентові України.  

Політика інвестиційного контролінгу та інвестиційне проектування у системі 

моделювання розвитку територій  

   Карпенко Л.М. – професор кафедри економічної та  

фінансової політики ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України;  

Шевченко Д.О. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України.  

Впровадження методології аналізу доказової політики для сприяння досягненню цілей 

сталого розвитку регіональних економічних систем  

   Кілієвич О.І. – доцент кафедри економічної політики та  

врядування НАДУ при Президентові України.  

Китайський досвід організації змішаного типу економічної системи  

  Коваленко М.М. – професор кафедри економічної теорії  

та фінансів ХарІДУ НАДУ при Президентові України.   

Шляхи підвищення економічної безпеки державних організацій та установ  

  Ковальов  Г.І.  –  доцент  кафедри  економічної  та  

фінансової політики ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України.  

Розвиток сучасних технологій в державному управлінні процесами трансформації 

вугільної промисловості України  

  Козименко  І.А.  –  аспірант  Національної  академії  

державного управління при Президентові України.  

Концепція економічного розвитку: історія становлення  

  Козинський С.М. – доцент кафедри економічної та  

фінансової політики ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України.  

Проблеми адаптації вітчизняної системи бухгалтерського обліку до міжнародних 

стандартів  

  Колеснікова І.М. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові  

України. Перспективи розвитку 

фідерного комплексу Південого регіону  

  Костенюк К.А. – провідний фахівець кафедри української та іноземних мов ОРІДУ 

НАДУ при Президентові  

України.  

Розвиток сфери водопостачання та водовідведення в умовах сталого розвитку країни  
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  Крилова І.І. – докторант кафедри економічної політики  

та врядування НАДУ при Президентові України.  

Міжнародний досвід організації фінансового контролю за використанням бюджетних 

коштів  

  Куранда  Л.О.  –  доцент  кафедри  економічної  та  

фінансової політики ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України.  

Ідеологія переходу до багаторічного бюджетного планування, орієнтованого на 

результативність  

  Куспляк Г.І. – старший викладач кафедри економічної та 

фінансової політики ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України.  

Концептуальні  засади 

територіальних громад  

податкового  регулювання  економічного  розвитку  

  Лайко О.І. –заступник директора з наукової роботи 

Інституту проблем ринку та економіко-екологічних 

досліджень НАНУ, завідувач відділу міжрегіонального 

економічного розвитку Українського Причорномор’я 

Інституту проблем ринку та економіко-екологічних 

досліджень НАН України;  

Циналєвська І.А. – науковий співробітник відділу 

міжрегіонального економічного розвитку Українського 

Причорномор’я Інституту проблем ринку та 

економікоекологічних досліджень НАН України.  

Доходи місцевих бюджетів як фінансова основа регіону  

  Матюшкин Т.В. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові  

України.  

Актуальні питання публічного управління у галузях енергоефективності та 

енергозбереження України  

  Миколайчук М.М. – професор кафедри економічної та  

фінансової політики ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України;  

Чайкун І.А. – cлухач ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України.  

Політичні та економічні складові увиникненні кризових ситуацій взаємозв’язок, 

первинність удосконалення однієї з складових в перспективі подолання криз.  

  Мішина Ж.В. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові  

України.  

Методичні засади оцінки діяльності підприємств в контексті капіталізації  

  Назаренко Ю.А. – здобувач Інституту проблем ринку та  

економіко-екологічних досліджень НАН України.   

Приватно – державне партнерство в напрямку прозорої і стабільної податкової  політики  

 Немодрук Н. П. – голова теріторіального відділення Всеукраїнської громадської організації 

«Асоціація платників податків України».  
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Пріоритети бюджетної політики України на 2019 рік  

  Осадчук  С.В.  –  доцент  кафедри  економічної  та  

фінансової політики ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України.  

Перспективні напрями державної соціально-економічної політики регіонального 

розвитку в Україні  

  Пастух К.В. – кандидат наук з державного управління.  

Організаційні засади формування інтегрованих комунікативних стратегій підприємств 

Одеського регіону  

 Пляцек І.Р. – аспірант Одеського національного політехнічного університету.  

Компетентнісний підхід в освіті як основа розвитку особистості майбутнього державного 

службовця  

  Савченко Ю.І. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові  

України. Перспективи розвитку прийняття 

управлінських рішень в системі казначейського обслуговування місцевих 

бюджетів  

  Сібіковська Л.Ф. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові  

України.  

Вплив малого бізнесу на розвиток тіньової економіки в Україні  

   Смакограй І.М. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові  

України.  

Підходи щодо формування стратегічних програм регіону: Херсонська область  
  Фурсенко А.Л. – аспірант Інституту підготовки кадрів  

державної служби зайнятості України.    
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СЕКЦІЯ № 3  
  

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ГУМАНІТАРНОЮ, СОЦІАЛЬНОЮ ТА 

ПОЛІТИЧНОЮ СФЕРАМИ  
  

Голова секції:  
  

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

НАДУ при Президентові України.  

  
  

Адміністративний аудит діяльності органів публічної влади: проблеми впровадження  

  Попов С.А. – завідувач кафедри гуманітарних та  

 соціально-політичних  наук  ОРІДУ  НАДУ  при  

Президентові України;   

Буткевич А.П. – аспірант кафедри гуманітарних та 

соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при  

Президентові України.  

Державне регулювання системи цивільного захисту в Україні  

 Бакай А.Є. – аспірант кафедри соціальної і гуманітарної політики НАДУ при 

Президентові України; начальник організаційно-медичного 

відділу управління охорони здоров’я Адміністрації 

Державної прикордонної служби України.  

Модель 5Р: науково-практичні погляди  

   Биковська О.Н. – аспірант кафедри гуманітарних та  

 соціально-політичних  наук  ОРІДУ  НАДУ  при  

Президентові України.  

Організаційні та комунікаційні компетентності як стандарт якості діяльності державних 

службовців  

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

кваліфікації працівників органів державної влади, 

місцевого самоврядування, держаних підприємств, 

установ і організацій;  

Сипко Ю.О. – завідувач лабораторією з питань удосконалення 

підготовки кадрів державної служби та місцевого 

самоврядування Херсонського обласного центру перепідготовки 

та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, 

місцевого самоврядування, держаних підприємств, установ і 

організацій.  
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Енергоефективність та енергозбереження як об’єкт публічного управління та 

адміністрування  

   Більовський  М.О.  –  аспірант  навчально-науково- 

виробничого центру Національного університету 

цивільного захисту України, м. Харків.  

Соціальні категорії населення, як важливий напрям соціального захисту  

   Бутенко Т.В. – доцент кафедри менеджмент організацій  

ОРІДУ НАДУ при Президентові України;  

Новак В.А. – слухач НАДУ при Президентові України, ТОВ 

«ВІТАН».  

Асесмент-технології в практиці підготовки державних службовців до прийняття 

управлінських рішень  

   Воронов О.І. – доцент кафедри гуманітарних та  

 соціально-політичних  наук  ОРІДУ  НАДУ  при  

Президентові України.  

Значення магістерської роботи в підготовці фахівця з публічного управління та 

адміністрування  

   Гаврашенко  А.А.  –  слухач  ХарРІДУ  НАДУ  при  

Президентові України.  

Відтворення демографічного потенціалу як базова складова розвитку сільських 

територій  

   Гоголь Т.В. – доцент кафедри менеджменту, публічного  

управління та адміністрування Подільського державного 

аграрно-технічного університету.  

Реформування механізмів співпраці органів публічної влади і закладів культури  

  Гололобов С.М. – аспірант кафедри глобалістики,  

євроінтеграції та управління національною безпекою ОРІДУ 

НАДУ при Президентові України.  

Міжнародний досвід розбудови фондів громадянського суспільства для залучення 

громадськості до публічного управління  

  Гончарук В.В. – аспірант кафедри суспільного розвитку і  

суспільно-владних відносин НАДУ при Президентові 

України.  

Порівняння змісту нормативно-правових документів України, Республіки Білорусь, 

Російської Федерації щодо визначення категорії змісту професійної 

(професійнотехнічної) освіти  

 Грень Л.М. – провідний науковий співробітник наукового відділу з проблем державної 

безпеки навчально-наукововиробничого центру 

Національного університету цивільного захисту України, 

м. Харків.  



   15 

Роль інформаційної складової публічної політики в подоланні стигми та дискримінації 

ВІЛ\СНІДУ в Україні.  

   Дацюк В.В. – аспірант кафедри соціальної і гуманітарної  

політики НАДУ Президентові України.  

Нова державна служба: практика впровадження  

   Демедюк Ю.Г. – магістрант Національного університету  

“Одеська юридична академія”.  

Формування та розвиток лідерських якостей у сучасного керівника – публічного 

управлінця  

   Зиновєєва Л.В. – слухачка ОРІДУ НАДУ при Президентові  

України.  

Особливості політичної реклами як елемента комунікативного процесу  

   Іванкевич А.В. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові  

України. Методичні основи стратегічніх 

комунікацій у секторі безпеки і оборони України  

 Капштик О. В. – здобувач Хмельницького університету управління та права.  

Сучасний стан системи пенсійного забезпечення в Україні та перспективи його 

реформування  

   Карасава Н.А. – слухачка ОРІДУ НАДУ при Президентові  

України.  

Цільова адресна матеріальна допомога як елемент соціального захисту  

   Кириченко  Х.О.  –  слухачка  ОРІДУ  НАДУ  при  

Президентові України.  

Реформування місцевого самоврядування і охорони здоров’я як єдиний процес у 

контексті децентралізації влади  

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

 наук  ОРІДУ  НАДУ  при  

Президентові України.  

Глобалізація та транснаціональна освіта як регулятори реформ в системі державного 

управління  

  Костюк Т.О. – старший науковий співробітник науково- 

дослідної лабораторії інтернаціоналізації вищої освіти 

Київського університету імені Б. Грінченка.  

Регулювання  управління у сфері відходів в Україні: нормативно-правовий аспект  

   Кризина Н.П. – професор  кафедри  регіонального  

управління місцевого самоврядування та управління містом 

НАДУ при Президентові України.  

Щодо впровадження послуги раннього втручання в Україні    
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 Кропівницька М.Е. – аспірант кафедри соціальної і гуманітарної політики НАДУ при 

Президентові України; заступник директора 

Департаменту організаційної роботи та взаємодії з 

органами державної влади – начальник відділу 

Міністерства соціальної політики України.  

  
  

Інтегровані соціальні служби в об’єднаних територіальних громадах: основні 

компоненти системи  
  Курносенко Л.В. – доцент кафедри гуманітарних та  

 соціально-політичних  наук  ОРІДУ  НАДУ  при  

Президентові України.  

Сучасні підходи до розвитку та використанню моделі 4Р  

  Лисюк І.Є. – аспірант кафедри гуманітарних та соціально-

політичних наук ОРІДУ НАДУ при  

Президентові України.  

Напрями  покращення  

управлінський аспект  

якості  обслуговування  споживачів  в  call-центрах:  

  Ліпенцев А.В. – заступник директора ЛРІДУ НАДУ при  

Президентові України;  

 Марченко  Т.Г.  –  аспірант  ЛРІДУ  НАДУ  при  

Президентові України.  

Активне громадянське суспільство як ресурс ефективного регіонального розвитку  

  Лісова М.В. – аспірант кафедри гуманітарних та  

 соціально-політичних  наук  ОРІДУ  НАДУ  при  

Президентові України.  

Введення обов’язкового медичного страхування в Україні  

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

при Президентові України.   

Формування нового менталітету публічного службовця як запорука запобігання 

корупції  

  Лопушинський І.П. – завідувач кафедри державного  

управління і місцевого самоврядування Херсонського 

національного технічного університету.  

Сучасні методи соціальної роботи з сім’ями (особами), які опинилися в складних 

життєвих обставинах в умовах реформування публічного управління у сфері надання 

соціальних послуг  

  Любецька М. М. – директор Хмельницького міського  

Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.  

Перспективи урядових уповноважених як інструментів публічного управління 

гуманітарним розвитком  

  Меляков  А.В.  –  професор  кафедри  соціальної  і  
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гуманітарної політики ХарРІДУ НАДУ при Президентові 

України;  

Машкіна О.І. – аспірант кафедри соціальної і 

гуманітарної політики ХарРІДУ НАДУ при Президентові 

України.  

Державна політика підтримки вітчизняного кіновиробництва  

  Мереженко  М.В.  –  слухач  ОРІДУ  НАДУ    при  

Президентові України.  

  
  

Рівень впливу якості вищої освіти на добробут держави: результати емпіричних 

досліджень як підґрунтя для формування державної політики (за результатами аналізу 

думки латиських студентів)  

 Мороз В.М. – професор кафедри педагогіки та психології управління соціальними 

системами Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут»;   

Бука І.С. – проректор з міжнародної діяльності 

Балтійської Міжнародної Академії, МВА;  

Мороз С.А. – старший науковий співробітник 

Навчальнонауково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту 

України. Гендерні аспекти лідерства в сучасному трансформаційному суспільстві  

  Новак Н.В.  – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові  

України.  

Міжнародний досвід реалізації державної політики у сфері охорони культурної спадщини  

  Овсяник А.М. – аспірант кафедри менеджменту ЛРІДУ  

НАДУ при Президентові України.  

Глобалізаційні процеси та їх вплив на політичну та соціальну сферу України в умовах 

децентралізації  

   Овчаренко Ю.О. – доцент кафедри гуманітарних та  

соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України.  

Автоматизація виробничих процесів (роботизація), як проблема управління трудовими 

ресурсами  

  Оганісян М.С. – доцент кафедри публічного управління  

та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові  

України.  

Сучасна доктринально-концептуальна основа модернізації публічного управління в 

Україні: від нового публічного управління до моделі нео-веберівської бюрократії?  

  Онуфрієнко О.В. – докторант кафедри державного  

управління та місцевого самоврядування ДРІДУ НАДУ при 

Президентові України. Публічне управління у сфері політичної безпеки в сучасних 

умовах  

  Орел  М.Г.  –  докторант  кафедри  глобалістики,  
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євроінтеграції та управління національною безпекою НАДУ 

при Президентові України.  

Популяризація нематеріальної культурної спадщини як напрямок культурної політики 

держави  

  Пєлєвін Є.Ю. – асистент кафедри політології  Одеського  

національного політехнічного університету.  

Виважена регіональна політика є запорукою належного рівня життя населення  

 Робочий В.В. – аспірант кафедри публічного управління та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при 

Президентові  

України.  

  

Деякі аспекти мовної політики державної служби України  

   Романенко Т.І. – аспірант кафедри української та  

іноземних мов ОРІДУ НАДУ при Президентові України.  

Південний регіон України в роки гуманітарних реформ другої половини ХІХ століття  

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

 ОРІДУ  НАДУ при Президентові України.  

Аспекти нормативно-правового регулювання патологоанатомічної служби України  

  Роша Л.Г. – доцент кафедри патологічної анатомії з секційним курсом 

Одеського національного медичного університету,  завідуюча 

 патологоанатомічним відділенням Центру реконструктивної та 

відновної медицини (Університетська клініка).  

Модернізація системи надання соціальних послуг в умовах децентралізації влади в 

Україні   

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

при  

Президентові України.  Поняття 

публічного управління в сфері соціального захисту населення  

   Самоткал  Т.Г.  –  аспірант  кафедри  регіонального  

управління, місцевого самоврядування та управління 

містом НАДУ при Президентові України. Нова українська школа: досвід Одещини  

  Семенюк  Ю.Є.  –  аспірант  кафедри  глобалістики,  

євроінтеграції та управління національною безпекою 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України. Стратегічні напрями розвитку механізмів 

державної податкової політики в регіоні  

  Сирбул Л.М. – слухачка ОРІДУ НАДУ при Президентові  

України; заступник начальника відділу контролю в аграрній 

 галузі,  екології  та  природокористування 

Південного офісу Держаудитслужби.  

Інноваційний вплив держави на розвиток страхового ринку  

  Соболь Р. Г. – доцент кафедри економічної теорії та  

фінансів ХарРІДУ НАДУ при Президентові України.  
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Здоровий спосіб життя молоді як основа збереження нації  

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

політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України.   

  

Використання державної мови на сучасному етапі  

   Стойкова Г.Г. – доцент кафедри української та  

іноземних мов ОРІДУ НАДУ при Президентові України.  

Реструктуризація санаторно-курортних закладів України: теоретичні аспекти  

 Сухаренко В.В. – аспірант кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук ОРІДУ 

НАДУ при  

Президентові України.   

Значимість засад персоналістичної біоетики у формуванні публічних службовців  

   Терешкевич Г.Т. – докторант кафедри парламентаризму  

та політичного менеджменту Національної академії державного 

управління при Президентові України.  

  

Соціально-гуманітарні аспекти регіональної політики держави  

  Титаренко Л.М. – доцент кафедри гуманітарних та  

 соціально-політичних  наук  ОРІДУ  НАДУ  при  

Президентові України.   

Формування парламентських механізмів публічного управління в умовах сучасного 

політичного курсу  

   Турик М.В. –  аспірант  кафедри парламентаризму та  

політичного менеджменту НАДУ при Президентові  

України.  

Легітимність публічної влади: сучасні виклики  

 Яковлева Л.І. – докторант кафедри регіональної політики  та публічного адміністрування 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України.  

Актуальні питання реформування системи інституційного догляду та виховання дітей  

   Ярмолинська І. В. – методист відділу підготовки  

публічних управлінців Хмельницького університету 

управління та права.  

Основні завдання та пріоритети сервісно-орієнтованої державної політики в Україні  

   Яценко В.А. – доцент кафедри гуманітарних та  

 соціально-політичних  наук  ОРІДУ  НАДУ  при  

Президентові України.  

  

СЕКЦІЯ № 4  
  

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ТА НАПРЯМИ 

ВПРОВАДЖЕННЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ  
  

Голова секції:  
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Приходченко Л.Л. – завідувач кафедри публічного управління та регіоналістики 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України.  

  
  

Багаторівневе управління регіональним розвитком в контексті децентралізації влади та 

реформування публічного управління  

  Приходченко  Л.Л.  –  завідувач  кафедри  публічного  

 управління  та  регіоналістики  ОРІДУ  НАДУ  при  

Президентові України.  

Теоретико-методологічні засади публічного управління: концепція демократичного 

врядування  

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

професор, Заслужений працівник освіти України.   

Проявление феномена бюрократии при управлении человеческими ресурсами  

  Анжела Попович – доктор исторических наук, доцент  

Академии Публичного Управления, Республика Молдова; Теодора 

 Фриму  –  аспирант  Академии  Публичного  

Управления, Республика Молдова.  

Актуальність проблеми управління інфраструктурою сучасного міста  

 Бабич О.В. –  аспірант кафедри публічного управління та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України.  

Особливості реалізації державної влади в системі публічного управління в умовах 

децентралізації  

 Баштанник А.Г. – заступник директора Дніпропетровського регіонального відділення 

Національної школи суддів України.  

Особливості застосування механізму державно-приватного партнерства у формуванні та 

вирішенні проблем місцевого значення  

  Безугла В.О. – студентка магістратури Харківського  

національного університету міського господарства імені О. 

М. Бекетова.  

Формування національної ідеї: зарубіжний досвід  

  Білокопита  О.Д.  –  слухачка  ОРІДУ  НАДУ  при Президентові 

України; заступник начальника загального відділу апарату Київської 

облдержадміністрації.  

Проблематика закріплення принципу повсюдності місцевого самоврядування  

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

підготовки кадрів Державної служби  зайнятості  України;  депутат 

 Полтавської  

обласної ради.  

Просторове планування об’єднаних територіальних громад – шлях до їх сталого 

розвитку  
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  Герасимюк К.Х. – начальник Міжрегіонального управління Нацдержслужби  у 

 Вінницькій,  Житомирській  та  

Хмельницькій областях.  

Специфіка теоретичного дослідження засад публічного управління у сфері морської 

транспортної інфраструктури України  

  Голинський В.В. – аспірант кафедри публічного управління та  регіоналістики 

 ОРІДУ  НАДУ  при  Президентові  

України. Основні показники 

розвитку української пенсійної системи  

  Гуртова А.М. – аспірант кафедри публічного управління  

та регіоналістики, ОРІДУ НАДУ при Президентові  

України. Інституційні основи фіскальної 

децентралізації в Україні після Революції гідності  

  Длугопольський О.В. – професор кафедри економічної  

теорії  Тернопільського  національного 

 економічного університету;  

Гузар В.О. – магістрант програми «Аналітична економіка» 

кафедри економічної теорії Тернопільського національного 

економічного університету.  

Шляхи подолання проблемних питань функціонування системи внутрішнього 

контролю в органах публічної влади в умовах децентралізації  

  Дуліна О.В. – докторант кафедри публічного управління  

та регіоналістики, ОРІДУ НАДУ при Президентові  

України.  

Інститут відповідальності голів територіальних громад перед членами громади  

   Єльчієва О.Р. –  аспірант кафедри публічного управління та  

регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові України.  

Регіональна SMART-спеціалізація як напрям впровадження децентралізації в Україні  

 Зелінська Н.С. – доцент кафедри освітнього менеджменту та публічного управління ДЗ 

«Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К. Д. Ушинського».  

Правовий механізм забезпечення ефективності функціонування інституту публічної 

служби  

   Ілюхіна А.І. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові  

України.  

Налагодження комунікації між органами місцевого самоврядування асиметричних ОТГ 

та периферійними населеними пунктами  

  Інкін  М.В.  –  студент  магістратури  Харківського  

національного університету міського господарства імені О. 

М. Бекетова.  

Планування розвитку територіальних громад: локальний проектний підхід  
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 Козюра І.В. – професор кафедри менеджменту ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі».  

Пенітенціарна система нового типу: обгрунтування необхідності  

  Коробчинський В.В. – аспірант кафедри публічного  

 управління  та  регіоналістики  ОРІДУ  НАДУ  при  

Президентові України.  

Регіональні координаційні ради з питань розвитку громадянського суспільства – опорні 

ланки у реалізації національної стратегії  

 Крупник А.С. – доцент кафедри публічного управління та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України; директор Одеського інституту 

соціальних технологій, керівник Аналітичного центру-

заступник голови Всеукраїнської асоціації сприяння 

самоорганізації населення.  

Регулювання інституту співробітництва територіальних громад  

 Кузьменко С.Л. – аспірант, кафедра регіонального розвитку та місцевого самоврядування 

ХарРІДУ НАДУ при Президентові України; головний 

спеціаліст відділу державної реєстрації нормативно-

правових актів управління державної реєстрації 

нормативно-правових актів, правової роботи та правової 

освіти Головного територіального управління юстиції у 

Харківській області.  

Роль неформальних інститутів суспільства у реформуванні системи державного 

управління  

  Лесик О.В. – старший викладач кафедри публічного  

 управління  та  регіоналістики  ОРІДУ  НАДУ  при  

Президентові України.  

Формування національної ідентичності громадян Україні в умовах поліетнічності  

  Матвієнко Л.В. – доцент кафедрисоціально-гуманітарних 

дисциплін Національного університету кораблебудування 

імені адмірала Макарова.  

Актуальність  проблеми  організаційно-правових  змін  в  управлінні  лісовим  

господарством   

   Мусійовський А.Й. – аспірант кафедри публічного 

управління та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при  

Президентові України.  

Комплексний  підхід 

децентралізації  

до  використання  соціального  проектування  в  процесі  

   Нагорна Г.О. – провідний фахівець відділу з координації 

наукової роботи та докторантури ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України; старший викладач кафедри 

публічного управління та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України.  
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Децентралізація влади як механізм розвитку громад  

  Назаренко С.М. – студентка післядипломної освіти та заочного  навчання 

 Харківського  національного університету міського господарства імені О. М. 

Бекетова.   

Напрямки впровадження децентралізації на сучасному етапі  

  Негода В. А. – аспірант кафедри публічного управління та  

публічної служби НАДУ при Президентові України.  

Транскордонне співробітництво у контексті реалізації реформи децентралізації  

   Новак Г.Д. – аспірант кафедри публічного управління та  

регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

Концепт «оптимізація» в політико-управлінському дискурсі  

 Оганісян М.С. – доцент кафедри публічного управління та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України; Ковтун Ю.Є. – аспірант кафедри 

публічного управління та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України.  

Інститут приватних виконавців в умовах децентралізації державного управління в 

Україні  

  Олефір О.О. – аспірант кафедри суспільного розвитку і  

суспільно-владних  відносин  НАДУ  при 

 Президентові України.  

Сайти органів публічної влади як інструменти владно-громадської комунікації в умовах 

децентралізації  

  Орлова А.І. – аспірант кафедри публічного управління та  

регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові України.  

Ієрархія кадрового забезпечення реалізації багаторівневого управління регіональним 

розвитком  

  Панченко Г.О. – доцент кафедри публічного управління та  

регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові України.  

Вплив впровадження сучасних інформаційних технологій на соціальноекономічний 

розвиток громад  

   Пасенко Н.К. - аспірант кафедри публічного управління та  

регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові України.  

  

Фінансова децентралізація в Україні: декларація та практична реалізація  

  Пилипенко  Я.В.  –  аспірант  кафедри  державного  

управління Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка.  

Досвід країн ЄС у вдосконаленні системи публічних закупівель  
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  Піроженко Н.В. – доцент кафедри публічного управління та  регіоналістики 

 ОРІДУ  НАДУ  при Президентові  

України.  

Досвід управління об’єктами спільної власності територіальних громад  

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

Президентові України; Хапатнюковський О.В – слухач 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України; голова 

Савранської районної ради Одеської області.   

Еволюція інститутів публічного управління в умовах децентралізації державної влади: 

сучасні виклики  

  Рагімов Ф.В.– докторант кафедри права та європейської  

інтеграції ДРІДУ НАДУ при Президентові України. 

Надання адміністративних послуг  за допомогою ікт: досвід м. Вінниці  

  Семенюк Л.В. – слухачка ОРІДУ НАДУ при Президентові України;  головний 

 спеціаліст  департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради.  

Реалізація сучасної концепції національної безпеки та національних інтересів в умовах 

децентралізації державної влади  

  Терханов Ф.І. – аспірант кафедри права та європейської інтеграції ДРІДУ НАДУ 

при Президентові України; заступник начальника управління боротьби з 

відмиванням доходів,  одержаних  злочинним  шляхом  ГУ  ДФС  у  

Дніпропетровській області.  

Прозорість та відкритість архітектурної будови органів публічної влади: зарубіжний 

досвід  

  Ткач І.В. – аспірант кафедри публічного управління та регіоналістики ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України; завідувач сектору взаємодії з правоохоронними органами, 

оборонної  та  мобілізаційної  роботи  апарату Кривоозерської 

 райдержадміністрації  Миколаївської області. Теоретичні підходи до 

реформування сфери благоустрою населених пунктів  

  Ткаченко В.О. – студент магістратури Харківського  

національного університету міського господарства імені О. 

М. Бекетова.   

Кластерна ініціатива як інструмент узгодження цілей та інтересів суб'єктів 

регіонального розвитку  

  Тодорова О.Л. – старший викладач кафедри публічного управління  та 

 регіоналістики  ОРІДУ  НАДУ  при  

Президентові України.  

Трансформація управління системою освіти об’єднаних територіальних громад в умовах 

децентралізації  

  Туранська С.М. – студентка магістратури Харківського  
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національного університету міського господарства імені  О. 

М. Бекетова.  

Стандартизація системи енергетичного менеджменту як інструмент підвищення 

енергоефективності  

  Фольгіна Т.О. – аспірант кафедри публічного управління  

та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові України.  

Механізми державної підтримки регіонального розвитку: інструменти та складові  

  Чапір Д.П. – аспірант кафедри публічного управління та  

регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові України.   
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СЕКЦІЯ № 5  
  

УКРАЇНА В ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ  
  
  

Голова секції:  
  

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

національною безпекою ОРІДУ НАДУ при Президентові України.  

  
  

  

Безпека стає неподільною  

   Кривцова В.М. – завідувач кафедри глобалістики,  

євроінтеграції та управління національною безпекою ОРІДУ 

НАДУ при Президентові України.   

European Union - Democratic Deficit, Crisis and Reforms Abstract  

   Bogdan Ștefanachi – Associate Professor Alexandru Ioan  

Cuza University of Iasi; Faculty of Philosophy and 

SocialPolitical Sciences Department of Political Sciences, 

International Relations and European Studies.  

Debating Ideas Of Justice In A Liberal-Democratic Society  

   Farte Gheorghe-Ilie –Head of Communication and Public  

Relations Department Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi, 

Romania.  

European cooperation with Ukraine in the field of migration: Has EU-Ukrainian 

cooperation on migration assisted Ukraine in meeting its human rights obligations towards 

refugees and asylum seekers?  

   Martijn Haas – Student of Otto-Friedrich Universität  

Bamberg.   

RM – EU relationship in the context of the EU legitimacy crisis  

 Rodica Rusu – Head of Political Sciences and International Relations Chair, Academy of Public 

Administration, Republic of Moldova.  

Участие граждан в принятии решений: предпосылка эффективного управления  

   Дульский Ион – директор Департамента высшего  

магистерского  образования  Академии 

 публичного управления, Республика Молдова. Внешняя помощь для развития 

общин: залог эффективности местных властей  

   Дульский Сильвия – начальник управления науки и  

докторантуры Академии публичного управления, 

Республика Молдова.  
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Митне регулювання як чинник розвитку зовнішньої торгівлі між Україною і Японією  

   Березовська  О.В.  –  аспірант  кафедри  публічного  

управління та митного адміністрування Університету 

митної справи та фінансів.   

Управління багатоквартирними будинками: досвід США  

 Войновський М.М. – прокурор Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Одеської 

області.  

Розвиток відносин України з НАТО як одна з умов забезпечення національної та 

колективної безпеки  

   Галайко Х.В. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові  

України. Європейський досвід реалізації 

адміністративно-територіальної реформи  

   Горячук  В.Ф.  –  старший  науковий  співробітник  

Інституту проблем ринку та економіко-екологічних 

досліджень НАН України;  

Мурзановський Г.М. – аспірант Інституту проблем ринку та 

економіко-екологічних досліджень НАН України.  

Запровадження європейського досвіду ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в  

Україні  

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

євроінтеграції та управління національною безпекою ОРІДУ 

НАДУ при Президентові України.   

Integration of Migrants: case of MIPEX  

   Длугопольський О.В. – професор кафедри економічної  

теорії  Тернопільського  національного 

 економічного університету;  

Шевчук В.І. – магістрантка програми «Аналітична 

економіка» кафедри економічної теорії Тернопільського 

національного економічного університету.  

Актуальні проблеми торгівлі послугами між Україною та ЄС у контексті 

функціонування поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі  

   Кадук  Н.І.  –  доцент  кафедри  глобалістики,  

євроінтеграції та управління національною безпекою ОРІДУ 

НАДУ при Президентові України;  

Ніколаєва М.І. – доцент кафедри історії та світової 

політики Одеського національного університету імені  І.І. 

Мечникова.  

Архітектоніка розвитку імпакт-інвестингу в Україні в координатах глобалізації та 

Євроінтеграції  

   Карпенко Л.М. – професор  кафедри економічної та  
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фінансової політики ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України;  

 Воронжак П.В. – доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту 

 Одеського  національного  політехнічного 

університету.  

Державна політика України у сфері впровадження механізмів електронного 

урядування в контексті євроінтеграційних процесів  

   Ковальчук І.В. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові  

України.  

Корпорація–держава як еволюційна форма держави епохи глобалізації  

   Кривоцюк  П.С.  –  доцент  кафедри  глобалістики,  

євроінтеграції та управління національною безпекою ОРІДУ 

НАДУ при Президентові України.  

Реалізація спільної зовнішньої політики ЄС на сучасному етапі  

   Кривцова  О.М.  –  доцент  кафедри  глобалістики,  

євроінтеграції та управління національною безпекою ОРІДУ 

НАДУ при Президентові України.  

Екологічний аспект євроінтеграційних процесів в Україні  

   Кучерук М. М. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові  

України. Міжнародне лобіювання як 

інструмент зовнішньої політики держави  

   Латсапхет  Я.П.  –  магістрант  Харківського  

національного університету імені В.Н. Каразіна. 

Визначення пріоритетів зовнішньої політики держави  

   Лук’янова І.О. – аспірант Інституту міжнародних  

відносин Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. Виборче право внутрішньо переміщених осіб під час місцевих 

виборів  

   Маймескул О.В. – аспірант кафедри глобалістики,  

євроінтеграції та управління національною безпекою ОРІДУ 

НАДУ при Президентові України.  

Глобалізація економічних перспектив  сталого розвитку: тенденційний вплив на 

розвиток міст (на прикладі м. Дніпро)  

   Матвеєва О.Ю. – доцент кафедри економіки та  

регіональної економічної політики ДРІДУ НАДУ при 

Президентові України.  

Об’єднана Європа та євроінтеграція України  

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

«Одеська юридична академія».  

Democratic civilian control of the military as a way to improvestate governance in the complex 

and dynamic environment  
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   Напльоков Ю.В. – аспірант кафедри менеджменту і  

адміністрування Харківського національного університету 

міського господарства імені   

О. М. Бекетова; старший викладач кафедри підготовки 

миротворчого персоналу Національного університету 

оборони України імені Івана Черняховського.  

Удосконалення механізму впровадження міжнародної технічної допомоги в Україні  

 Нєма О.С. – старший викладач кафедри регіонального  

управління та місцевого самоврядування ЛРІДУ НАДУ при 

Президентові України.  

Історія становлення концепції екологічної безпеки країн Азії на прикладі Японії  

   Ніцевич  О.Д.  –  доцент  кафедри  автомобільного  

транспорту Одеського національного політехнічного 

університету.  

Private health insurance in Europe  

   Озернюк Г.В. – доцент кафедри правознавства Одеського  

національного політехнічного університету. Надання 

адміністративних послуг у Литовській Республіці  

   Прокопенко  Л.Л.  –  завідувач  кафедри  права  та  

європейськоїінтеграції ДРІДУ НАДУ при Президентові 

України;  

Гончарук  Н.Т.  –  професор  кафедри 

 державного управління та місцевогосамоврядування ДРІДУ НАДУ при Президентові 

України. Протидія новим різновидам загроз міжнародної інформаційної безпеки  

   Расулі Т.Н.– магістрант Харківського національного  

університету ім. В.Н. Каразіна. Сучасні аспекти 

міжнародного досвіду в сфері надання адміністративних послуг  

   Розмаріцина Н.А. – аспірант кафедри економічної та  

фінансової політики ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України.  

Реформування системи професійного навчання державних службовців та посадових 

осіб місцевого самоврядування: європейський контекст.  

   Фронтовська  М.С.  –  слухач  ОРІДУ  НАДУ  при  

Президентові України.  

Розвиток та регулювання ринку праці в умовах глобалізації в контексті 

євроінтеграційних процесів  

   Чопей М. Ю. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові  

України.  

Військово-політична стратегія Великої Британії у програмних документах провідних 

політичних партій  

   Шамраєва В.М. – професор кафедри міжнародних  
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 відносин,  міжнародної  інформації  та  безпеки  

Харківського  національного  університету  ім. 

В.Н.Каразіна.   Україна в інтеграційних процесах. Перспективи.  

   Шевченко  Б.Г.  –  старший  викладач  кафедри  

правознавства гуманітарного факультету Одеського 

національного політехнічного університету;  

Шевченко Л.С. – вчитель I категорії, Одеська ЗОШ №  

62.  

СЕКЦІЯ № 6   
   

  

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕЛЕКТРОННОМУ УПРАВЛІННІ  
  

Голова секції:  
  

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

ОРІДУ НАДУ при Президентові України.  

  
  

Інтероперабельність системи е-урядування: європейський досвід  

  Пігарєв Ю.Б. – завідувач кафедри електронного урядування  

та інформаційних систем ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України.  

«Розумне управління» розвитком великого мунціипального утворення в динамічному 

середовищі  

  Андрієнко А.О. – здобувач кафедри менеджменту та  

управління проектами ДРІДУ НАДУ при Президентові 

України. Проблеми застосування в Україні місцевих петицій  

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

зверненнями громадян Херсонської міської ради.  

Захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах органів публічної 

влади: організаційно-методичний аспект  

  Дятловський В.В. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові  

України; начальник Управління Державної служби 

спеціального зв’язку та захисту інформації України в 

Одеській області.  

Напрями запровадження блокчейн-технологій в публічному управлінні  

  Клименко І.В. – доцент кафедри суспільного розвитку та  

суспільно-владних  відносин  НАДУ  при 

 Президентові України.  

Захист державних інформаційних ресурсів у сфері хмарних обчислень  

  Константіновський В.А – слухач ОРІДУ НАДУ при  
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Президентові  України;  начальник  відділу  захисту 

інформації служби морської безпеки поромного комплексу ДП 

«Морський торговельний порт «Чорноморськ».  

Застосування методики реінжинірингу в діяльності органів місцевого самоврядування  

  Костенюк Н.І. – старший викладач кафедри електронного  

урядування та інформаційних систем ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України.  

  

Використання інформаційних технологій у забезпеченні доступу до публічної інформації 

для підвищення ефективності державного управління  

 Криштофор О.М. – головний спеціаліст відділу комунікацій з громадськістю управління 

комунікацій з громадськістю департаменту інформаційної 

діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької 

облдержадміністрації.   

Взаємодія влади та громадськості у процесі впровадження електронних послуг (досвід 

Херсонської області)  

  Кулик П.М. – головний спеціаліст організаційного відділу  

апарату Херсонської обласної державної адміністрації, 

координатор проекту iGov у Херсонській області.  

Фактори, які сприяють успіху впровадження електронного урядування та висновки 

стосовно України  

 Куспляк І.С – доцент кафедри електронного урядування та інформаційних систем ОРІДУ 

НАДУ при Президентові України;  

Шаповал С. - слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові  

України. Е-демократія як 

зв'язок між державою та громадянами  

  Кухарська Я.О. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові  

України; завідувач сектору інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю апарату Очаківської міської ради та її виконавчого 

комітету(Одеська обл.). Використання геоінфрмаційних технологій у енергетичній 

сфері  

  Магдич І.Ю. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові  

України; начальник відділу енергетичного менеджменту 

Департаменту житлово-комунального господарства, 

енергетики та інфраструктури Вінницької 

облдержадміністрації.  

Інформаційний аудит в органах публічного управління  

  Макарова І.О – доцент кафедри електронного урядування  

та інформаційних систем ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України.  
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Публічно-приватне партнерство як інструмент впровадження інноваційних технологій 

в систему управління містом  

  Малюхов О.С. – аспірант кафедри менеджменту і  

публічного адміністрування Харківського національного університету 

міського господарства імені О. М. Бекетова.  

Впровадження технологій електронного урядування у сфері надання адміністративних 

послуг в Одеської області  

  Патрашку  К.В.  –  начальник  відділу  координації 

адміністративних  послуг  та  інформатизації Департаменту 

економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної 

адміністрації.  

Досвід запровадження інструментів електронного урядування та електронної демократії 

на місцевому рівні  

  Попов  В.Л.  –  заступник  директора  департаменту  

інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської 

ради.  

Використання хмарних сервісів у навчанні  

  Сметаніна  Л.С.  –  доцент  кафедри  електронного  

урядування та інформаційних систем ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України.  

Сучасні підходи до здійснення реформування державного управління: досвід зарубіжних 

країн  

  Тимощук О.В. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові  

України.  

Деякі питання проектування комплексної системи захисту інформації органів публічної 

влади  

  Шаган  А.А.  –  слухач  ОРІДУ  НАДУ  

при Президентові України.  

  

Використання електронного документообігу як засіб зменшення бюрократичного тиску 

в органах управління освітою  

  Явтушенко С.П. – заступник директора з навчально- 

виховної роботи Полтавського навчально-виховного 

комплексу (ЗНЗ-ДНЗ) №16.  

Проблеми управління в реалізації технологій передачі інформації  

  Яруліна Н.О. – аспірант кафедри української та іноземних  

мов ОРІДУ НАДУ при Президентові України.  

СЕКЦІЯ № 7  
  

ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ:   

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА  
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Голова секції:  
  

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

Президентові України.  

  
  

Road infrastructure PPP in Germany: Why did the ‘F model’ and the ‘A model’ fail?  

  Andreas Knorr –German University of Administrative Sciences,  

Speyer, Germany.  

Multinational Trading Road-Systems as a Matter of International Infrastructure 

Administrative Law – The 'New Silk Road'-Example (as a concrete utopia)  

 Christian Koch – German University of Administrative Sciences, Speyer, Germany.  

Розвиток пляжних зон в Україні  

  Армер В.Є. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові  

України.  

Управління змінами у сфері охорони здоров’я: проектний підхід  

  Бабова І.К. – професор кафедри проектного менеджменту  

ОРІДУ НАДУ при Президентові України.  

Якість життя та якість житла в суспільстві стійкого розвитку  

  Балдук Г.П. – аспірант кафедри менеджменту та  

маркетингу Одеської державної академії будівництва і 

архітектури.  

Function of information technology in organizations  

  Балуєв В.В. – студент ОРІДУ НАДУ при Президентові  

України. Взаємозв’язок 

антикризового управління з ризик-менеджментом  

  Богданов  С.Г.  –  аспірант  кафедри  проектного  

менеджменту ОРІДУ НАДУ при Президентові України.  

Роль проектного менеджменту в розвитку підприємництва на сільських територіях  

  Боровик І.С. – старший викладач кафедри проектного  

менеджменту ОРІДУ НАДУ при Президентові України.  

Вирощування равликів Helix Aspersa Muller  

  Борщевський Р.А. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові  

України.  

Краудфандинг як інструмент альтернативного фінансування проектів  

  Васютинська  Л.А.  –  доцент  кафедри  проектного  

менеджменту ОРІДУ НАДУ при Президентові України.  

  

Сучасні тренди інтернет-маркетингу в проектному менеджменті  

  Вишневська  В.М.  –  доцент  кафедри  проектного  
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менеджменту ОРІДУ НАДУ при Президентові України.  

Теоретичні засади соціального проектування  

  Вольська О.М. – професор кафедри публічного управління  

та адміністрування Державного вищого навчального закладу 

«Херсонський державний аграрний університет».  

Роль проектного підходу при створенні та управлінні брендом організації  

  Гаврилкіна  І.О.  –  студентка  ОРІДУ  НАДУ  при  

Президентові України.  

Медичний туризм: стан та перспективи розвитку  

  Гусева М.О. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові  

України.  

Сутність процесу синхронізації цілей та дій інституційно-різних суб’єктів публічної 

дипломатії  

  Децик О.П. – аспірант кафедри публічного управління та  

адміністрування Івано-Франківського національного 

технічного університету нафти і газу.  

Методика аналізу стейкхолдерів (на прикладі  ТОВ «АРУС ТРЕЙД»)  

  Дземба Т.Д. – студентка ОРІДУ НАДУ при Президентові  

України. Механізм державного регулювання розвитку 

туристичної сфери: міжнародний досвід  

  Іванько  О.О.  –  аспірант  кафедри  проектного  

менеджменту ОРІДУ НАДУ при Президентові України.  

Проблеми законодавчої ідентифікації патогенних текстів  

  Ковалевська  А.В.  –  доцент  кафедри  проектного менеджменту 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України;  Стельмах  О.М.  –  заступник 

 начальника  відділу юридичного забезпечення Головного управління Державної 

міграційної служби України в Одеській області.  

Шляхи гармонізації медійних жанрів галузі державного управління  

  Ковалевська Т.Ю. – завідувач кафедри української мови  

Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова.  

Переконання та сугестія: диференціація різновидів комунікативного впливу  

  Кутуза Н.В. – доцент кафедри прикладної лінгвістики  

Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.  

Тенденції розвитку ріелторської діяльності в м. Одеса  

  Левицький О.А. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові  

України.  

Проектна команда: ресурс або скарб?  

  Левін М.Г. – професор кафедри проектного менеджменту  

ОРІДУ НАДУ при Президентові України.  
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Розвиток публічних комунікацій у місцевому самоврядуванні  

  Лозовська  К.С.  –  аспірант  кафедри  проектного  

менеджменту ОРІДУ НАДУ при Президентові України.  

Специфіка нейромаркетингу в парадигмі стратегічних комунікацій  

  Малиновський  О.О.  –  слухач  ОРІДУ  НАДУ  при  

Президентові України.  

Стратегічне управління розвитком інфраструктури міст: зарубіжний досвід  

  Малюхова Ю.І. – аспірант кафедри менеджменту і  

публічного адміністрування Харківського національного університету 

міського господарства імені О. М. Бекетова.  

Проектно-орієнтоване управління охороною праці в умовах реформування управління 

та адміністрування  

  Москалюк А.Ю. – доцент кафедри управління системами  

безпеки життєдіяльності Одеського національного 

політехнічного університету.  

Публічна дипломатія як важливий інструмент популяризації України у світі  

  Мостова Д.Ю. – аспірант кафедри парламентаризму та  

 політичного  менеджменту  НАДУ  при  Президентові  

України.  

Аналіз тенденцій розвитку ринку надання послуг салонами краси в Одесі  

  Псарьов С.О. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові  

України.  

Medical tourism. Foreign experience  

  Псарьова  О.А.  –  аспірант  кафедри  проектного  

менеджменту ОРІДУ НАДУ при Президентові України 

Перспективи розвитку мобільного харчування в Одеському регіоні  

  Рибак Т.М. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові  

України.  

Концепція сталого розвитку як методологічна основа регулювання розвитку регіонів 

України  

  Рибак А.І. – заступник завідувача кафедри «Технічна  

кібернетика ім. професора Р.В. Меркта» Одеського 

Національного морського університету;  

Азарова І.Б. – доцент кафедри управління проектами ОРІДУ 

НАДУ при Президентові України.  

Проблеми впровадження проектного підходу у публічній сфері  
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  Сенча  І.А.  –  докторант  кафедри  проектного  

менеджменту ОРІДУ НАДУ при Президентові України.  

  

Досвід впровадження проектного підходу у сфері комунікацій з громадськістю в 

Одеській області  

  Сенча С.А. – аспірант кафедри проектного менеджменту  

ОРІДУ НАДУ при Президентові України; тимчасово 

виконуючий обов’язки начальника Управління комунікацій 

та інформаційної політики Одеської обласної державної 

адміністрації.  

Управління якістю продукції та послуг  

  Сень А.А. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові  

України. Сценарний підхід в реалізації стратегічних 

комунікацій в публічному управлінні  

  Сивак Т.В. – докторант кафедри парламентаризму та  

 політичного  менеджменту  НАДУ  при  Президентові  

України. Психологічні 

аспекти в управлінні проектною командою  

  Скрипнік Н.Б. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові  

України.  

Наратив як ядро стратегічних комунікацій  

  Устянська А.О. – провідний фахівець кафедри проектного  

менеджменту ОРІДУ НАДУ при Президентові України.  

Роль проектного менеджменту в розвитку державних підприємств  

  Фіголь Д.А. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові  

України.  

Розвиток інноваційної діяльності вітчизняних підприємств  в ринкових умовах  

  Хамардюк А.Б. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові  

України; Хамардюк Т.Т. – слухач ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України. Ризики волонтерської діяльності та роль державного 

регулювання у їх запобіганні  

  Хомко Л.П. – аспірант кафедри проектного менеджменту  

ОРІДУ НАДУ при Президентові України.  

Пріоритетні напрями реформування діючої системи державного регулювання розвитку 

курортів в Україні  

  Шека О.О. – аспірант кафедри проектного менеджменту  

ОРІДУ НАДУ при Президентові України; начальник 

управління туризму, рекреації та курортів Одеської 

облдержадміністрації.    

Основні категорії державного управління інвестиційними проектами  
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  Шостак  С.М.  –  аспірант  кафедри  публічного  

адміністрування  Міжрегіональної  академії  управління 

персоналом.  

Проектні засади створення системи стратегічних комунікацій для супроводу 

трансформацій портового господарства України  

  Яценко О.В – доцент кафедри проектного менеджменту  

ОРІДУ НАДУ при Президентові України.  

СЕКЦІЯ № 8  
  

РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ПУБЛІЧНИХ  

СЛУЖБОВЦІВ  
  

Голова секції:  
  

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

НАДУ при Президентові України.   

  
  

Підвищення рівня професійної компетентності державних службовців - важливий 

елемент сучасної державної політики  

  Давтян С.Г. – доцент кафедри публічного управління та  

регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентовi України.  

Методологія розроблення професійного стандарта в сфері публічного управління  

  Савков  А.П.  –  перший  віце-президент  НАДУ  при  

Президентові України;  

Сороко В.М. – начальник відділу забезпечення якості освіти 

НАДУ при Президентові України.  

Модель рефлексивної гри, як спосіб професійного навчання державних службовців  

  Альзін А.С. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові  

України.  

Стратегічні пріоритети щодо надання освітніх послуг та організації діяльності 

Херсонського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації  

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

кваліфікації працівників органів державної влади, 

місцевого самоврядування, держаних підприємств, 

установ і організацій.  

Socio-Affective Strategies In Language Learning  

 Васильєва Г.В. – старший викладач кафедри української та іноземних мов ОРІДУ НАДУ при 

Президентові  

України. Статус та функції 

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

Президентові України.  

Про деякі аспекти викладання іноземних мов в період інтеграційних змін; сучасний 

досвід європейських країн.  

  Кемарська Т.Г. – старший викладач кафедри української та  іноземних  мов 

 ОРІДУ  НАДУ  при Президентові  

України.  

  
  

Лінгвокреативність як одна з основних умов іншомовної комунікації публічних 

службовців  

 Колісніченко Н.М. – завідувач кафедри української та іноземних мов ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України.  

Використання бізнес-інструментарію для оптимізації адміністративних процесів в 

територіальних громадах  

  Липовська  С.О.  –  начальник  відділу  підвищення кваліфікації 

кадрів ОРІДУ НАДУ при Президентові України; аспірант кафедри публічного 

управління та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові України.     

Аспекти конкурсного відбору на державну службу  

  Орлова А.С. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові  

України.  

Меритократичний принцип відбору кадрів як основа формування професійного складу 

публічного управління  

  Охотникова  О.В  –  аспірант  кафедри  публічного  

адміністрування Міжрегіональної Академії управління 

персоналом.  

Відновлення Президентського кадрового резерву керівних кадрів вищого корпусу 

державної служби – вимога сьогодення Української держави  

  Пашко Л.А. – професор кафедри парламентаризму та  

політичного менеджменту НАДУ при Президентові  

України.  

Формування авторитету та іміджу керівника в системі публічної служби  

  Сапунжі Л.М. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові  

України.  

Теоретико-методологічний аналіз системи розвитку людських ресурсів публічного 

управління  

  Слоньовський М.В. – аспірант Міжрегіональної академії  

управління персоналом.  

Проблема професійного навчання представників політико-управлінської еліти в 

Україні   

  Томашевська Т.В. – аспірант кафедри парламентаризму  
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та політичного менеджменту НАДУ при Президентові 

України. Деякі аспекти підвищення кваліфікації публічних службовців  

  Черненко  Н.М.  –  професор  кафедри  освітнього  

менеджменту та публічного управління ПНПУ ім. К.Д. 

Ушинського.  

Приріст нових знань у проведенні комунікативних заходів, як запорука високого рівня 

професійної компетентності державних службовців  

  Шмагун А.В. – доцент кафедри публічного управління та  

адміністрування Таврійського національного університету 

імені В.І. Вернадського.  

Визначення потреб як складова реформування системи професійного навчання 

публічних службовців  

 Ярмистий М.В. – директор Чернівецького регіонального центру перепідготовки  та 

підвищення кваліфікації працівників органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, державних 

установ, підприємств та організацій.  

Володіння англійською мовою як критерій успішності професіонала  

  Яцун Є.М. – старший викладач кафедри української та  

іноземних мов ОРІДУ НАДУ при Президентові України.  
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СЕКЦІЯ № 9  
  

ПРАВО В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ  

Голова секції:  
  

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

Президентові України.  

   

Вдосконалення нормативно-правового забезпечення децентралізації  

  Марущак В.П. – завідувач кафедри державознавства і  

права ОРІДУ НАДУ при Президентові України.  

Публічне регулювання корпоративного управління господарської діяльності  

 Антонюк О.І. – аспірант кафедри державознавства і права ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України.  

Правові засади співробітництва Європейського Союзу та України з питань цивільного 

правосуддя  

  Бабіна В.О. – доцент кафедри правознавства Одеського  

національного політехнічного університету.  

Щодо Концепції екопоселень у контексті стійкого соціального розвитку: 

духовноаксіологічний аспект  

  Балєсна  О.Д.  –  провідний  спеціаліст  кафедри  

державознавства і права ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України.  

Національні та міжнародно-правові проблеми створення і управління слідчиими 

групами для розслідування злочинів проти довкілля  

  Барвенко  В.К. –  аспірант  Донецького юридичного  

інституту МВС України; суддя Комінтернівського 

районного суду Одеської області.  

Світова практика використання інструментів грошово-кредитної політики  

  Бачинська К.В. – доцент кафедри державознавства і  

права ОРІДУ НАДУ при Президентові України.  

Проблеми функціонування інституту приватного виконавця  

  Білобородова  А.В  –  слухач  ОРІДУ  НАДУ  при  

Президентові України.  

Окремі питання щодо правового супроводу фахової діяльності державних службовців в 

умовах вдосконалення законодавства  

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

кваліфікації працівників органів державної влади, 

місцевого самоврядування, держаних підприємств, 

установ і організацій.  
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Особливості управління органами внутрішніх справ України на сучасному етапі їх 

реформування  

  Бобрицький  А.Л.  –  здобувач  кафедри  публічного  

управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів 

Державної служби зайнятості.  

Судовий контроль як специфічний вид контролю у сфері публічного управління  

 Гладунова О.П. – аспірант кафедри державознавства і права ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України.  

Аналіз впливу державної регуляторної політики на бізнес клімат на прикладі Одеської 

міської ради та її виконавчих органів  

 Голота А.І. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові України; завідувач Сектору 

Державної регуляторної служби в Одеській області.  

Напрями вдосконалення взаємодії Президента України з органами місцевого 

самоврядування  

  Грішин О.В. – аспірант кафедри державознавства і  

права ОРІДУ НАДУ при Президентові України.  

Зобовязання Украіни у сфері поводження з відходами: теорія і пратика  

  Ковальчук Ю.О. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові  

України.  

Колізії та прогалини у законодавстві України про центральні органи виконавчої влади  

  Козуліна С.О. – доцент кафедри державознавства і  

права ОРІДУ НАДУ при Президентові України.  

  

Недоліки правового регулювання діяльності органів та осіб, які здійснюють примусове 

виконання судових рішень і рішень інших органів  

 Кочмар В.В. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові України. Сучасний стан та 

проблеми правового регулювання права працівників на страйк  

  Латишева  В.В.  –  старший  викладач  кафедри  

правознавства Одеського національного політехнічного 

університету.   

До питання про правову проблематику захисту персональних даних в контексті 

інтеграції України у європейський правовий простір  

  Львова Є.О. – доцент кафедри державознавства і права  

ОРІДУ НАДУ при Президентові України.  

  

Проблемні питання державно-правового регулювання системи оподаткування  

  Марущак О.І. – аспірант кафедри державознавства і  

права ОРІДУ НАДУ при Президентові України.  

  

Адміністрування в судовій системі України  

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

Ратифікація міжнародних договорів України  

  Моісеєва  Т.М.  –  доцент  кафедри  правознавства  

Одеського національного політехнічного університету.  

Досвід зарубіжних країн з надання безоплатної правової допомоги  

  Недєва Л.А. – слухачка ОРІДУ НАДУ при Президентові  

України.  

Національна політика запобігання і протидії корупції в умовах формування системи 

публічного управління  

  Новак  А.М.  –  докторант  кафедри  соціальної  і  

гуманітарної політики НАДУ при Президентові України. 

Сучасний стан органів юстиції України: проблеми та шляхи їх вирішення  

  Омельченко  В.С.  –  слухач  ОРІДУ  НАДУ  при  

Президентові України. До питання дотримання 

принципу законності під час судової реформи в Україні  

  Пархоменко О.І. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові  

України.  

Наукові підходи до класифікації корупційних відносин в Україні   

  Пархоменко-Куцевіл О.І. – завідувач кафедри публічного  

адміністрування Міжрегіональної академії управління 

персоналом, м.Київ.  

Методологічні особливості співвідношення права й економіки в публічному управління  

 Пророчук М.В. – аспірант кафедри економічної політики та врядування НАДУ при 

Президентові України.  

Рішення органу місцевого самоврядування про затвердження містобудівної 

документації: питання класифікації  

 Ровинська К.І. – доцент кафедри державознавства і права ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України.  

Роль державного регулятора у становленні етичних стандартів на фінансовому ринку  

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

Президентові України; начальник Південно-Українського  територіального 

 управління  

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 

України.  

Проблеми визначення поняття “кібербезпека” в українському законодавстві  

  Стець В.В. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові  

України;  

Коваль З.В. – доцент кафедри державознавства і права 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України.  
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Щодо питань про удосконалення стратегії розвитку сільськогосподарського 

землекористування  

  Ткаченко І.В. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові  

України.  

Особливості  притягнення  депутатів  місцевих  рад  до  адміністративної 

відповідальності у випадку порушення антикорупційного законодавства  

  Торбас О.О. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові  

України,  доцент  кафедри  кримінального 

 процесу Національного  університету  «Одеська  юридична академія». 

Проблеми здійснення примусового виконання приватними виконавцями  

 Третьяк Г.О. – юрисконсульт юридичного відділу ТОВ «Спільне підприємство «Південна 

Аграрно-Експортна Компанія».  

Значення рішень Європейського Суду з прав людини для вирішення цивільних справ 

судами України  

  Фальковський А.О. – доцент кафедри державознавства і  

права ОРІДУ НАДУ при Президентові України.  

Законодавчі особливості служби в Апараті Верховної Ради України  

  Чалих С. Г. – аспірант кафедри публічного управління та  

публічної служби НАДУ при Президентові України.  

Реформування Верховного Суду в Україні: міжнародний досвід та вітчизняні реалії  

  Чістякова І.М. – завідувач кафедри правознавства  

Одеського національного політехнічного університету; 

Кривдіна І.Б. – доцент кафедри правознавства Одеського 

національного політехнічного університету.  

Особливості надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 

в електронній формі через офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України  

  Шимбарьова  Т.В.  –  слухач  ОРІДУ  НАДУ  при  

Президентові України;  

Коваль З.В. – доцент кафедри державознавства і права 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат наук з державного управління.  

Взаємовідносини органів публічної влади та суспільства: правовий аспект  

  Шумляєва І.Д. – доцент кафедри права та європейської  

інтеграції ДРІДУ НАДУ при Президентові України  

Територіальна оборона як складова військової організації держави  

  Янюк С.В. – аспірант кафедри державознавства і права  
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ОРІДУ НАДУ при Президентові України; старший 

викладач кафедри тилового забезпечення Військової 

академії (м.Одеса).  

СЕКЦІЯ № 10  
  

СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ МЕНЕДЖМЕНТУ                                         

В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ  

Голова секції:  
  

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

при Президентові України.  

  
  

Управлінські інновації як передумова створення системи управління ефективністю  

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

Президентові України.  

Дослідження особливостей та напрямків вдосконалення державного регулювання у 

сільськогосподарській галузі  

 Акименко – Н.В. доцент кафедри менеджменту організацій ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України;  Проданова А.Ф. – слухач ОРІДУ 

НАДУ при Президентові України.  

Принципи цифровізації публічних послуг  

  Бабич О.Б. – доцент кафедри менеджменту організацій  

та управління проектами Запорізької державної інженерної 

академії.  

Сучасні інструменти менеджменту, управління активами і пасивами підприємства  

  

  Бутенко Т.В. – доцент кафедри менеджмент організацій  

ОРІДУ НАДУ при Президентові України;  

Бойко Д.А. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. Інтеграція екологічної освіти в системі наукового знання  

   Величко Т.Г. – доцент кафедри менеджменту організацій  

ОРІДУ НАДУ при Президентові України;  

Кураков О.Ю. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України.  

Стратегії та інструменти логістичного менеджменту в публічному управлінні  

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

Президентові України; Маслій О.М. – заступник 

начальника з навчальної роботи Військової академії (м. 

Одеса).  

  

Методи мотивації в управлінні персоналом органів публічної влади в умовах 

децентралізації  
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  Воробйова Т.О. – студентка Харківського національного  

університету міського господарства імені О.М.Бекетова.  

  
  

До питання удосконалення прогнозування в органах публічної влади  

  Гайдученко С.О. – професор кафедри менеджменту і  

адміністрування  Харківського  національного університету 

міського господарства імені О.М. Бекетова.   

Публічне управління в Японії: структурно-функціональні трансформації  

 Гераськов С.В. – завідувач Центру соціальних та гуманітарних досліджень Інституту 

експертноаналітичних та наукових досліджень НАДУ при  

Президентові України.  

Крос-культурний менеджмент: зміст і завдання  

 Долженков О.О. – завідувач кафедри освітнього менеджменту та публічного управління 

Державного закладу «Південноукраїнський національний 

педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»;  

Сакалюк  О.О.  –  доцент  кафедри 

 освітнього менеджменту та публічного управління Державного закладу 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського». 

Державне регулювання в транспортній сфері.  

  Драганова Ж.В. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові  

України.  

Роль соціальних інновацій у регіональному управлінні  

  Дубчак Л.М. – доцент кафедри парламентаризму та  

політичного менеджменту НАДУ при Президентові  

України.  

Механізми підвищення ефективності керівництва у публічному адмініструванні в 

Україні  

  Дума О.І. – старший викладач, здобувач ступеню  

Національного університету «Львівська політехніка».   

Матеріальне стимулювання державних службовців за результатами праці  

  Жадан О.В. – професор кафедри управління персоналом  

та економіки праці ХарРІДУ НАДУ при Президентові 

України.  

Управління ефективністю маркетингових програм організацій  

  Журавель О. В. – доцент кафедри менеджменту  

організацій ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

Історичні напрямки розвитку менеджменту в публічному управлінні  

  Клименко Н.Г. – доцент кафедри економічної теорії та  
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фінансів ХарІДУ НАДУ при Президентові України. 

Інноваційні методи управління персоналом  

  Коган І.В. – студентка ОРІДУ НАДУ при Президентові  

України.  

  
  
  

Управління організацією на основі використання системного підходу  

  Король В.А. – студентка магістратури Харківського  

національного університету міського господарства  імені О. 

М. Бекетова.  

Світовій досвід удосконалення напрямів державної підтримки  стратегічного розвитку 

регіонів   

  Красностанова  Н.Е.  –  завідуюча  кафедрою  

менеджменту організацій ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України; Стебленко А.А. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові України. Сутнісна 

характеристика трактування поняття «конкуренція»  

  Круль О.В. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові  

України;  

Міхляєв  М.О.  –  доцент  кафедри  менеджменту 

організацій ОРІДУ НАДУ при Президентові України.  

Використання маркетингових комунікацій у контексті вдосконалення комунікативного 

менеджменту в публічному управлінні.  

  Литвинова Л.В. – докторант кафедри суспільного  

розвитку і суспільно-владних відносин НАДУ при 

Президентові України.  

Комунікація як інструмент побудови взаємовідносин у публічному адмініструванні  

  Лях Ю.І. – аспірант кафедри менеджменту і публічного адміністрування 

 Харківського  національного університету  міського  господарства 

 імені   

О.М. Бекетова.   

Дослідження проблеми формування системи управління морським торгівельним 

транспортом  

  Мадей В.А. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові  

України.  

Проблеми формування думки та складання висновку в аудиті фінансових звітів  

  Майданюк  С.І.  –  доцент  кафедри   

менеджменту організацій ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. Тенденції вдосконалення державного регулювання у будівництві  

  Марушева  О.А.  –  доцент  кафедри  публічного  
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адміністрування Міжрегіональної академії управління 

персоналом;  

Прав Ю.Г.- доцент кафедри публічного адміністрування 

Міжрегіональної академії управління персоналом. Умови посилення 

конкурентоспроможності підприємства  

  Міхляєв  М.О.  –  доцент  кафедри  менеджменту  

організацій ОРІДУ НАДУ при Президентові України.  

Організація комплексної безпеки підприємства  

 Паламарчук В.І. – професор кафедри менеджменту організацій Одеського регіонального 

інституту державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові Україн;  

Заяць Я.В. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові України.  

Моніторинг як основний чинник якісної трансформації людських ресурсів  

  Привалова  Н.В.  –  старший  викладач  кафедри  

менеджменту організацій ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України;  

Жіленкова К.О – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України.  

 Захист інформації як важлива складова інструментів публічного управління  

  Сморудов Р.С. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові  

України;   

Паламарчук В.І. – професор кафедри менеджменту організацій 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України.  

Оцінка людських ресурсів як основний чинник розвитку організації: вітчизняний та 

зарубіжний досвід  

  Тімков В.О. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові  

України;  

Привалова Н.В. – старший викладач кафедри 

менеджменту організацій ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України.  

  

Роль функції планування у сучасних системах промисловості  

  Томашевська  М.В.  –  старший  викладач  кафедри  

менеджменту організацій ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. Проблеми формування маркетингової стратегії підприємств  

  Яроміч  С.А.  –  професор  кафедри  менеджменту організацій ОРІДУ 

НАДУ при Президентові України; Комарова Т.С. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. Концепція управління сталим зростанням організацій  

  Яцун В.В. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові  

України.  
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