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Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю 

присвячена 25-річчю заснування інституту 

«Публічне управління: традиції, інновації, глобальні тренди» 
 

Регламент конференції: 

09 жовтня 2020 року 

 

09
00

–09
55

 – реєстрація учасників конференції 

10
00

– 10
15

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

10
30

– 11
30

 панельні дискусії (актова зала)  
 

10
15

– 10
30

 СТРАТЕГІЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ПРИЙНЯТТЯ 

УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 

Безверхнюк Т.М. – завідувачка кафедри проектного менеджменту ОРІДУ 

НАДУ при Президентові України 

10
30

– 10
45 

ІНШОМОВНА КОМУНІКАЦІЯ У ПІДГОТОВЦІ ПУБЛІЧНИХ 

СЛУЖБОВЦІВ: ВИВЧЕННЯ ТА ЗАПРОВАДЖЕННЯ 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ 

Колісніченко Н.М. – завідувачка кафедри української та іноземних мов 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України 

10
45

– 11
00

 СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ У МЕНЕДЖМЕНТІ 

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

НАДУ при Президентові України 

Яроміч С. А. – професор кафедри менеджменту організацій, ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України 

11
00

– 11
15

 ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ ЄВРОПИ 

Кривцова В.М. – завідувачка кафедри глобалістики, євроінтеграції та 

управління національною безпекою ОРІДУ НАДУ при Президентові України 

ОРІДУ НАДУ при ПрезидентовіУкраїни 

11
15

– 11
30

 НАРОДОВЛАДДЯ І КОНЦЕПЦІЯ ДЕМОКРАТИЧНОГО 

ВРЯДУВАННЯ: ЦІННІСНИЙ, ІНСТИТУЦІЙНИЙ І ПОЛІТИКО-

УПРАВЛІНСЬКИЙ ВИМІРИ 

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

заслужений працівник освіти України 

11
30

– 11
45

 ІНСТИТУЦІЙНА ДОВІРА: КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПОНЯТТЯ В 

СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

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

адміністрування ОРІДУ НАДУ при Президентові України 

11
45

– 12
00

 КОНЦЕПЦІЯ РЕІНЖИНІРИНГУ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ: 

ПЕРЕВАГИ ТА РИЗИКИ 

Приходченко Л.Л. – завідувачка кафедри публічного управління та 

регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові України 
 

Доповіді – до 15 хвилин 
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Дискусійний майданчик № 1 

 

МЕХАНІЗМИ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ РЕФОРМ 

 

Модератор: 

 

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

ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

 
Нова системна колаборація реінжинірингових процесів у публічному управлінні 

 Голинский В.В. – аспірант публічного управління та 

регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові України 

Впровадження послуги раннього втручання у медико-профілактичному закладі: 

управлінський аспект 

 Горіщак С.П. – директор Комунального некомерційного 

підприємства «Дитяча міська поліклініка № 6» Одеської 

міської ради  

Доброчесність як елемент морально-етичної поведінки публічного службовця 

 Гурмаза Ю.Г. – слухачка ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України 

Державна регіональна політика в Україні: сутність та перспективи 

 Дзінтарс О.А. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України 

Теоретико – організаційні аспекти впровадження внутрішнього контролю в органах 

місцевого самоврядування 

 Дуліна О.В. – доцент кафедри публічного управління та 

регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові України 

Деякі загрози реалізації соціальної політики на рівні громад 

 Єльчієва О.Р. – аспірантка кафедри публічного управління 

та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України, директор департаменту соціального захисту 

населення Миколаївської обласної державної 

адміністрації 

 

До питання про періодизацію історії міського самоврядування в Одесі в XIX столітті 

 Єрмаков Р.В. – аспірант кафедри державознавства і 

права ОРІДУ НАДУ при Президентові України 

Проблемні питання статусу внутрішньо переміщених осіб та його реалізації 

 Зейтулаєва Є.З. – аспірант кафедри публічного 

управління та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України 
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Формування механізмів регіонального управління як складова адміністративно-

територіальної реформи 

 Зелінський Р.М. – аспірант кафедри  управління та 

адміністрування Комунального вищого навчального 

закладу «Вінницька академія неперервної освіти» 

Класифікація аутсорсинга в місцевих органах публічної влади 

 Калінін М.В. –  аспірант кафедри публічного управління 

та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України 

Статут територіальної громади як організаційно-правова основа її розвитку 

 Коротенко О.М. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України 

Механізми реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського 

суспільства 

 Крупник А.С. –  доцент кафедри публічного управління та 

регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові України, 

директор Одеського інституту соціальних технологій 

Контекстуальна модель адаптації зарубіжного досвіду як актуальний напрям 

обґрунтування векторів та інструментів реалізації реформ в Україні 

 Лесик О.В. – доцент кафедри публічного управління та 

регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові України 

Зміни адміністративно-територіального устрою Миколаївщини на початку ХХІ ст. 

 Матвієнко Л.В. – доцент кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова 

Ресурсне забезпечення місцевого розвитку 

 Медловська Н.В. – аспірантка кафедри глобалістики, 

євроінтеграції та управління національною безпекою 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України, консультант 

Малиновського районного суду м. Одеси 

Публічно-управлінські механізми забезпечення трудового потенціалу регіону в умовах 

реформ 

 Міщенко С.В. – аспірант Запорізького національного 

університету 

Інформаційно-аналітичний супровод управлінням територіальної реформи у 

поліетнічному  регіоні 

 Мустафаєва Е.Т. – аспірантка кафедри публічного 

управління та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України 

Управління міськими агломераціями в Україні: теоретико-прикладний аспект 

 Нагуляк А.О. – аспірантка кафедри публічного управління 

та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України 
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Ендогенний потенціал як основа забезпечення спроможності територіальної громади 

 Невеселий В.В. – аспірант кафедри публічного управління 

та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України 

Громадський контроль як індикатор реалізації принципу законності в державі 

 Омельченко В.С. – аспірант кафедри публічного 

управління та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України 

Оцінювання реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського 

суспільства в Україні на 2021-2025 роки 

 Орлова А.І. – аспірантка кафедри публічного управління 

та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України 

Інноваційні технології у діяльності органів публічної влади 

 Панченко Г.О. – доцент кафедри публічного управління 

та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України 

Інтеграція державно-приватного партнерства в процес стратегічного управління 

розвитку регіонів в Україні 

 Піроженко Н.В. – доцент кафедри публічного управління 

та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України 

Реінжиніринг як інструмент забезпечення конкурентоспроможності міста 

 Погосян В.В. – аспірант кафедри публічного управління 

та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України 

Застосування методології слабких сигналів при плануванні регіонального розвитку 

 Попов М.П. – перший заступник директора ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України, доцент кафедри публічного 

управління та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України; 

Комаровський І.В. – аспірант кафедри публічного 

управління та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України 

Оцінювання якості діяльності органів публічної влади   

 Свічинський В.С. – аспірант кафедри публічного 

управління та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України 

Принципи планування регіонального розвитку 

 Тодорова О.Л. – доцент кафедри публічного управління та 

регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові України 
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Конфлікти в умовах переходу до постдобровільного об’єднання територіальних 

громад 

 Чайка А.В. – аспірантка кафедри публічного управління 

та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України 

Актуальність проблеми публічного управління у  сфері профілактики дорожньо-

транспортного травматизму учнів в Україні 

 Шаврієва Т.І. – слухачка  ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України 

Можливості адаптування досвіду Естонії у наданні адміністративних послуг у сфері 

реєстрації актів цивільного стану в Україні 

 Ющенко М.В. – аспірантка кафедри публічного управління 

та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

Комунікація як невід’ємна частина взаємовідносин органів публічної влади та 

громадянського суспільства в умовах децентралізації 

 Яковченко В.В. – слухачка ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України 
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Дискусійний майданчик № 2 

 

РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА В УМОВАХ СУСПІЛЬНИХ ЗМІН В 

КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ ДОВІРИ 

 

Модератор: 

 

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

адміністрування ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 
Key Trends in Regional Development of the French Republic 

 Izha Mykola – Director of ORIPA NAPA under the President 

of Ukraine;    

Maiev Andrii – Associate Professor, Ukrainian and Foreign 

Languages Department, ORIPA NAPA under the President of 

Ukraine 

The Decision-Making Process in Public Administration 

 Elena Simona Vranceanu – Ph.D Lecturer Alexandru Ioan 

Cuza University of Iasi, Romania 

The state as a generator of public policies 

   Zaharia Olga – Ph.D. student of Academy of Public 

Administratition, Republic of Moldova 

Участие граждан - основа хорошего управления 

 Баксан Олег – аспирант Академии публичного  

управления, Республика Молдова 

Децентралізація публічної влади і її вплив на демократизацію суспільства 

 Балабаєва З.В. – професор кафедри регіональної політики 

та публічного адміністрування ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України 

Роль інститутів громадянського суспільства в публічно-управлінських впливах на 

соціально-економічний розвиток держави 

 Березовський Р.С. – аспірант кафедри регіональної 

політики та публічного адміністрування ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України 

Запровадження інноваційних підходів щодо навчання публічних службовців  

у Херсонській області. 

 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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Основні завдання регіональної політики щодо реалізації заходів з енергоефективності 

 Бурдига Д.М. – аспірант кафедри економічної та 

фінансової політики ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України 

Основы правового положения государственных служащих в Республике Беларусь 

 Вечер Л.С. – доцент кафедры государственного 

управления Академии управления при  Президенте 

Республики Беларусь 

Профессиональная этика и общение с гражданами в государственной администрации 

 Дульский Ион – декан департамента высшего 

магистерского образования, Академия публичного 

управления, Республика Молдова 

Інституційна довіра в сутності економічно базованих публічно-управлінських систем 

 Голинська О.В. – доцент кафедри економічної та 

фінансової політики ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України 

Інформаційна кампанія як інструмент популяризації енергоефективності в Україні 

 Євстюніна Ю.В. – доцент кафедри регіональної політики 

та публічного адміністрування ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України; 

Просяник С.А. – аспірант кафедри регіональної політики 

та публічного адміністрування ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України 

Реформування публічного управління: розвиток професійних компетентностей 

державних службовців 

 Кітаєва Т.В. – аспірантка кафедри регіональної політики 

та публічного адміністрування ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України 

Детермінанти довіри публічним інститутам (на прикладі міста Oдеси) 

 Князєва О.В. – доцент кафедри регіональної політики та 

публічного адміністрування ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України 

Комунікативна взаємодія органів місцевого самоврядування і громадськості 

 Ковтун Р.П. – слухачка ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України, Покровський сільський голова Врадіївського 

району Миколаївської області  

Наукові судження щодо суб’єктів громадського контролю  
 Кулешов В.В. – аспірант кафедри регіональної політики 

та публічного адміністрування ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України 
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Еволюційний шлях від концепції соціально-економічного розвитку до сталого 

розвитку 

 Куспляк Г.І. – доцент кафедри регіональної політики та 

публічного адміністрування ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України 

Публічна політика та академічне середовище: специфіка вітчизняної культури 

співпраці у контексті формування інституційної довіри. 

 Мамонтова Е.В. – професор кафедри регіональної 

політики та публічного адміністрування ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України; 

Пєлєвін Є.Ю. – викладач кафедри політології Одеського 

національного політехнічного університету 

Деякі аспекти впливів на соціальну сферу 

 Матвєєнко І.В – доцент кафедри регіональної політики 

та публічного адміністрування ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України, заступник начальника відділу з 

координації наукових досліджень та докторантури 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України 

Some Aspects Of Personnel Management In Public Authorities 

 Vladimir Melnik – PhD student of the Department of Regional 

Policy and public administration 

Державна політика подолання житлової проблеми внутрішньо переміщених осіб в 

Україні 

 Негуляєва І.М. – аспірантка  кафедри регіональної 

політики та публічного адміністрування ОРІДУ НАДУ                              

при Президентові України 

Документаційне забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування на рівні 

міста як елемент формування інституційної довіри 

 Овчиннікова С.В. – слухачка ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України 

Світовий досвід впровадження інновацій для забезпечення ефективності 

управлінських рішень органів публічної влади 

 Пасенко Н.К. - аспірантка кафедри публічного управління 

та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України.  

Проблемні аспекти управління земельними ресурсами в умовах реформи 

децентралізації в Україні 

 Райлян Г.А. – аспірантка кафедри регіональної політики 

та публічного адміністрування ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України 

 

Надання адміністративних послуг органами виконавчої влади на прикладі міста 

Арциз 

 Решетнюк О.В. – слухачка  ОРІДУ НАДУ  при 

Президентові України 
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Специфіка процесу об’єднання територіальних громад в етноконтактних зонах 

 Різникова Я.О. – заступник директора Департаменту – 

начальник управління культури, національностей та 

релігій Одеської обласної державної адміністрації 

Сучасні тренди професійного навчання посадових осіб місцевого самоврядування 

 Рогульський О.І.  – аспірант кафедри регіональної 

політики та публічного адміністрування ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України 

Забезпечення функціонування нової системи надання соціальних послуг з метою 

формування соціальної довіри у регіоні 

 Рокотянська А.С. – аспірантка кафедри регіональної 

політики та публічного адміністрування ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України 

Виникнення поняття доброчесності в системі публічного управління та його 

визначення 

 Самофалов Р.О. – аспірант кафедри  державознавства і 

права ОРІДУ НАДУ при Президентові України 

To The Problem Of Clarifying The Meaningof The Concept Of «Human Community 

Capital» 

 Stepanenko Alexander – PhD studentof the Department of 

Regional Policy and public administration 

Інновації з сприяння держави у розвитку громадянського суспільства в Україні 

 Трофимлюк О.В. – слухачка ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України  

Особливості  партисипативного управління на рівні територіальних громад 

 Філанчук М.В. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України  

Корупція в органах місцевого самоврядування в контексте децентралізації 

 Чебан О.І. – доцент кафедри регіональної політики та 

публічного адміністрування ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України 

Ultima ratio публічної влади: від інституційної довіри до інклюзивної легітимності 

 Яковлева Л.І. – доцент кафедри регіональної політики  

та публічного адміністрування ОРІДУ НАДУ                                                          

при Президентові України 

Роль керівника у формуванні і розвитку організаційної культури персоналу публічної 

служби 

 Якубовський О.П. – професор кафедри регіональної 

політики та публічного адміністрування ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України 

Універсальний медіа-сервіс: забезпечення плюралізму інформації чи лобіювання 

комерційних та політичних інтересів. 

 Ясиневич С.Л. – кандидат наук з державного управління 
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Дискусійний майданчик № 3 

 

РЕГІОНАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА: АНАЛІЗ ТА ШЛЯХИ 

РОЗВИТКУ 

Модератор: 

 

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

НАДУ при Президентові України. 

 
Актуальні завдання забезпечення продовольчої безпеки України 

 Миколайчук М.М. – завідувач кафедри економічної та 

фінансової політики ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України 

Катрич А.А. – cлухач ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України 

International Practice in the Area of State Management of the Seaports Development: 

Strategic Imperatives and Indicators 

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

Department of International Economics, 1 prodecan Faculty of 

International Relation University of Economics in Bratislava, 

Slovakia; 

Karpenko Lidiia –  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 

Аналіз методичних підходів до оцінки рівня соціально-економічного розвитку регіонів 

 Ахламов А.Г. – професор кафедри економічної та 

фінансової політики ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України 

Функціональний аспект та система показників інвестиційного проектування 

розвитку територій: інструментальне підґрунтя розбудови стратегії 

 Варещенко В.І. – аспірант кафедри економічної та 

фінансової політики ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України; 

Карпенко Л.М. – професор кафедри економічної та 

фінансової політики ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України 

Актуалізація публічно-управлінської проблематики в екологічній сфері: світовий та 

вітчизняний виміри 

 Голинська О.В. – доцент кафедри економічної та 

фінансової політики ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України; 

Бєлошапка Т.В. – головний спеціаліст Державне 

агентство рибного господарства України 

Система управління якістю як інструмент сталого розвитку 

 Голуб Т.В. – cлухачка ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України 
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Економічна, акціонерна і ринкова додана вартість та оцінка продуктивності 

діяльності підприємств 

 Горячук В.Ф. –  професор кафедри менеджменту 

організацій ОРІДУ НАДУ при Президентові України, 

старший науковий співробітник Інституту проблем 

ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України; 

Назаренко Ю.А. – аспірантка Інституту проблем ринку 

та економіко-екологічних досліджень НАН України 

Сучасні питання покращення фінансового контролю за ефективним та раціональним 

використанням бюджетних коштів  

 Карпенко Л.М. – професор  кафедри економічної та 

фінансової політики ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України;  

Руденя  К.А. – аспірант кафедри економічної та 

фінансової політики ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України 

Сутність та наукові засади державно-приватного партнерства 

 Куранда Л.О. – доцент кафедри економічної та 

фінансової політики ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України 

Повышение роли местных сообществ в решении энергетических вопросов как 

геополитическое последствие «энергетического перехода». 

 Кучинский О.А. – ведущий специалист по аналитической 

работе Центра сопровождения АИС «Резерв» Академии 

управления при Президенте Республики Беларусь 

Шляхи подолання загроз економічній безпеці держави 

 Односталко Д.В. – аспірант кафедри економічної та 

фінансової політики ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України 

Підвищення ролі транскордонного співробітництва у розвитку регіонів 

 Осадчук С.В. – доцент кафедри економічної та 

фінансової політики  ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України 

 

Foreign Experience Of State Regulation Of Small And Medium-Sized Business 

Development: Regional Aspect 

 Frolov Denys 

  

Karpenko Lidiia – 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; 

 

 
 

12



 

Дискусійний майданчик № 4 
 

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ГУМАНІТАРНОЮ, СОЦІАЛЬНОЮ ТА 

ПОЛІТИЧНОЮ СФЕРАМИ 
 

Модератор: 

 

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

НАДУ при Президентові України. 
 

 

Щодо визначення навчальних потреб публічних службовців: методологічний підхід 

 Попов С.А. – завідувач кафедри гуманітарних та 

соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України;  

Вошко І.В. – слухачка ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України, головний лікар комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги міста Новограда-Волинського» 

Стратегія національної безпеки України в контексті оптимізації публічного 

управління гуманітарною, соціальною та політичною сферами 

 Аулін О.А. – старший науковий співробітник 

Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського 

Проблема малозабезпеченості як об’єкт соціального захисту 

 Бернацька І.І. – слухачка ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України, провідний фахівець відділу соціальної роботи 

Центру соціальних служб Одеської міської ради у 

Київському районі 

Модель 5Р: вітчизняні наукові погляди 

 Биковська О.Н. – аспірант кафедри гуманітарних та 

соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України 

Державно-приватне партнерство у сфері стоматології: європейський досвід та 

можливості його впровадження в Україні 

 Богату С.І. – слухачка ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України 

Приклади впливу громадських організацій на діяльність дитячих лікарень в США 

 Брашко І.О. – слухачка ОРІДУ НАДУ, медичний директор 

ТОВ «Амбулаторія сімейного лікаря» 

Вплив креативних індустрій на формування управлінських рішень органами 

публічного управління 

 Воронов О.І. – професор кафедри гуманітарних та 

соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України 
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Багатомірність дефініції «публічне управління» в зарубіжній академічній практиці 

 Драгомирецька Н.М. – професор кафедри гуманітарних 

та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ Президентові 

України 

 

Дефініція «культура» у контексті стійкості соціальної системи 

 Дружинін С.С. – аспірант кафедри гуманітарних та 

соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ Президентові 

України 

Сучасні підходи щодо розвитку бібліотечної справи в публічному управлінні та 

адмініструванні зарубіжних держав. Міжнародна програма SWITL 

 Думинська С.В. – аспірантка кафедри гуманітарних та 

соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ Президентові 

України 

Удосконалення ролі комунікативної діяльності для забезпечення біологічної                   

безпеки країни 

 Зайцев А.С. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України  

Проблеми та перспективи розвитку музейної справи в Україні 

 Зелінська О.Г. – слухачка ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України, заступник начальника відділу культурно-

мистецьких установ управління культури і мистецтв 

Вінницької облдержадміністрації 

Основні аспекти реалізації державної політики у сфері захисту прав дітей на рівні 

об’єднаної територіальної громади 

 Іванова І.В. –  слухачка ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України 

Напрямки модернізації державної політики у сфері культури в умовах 

глобалізаційних змін 

 Карпенко Л.М. – професор  кафедри економічної та 

фінансової політики ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України;  

Смогла І.І. – слухачка ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України 

Розвиток механізмів державного управління нововведеннями в системі вищої освіти 

 Коваленко О.А. – проректор з НП та ВР Одеський 

державний аграрний університет 

Проблеми формування позитивного іміджу публічного службовця 
 Крайтор ОВ. – слухачка ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України 

Зарубіжна практика розвитку партнерства у наданні педіатричної допомоги 

 Костов О.Д. – слухач ОРІДУ НАДУ, лікар педіатр КНП 

«Дитяча міська поліклініка 6» ОМР 
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Деякі аспекти національно-патріотичного виховання в інформаційно-психологічну 

епоху 

 Куз С.М. – аспірант кафедри державознавства і права 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України 

Ресурсна складова професійної компетентності керівника в галузі охорони здоров’я 

 Курносенко Л.В. – доцент кафедри гуманітарних та 

соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України; 

Сухаренко В.В. – аспірант кафедри гуманітарних та 

соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України; директор державного закладу 

«Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Аркадія» 

Міністерства охорони здоров’я України» 

 

Процесний підхід в адмініструванні публічних послуг 

 Кущева Г.П. – слухачка ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України, заступник начальника відділу обробки та видачі 

результатів управління документально-аналітичної 

роботи Департаменту надання адміністративних послуг 

Одеської міської ради 

Проблеми та перспективи залучення фінансових ресурсів міжнародних фінансових 

інституцій  
 Лагунін М.С. – аспірант кафедри публічного управління 

та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України 

Вітчизняні  тенденції щодо розвитку громадянського партнерства 

 Лисюк І.Є. – аспірант кафедри гуманітарних та 

соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України 

Оцінка державними службовцями своїх керівників  

 Літвак А.І. – доцент кафедри гуманітарних та 

соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України 

Особливості реалізації політики Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо якості 

медичних послуг 

 Лужецька Н.А. – доцент кафедри гуманітарних та 

соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України 

Проекти державно-приватного партнерства в системі фінансування галузі охорони 

здоров'я в Україні: стримуючі фактори та шляхи їх подолання 

 Овчаренко С.В. – професор кафедри глобалістики, 

євроінтеграції та управління національною безпекою 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України; 

Грибанов А.В. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України 
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Основні проблеми забезпечення якості медичної допомоги в Україні 

 Овчаренко Ю.О. – доцент кафедри гуманітарних та 

соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України; 

 Бондаренко Н.Л. – слухачка ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України 

Державні механізми здоров’язбереження як показники публічного управління та 

адміністрування 

 Олексієнко О.М. – аспірантка кафедри публічного 

управління та адміністрування Міжрегіональної академії 

управління персоналом, заступник директора ЗОШ №6            

м. Бровари Київської області 

Забезпечення соціальних прав як критерій стану розвитку соціальної сфери в Україні 

 Олещенко В.Ю. – аспірант кафедри соціальної і 

гуманітарної  НАДУ при Президентові  України 

Зарубіжний досвід запровадження нового публічного менеджменту в системі охорони 

здоров’я 

 Полюлях О.А. – слухачка ОРІДУ НАДУ, завідувачка 

відділенням, Комунальне некомерційне підприємство 

Пологовий будинок № 5 

Особливості взаємодії органів публічної влади в сфері соціального захисту 

населення 

 Пруткевич Н.А. –  слухачка ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України, начальник управління соціального 

захисту населення Вітовської райдержадміністрації 

 

Гарантоване забезпечення населення товарами першої необхідності 

 Робочий В.В. – аспірант кафедри публічного управління 

та регіоналістики  ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України 
 

Публічне управління формуванням системи культурної дипломатії України 

 Русяєва М.В. – слухачка ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України, доцент культурології ОНМА ім.А.В.Нежданової,  

директор КЗПСО «МШ № 1 ім.Е.Г.Гілельса м.Одеси» 

 

Сторони соціального діалогу та форми їх співпраці 

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

політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України;  

Дика Л.М. – заступник начальника Головного управління 

Пенсійного Фонду України у Вінницькій області 
 

Особливості застосування механізму державно-приватного партнерства 

 Станішевський В.Ю. – аспірант  Міжрегіональної 

Академії управління персоналом 
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Аналіз сучасного стану та проблема збереження людського капіталу в Україні 

 Стоян Р.Г. – аспірант кафедри менеджменту організацій 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України 

Публічне управління соціально – гуманітарною та політичною сферами:  

пріоритетність розвитку держави 

 Титаренко Л.М. – доцент кафедри гуманітарних та 

соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України  

Особливості реалізації механізмів попередження та протидії корупції в органах 

державної влади в Україні 

 Чорний В.І. – аспірант  Міжрегіональної Академії 

управління персоналом 

Реалізація програм розвитку культури як елемент стратегування 

 Яценко В.А. – доцент кафедри гуманітарних та 

соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України 
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Дискусійний майданчик № 5 
 

ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ В КОНТЕКСТІ СВІТОВИХ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

 

Модератор: 

 

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

національною безпекою ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

 
 

Некоторые аспекты государственной службы и государственного служащего в 

Европе 

 Богян Василе – аспирант, Академии публичного  

управления, Республика  Молдова, Генеральный секретарь 

коммуны Горбэнешть, Ботошань, Румыния 

 

Geostrategic interests and the international balance of power. The State of the European 

Union in the current international context 

 Bogdan Stefanachi – PhD. Habil. Associate professor 

“Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi Faculty of 

Philosophy and Social-Political Sciences Department of 

Political Sciences, International Relations and European 

Studies 

European Solidarity In The Face Of Crisisand Global Challenges 

 Angela Рopovici – Associate Prof., Ph.D.Academy of Public 

Administration, Republic of Moldova 

Public Administration Programs in Ukraine as Platforms for the Study of Russian 

Lawfare (Legal Warfare): Demonstrated Necessities and Future Opportunities 

 Mark Voyger – Senior Fellow, Center for European Political 

Analysis (CEPA)Washington, D.C., USA  

Environmental protection as a contemporary challenge to the structure of administrative 

law in Poland and its local authorities 

 M.A.  Tomasz Wojsz– student of Faculty of Law, University of 

Bialystok, Poland  

  

Актуальні проблеми розвитку аквакультури в Україні та шляхи їх вирішення з 

урахуванням європейського досвіду 

 Базенко Г.А. – аспірант кафедри глобалістики, 

євроінтеграції та управління національною безпекою 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України 

Приєднання України до Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань 

міждержавного усиновлення 

 Василишен С.В. – аспірант кафедри глобалістики, 

євроінтеграції та управління національною безпекою 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України 
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Реформування системи військової освіти в Україні у відповідності до стандартів 

НАТО 

 Гогонянц С. Ю. – начальник науково-дослідного відділу 

перспектив розвитку електронних засобів навчання 

Наукового центру дистанційного навчання Національного 

університету оборони України імені Івана 

Черняховського;  

Куценко І.В. – заступник начальника Кадрового центру 

ВМС ЗС України 

Актуальні проблеми надання адміністративних послуг в умовах децентралізації та 

євроінтеграції в контексті забезпечення прав людини в Україні 

 Гурєєва О.С. – слухачка ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України 

Питання євроатлантичної інтеграції України у сфері забезпечення прикордонної 

безпеки 

 Дейнеко С.В. – здобувач Інституту підготовки кадрів 

державної служби зайнятості України 

Система цивільного захисту Франції за рівнями організації управління 

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

євроінтеграції та управління національною безпекою 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України 

Перспективи розвитку євроінтеграційних процесів в Україні в контексті Стратегії 

національної безпеки України 2020 року 

 Кадук Н.І. – доцент кафедри глобалістики, 

євроінтеграції та управління національною безпекою 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України 

 

Відновлення муніципального реформаторського руху: “перевинайдення” місцевого 

самоврядування в Канаді 

 Козюра І.В. – професор кафедри менеджменту ВНЗ 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

Конвергенція і розбіжність в європейських адміністративних реформах 

 Кривцова О.М. – доцент кафедри глобалістики, 

євроінтеграції та управління національною безпекою 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України 

Особливості підготовки та проведення місцевих виборів 2020 

 Маймескул О.В. – аспірант кафедри глобалістики, 

євроінтеграції та управління національною безпекою 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України 
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Злети та падіння у відносинах Туреччина-ЄС. 

 Ніколаєва Д.О. – аспірантка кафедри міжнародних 

відносин факультету міжнародних відносин, політології 

та соціології Одеського національного університету імені 

І.І. Мечникова  

Модернізація культурних практик: глобальні тренди та виклики для публічного 

управління 

 Овчаренко С.В. – професор кафедри глобалістики, 

євроінтеграції та управління національною безпекою 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України 

Реформування системи державного управління в республіці Польща як зразок 

успішного проведення децентралізації 

 Петров І.Л. – старший викладач кафедри української та 

іноземних мов ОРІДУ НАДУ при Президентові України; 

Сазикіна Т.П.  – доцент Одеського національного 

морського університету 

 

Співробітництво 

 Сімейкін С.М. – аспірант кафедри глобалістики, 

євроінтеграції та управління національною безпекою 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України 

Правове забезпечення цивільного захисту в Україні в умовах глобальних та 

регіональних викликів 

 Слободянюк Ю.В. – слухач ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України  

Деякі питання щодо органів управління в сфері морської справи та рибальства в 

Європейському Союзі 

 Усенко І.О. – аспірантка кафедри глабалістики, 

євроінтеграції та управління національною безпекою 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України  

Особливості євроінтеграційного напрямку політики України після 2014 р. 

 Шамраєва В.М. – професор кафедри міжнародного і 

європейського права Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна 

Щодо різних аспектів європейської інтеграції інституту публічного управління 

України 

 Яковлєв І.В. – старший викладач кафедри міжнародних 

відносин та права Одеського національного 

політехнічного університету 
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Дискусійний майданчик № 6 
 

ЦИФРОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ  
 

Модератор: 

 

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

систем ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 
Інформаційно-комунікаційні технології та електронне урядування у стандарті 

другого рівня вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та 

адміністрування» 

 Пігарєв Ю.Б. – завідувач кафедри електронного 

урядування та інформаційних систем ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України. 

Організаційно-правове забезпечення цифровізації кримінального судочинства 

 Бойко Н. Д. – слухачка ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 

Сервісно-орієнтована архітектура європейської моделі е-урядування 

 Бондаренко Д.А. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України 

Різновиди американської моделі системи е-урядування 

 Бондаренко М.О. – слухач ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України 

Діджиталізація та перспективи розвитку нової цифрової парадигми оподаткування 

 Бутенко Т.В. –  доцент кафедри електронного урядування 

та інформаційних систем ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України; 

Ефіменко П.П. – студент ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України, ПрАТ «Нова Лінія» 

Публічно-управлінські механізми впровадження електронної демократії : 

міжнародний досвід 

 Васильєва А.І. – аспірантка Запорізького національного 

університету 

Цифрові компетенції науково-педагогічних працівників як умова бренду закладів 

вищої освіти в період пандемії 

 Волошенюк А.М. – аспірантка кафедри української та 

іноземних мов ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

Публічне управління у сферах розвитку сучасного соціуму в умовах діджиталізації 

 Грущинська Н.М. – завідувач кафедри публічного 

управління та адміністрування Навчально-наукового 

інституту неперервної освіти Національного авіаційного 

університету; 

Поліщук О.В. – завідувач кафедри технологій управління 

Навчально-наукового інституту неперервної освіти 

Національного авіаційного університету 
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Управление человеческим капиталом государственного страхового предприятия в 

условиях цифровых преобразований 

 Данилов В.В. – аспирант Академии управления при 

Президенте Республики Беларусь 

Можливості використання технології краудсорсингу в регіональному управлінні 

 Динник І.П. – провідний фахівець відділу конкурсного 

відбору здобувачів вищої освіти Інституту публічного 

управління та адміністрування НАДУ 

Общегосударственная автоматизированная информационная система 

 Есимчик В.В. – магистрант минского филиала РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 

Впровадження цифрових рішень у публічному управлінні 

 Іоанно І.О. – аспірантка кафедри гуманітарних та 

соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України 

«Діджиталізація» як інструмент державного управління на шляху трансформації та 

реформування українського суспільства 

 Клопот В.М. – слухачка ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України  

Електронні інструменти участі молодіжної спільноти в умовах децентралізації 

 Кобися М.В. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України; 

Сметаніна Л.С. – доцент кафедри електронного 

урядування та інформаційних систем ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України 

 

Проблеми впровадження цифрової трансформації у публічному управлінні 

 Костенюк Н.І. – старший викладач кафедри 

електронного урядування та інформаційних систем 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України 

 

Передумови цифрової трансформації суспільства 

 Куспляк І.С. – доцент кафедри електронного урядування 

та інформаційних систем ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України; 

Константинова І.А. – слухачка ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України 
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Виклики України на шляху цифрової трансформації публічного управління 

 Макарова І.О. – доцент кафедри електронного 

урядування та інформаційних систем ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України 

Діагностика показників цифрових трансформацій в Україні 

 Ніколіна І.І. – доцент кафедри менеджменту та 

адміністрування Вінницького торговельно-економічного 

інституту Київського національного торговельно-

економічного університету 

Електронне врядування в Україні: аспект (не) довершеності 

 Одобецька І.С. – здобувач СО Магістр  Вінницького 

державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського 

Цифрова трансформація бізнесу в умовах невизначеності 

 Паляниця Деніс Олегович –  студент ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України, ПАТ «Українська залізниця»; 

Бутенко Т.В. –  доцент кафедри електронного урядування 

та інформаційних систем ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України 

Цифровізація об’єднаної територіальної громади на прикладі Баштанської ОТГ 

Миколаївської області 

 Сметаніна Л.С. – доцент кафедри електронного 

урядування та інформаційних систем ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України; 

Данилюк М.Я. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України 

Политическая идентичность в условиях цифровизации: угрозы и вызовы 

государственному управлению и гражданскому обществу. 

 Сорокин Александр – доцент кафедры социально-

гуманитарных дисциплін Белорусского государственного 

педагогического университета имени Максима Танка 

Данные как источник экономического роста современного государства 

 Шапкина Юлия – аспирант специальности Экономика и 

управление народным хазяйством Академия управления 

при Президенте Республики Беларусь  

Зарубіжний досвід використання цифрових технологій для боротьби з пандемією 

Covid-19 

 Яруліна Н. О. – аспірантка кафедри української та 

іноземних мов ОРІДУ НАДУ при Президентові 
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Дискусійний майданчик № 7 
 

ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ:  

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА 

 

Модератор: 

 

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

Президентові України. 

 
Екологічний аналіз проектів та програм в сфері просторового розвитку 

 Азарова І.Б. – доцент кафедри проектного менеджменту 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України 

Інформаційне забезпечення закладу охорони здоров’я в Україні 

 Антощук М.М. – студент ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України 

Шляхи розвитку В2В бізнесу у період глобальної кризи. Трансформація каналів 

продажу у цифровому просторі 

 Аполлонова К.П. – студентка ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України 

Управління курортними територіями України з позицій екологічної безпеки шляхом 

створення обсерваторії сталого розвитку туризму 

 Бабова І.К. – професор кафедри проектного менеджменту 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України 

Культурні проєкти як джерело інноваційного розвитку міста 

 Базовська А.В. – студентка магістратури Івано-

Франківського національного технічного університету 

Нафти і газу, інституту гуманітарної підготовки та 

державного управління 

Система менеджменту якості в медичній установі:  процесний підхід 

 Бєлємук ОЛ. – здобувачка вищої освіти за спеціальністю 

менеджмент ОРІДУ НАДУ при Президентові України 

Шляхи вдосконалення управління системою медичної реабілітації в Україні: 

проектно-орієнтований підхід 

 Биков І.Г. – аспірант кафедри проектного менеджменту 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України 

Електронна комерція: проблеми та можливості маркетингових комунікаційних 

кампаній 

 Болгарова І.О. – здобувачка вищої освіти за спеціальністю 

менеджмент ОРІДУ НАДУ при Президентові України 

Організація системи паліативної допомоги в Україні: стан проблеми 

 Бондар Н.Б. – здобувач вищої освіти за спеціальністю 

менеджмент ОРІДУ НАДУ при Президентові України 
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Розвиток системи охорони психічного здоров’я в Україні: організаційні аспекти 

медико-психологічної реабілітації посттравматичного стресового розладу. 

 Бочерова Г.С. – здобувачка вищої освіти за спеціальністю 

менеджмент ОРІДУ НАДУ при Президентові України 

Формування стратегії публічного управління 

 Бровкова О.Г. – доцент кафедри менеджменту Одеського 

національного політехнічного університету 

Аналіз нормативно-правових засад організації медичної реабілітації як складової 

системи охорони здоров’я в Україні 

 Брусніцин І.Г. – здобувач вищої освіти за спеціальністю 

менеджмент ОРІДУ НАДУ при Президентові України 

Стратегічні пріоритети розвитку дитячої кардіологічної служби в Україні. 

 Бузовський В.П. – магістрант кафедри проектного 

менеджменту ОРІДУ НАДУ при Президентові України 

Екологічний менеджмент, його роль та розвиток у контексті соціальної 

відповідальності бізнесу 

 Васютинська Л.А. – доцент кафедри проектного 

менеджменту ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 
 

Індикативний підхід до проведення екологічного аналізу проектів 

 Вишневська В.М. – доцент кафедри проектного 

менеджменту ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

Аналіз актуальності використання інформаційних технологій у сфері освіти та 

вивченні іноземних мов 

 Жезлова І.В. – магістрантка ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України 

Тенденції розвитку фармацевтичного маркетингу в Європейському Союзі 

 Кацап О.В. – здобувач вищої освіти за спеціальністю 

менеджмент ОРІДУ НАДУ при Президентові України 

Напрями застосування проектного підходу в сфері охорони здоров’я 

 Концева Е.М. – здобувачка вищої освіти за спеціальністю 

менеджмент ОРІДУ НАДУ при Президентові України 

Управління змінами організаційної структури на підприємстві 

 Корнєєва М.Б. – магістрантка ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України 

Альтернативні джерела фінансування діяльності закладів охорони здоров’я 

 Крилов Є.М. – здобувач вищої освіти за спеціальністю 

менеджмент ОРІДУ НАДУ при Президентові України 

Світовий досвід розвитку систем охорони здоров’я 

 Морозова Г.Д. – здобувач вищої освіти за спеціальністю 

менеджмент ОРІДУ НАДУ при Президентові України 
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Особливості управління ресурсами закладів охорони здоров’я в умовах реформи 

 Перекрестова О.В. – здобувачка вищої освіти за 

спеціальністю менеджмент ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України 

Зарубіжний досвід організації ефективної системи медичної реабілітації 

 Попадюк А.В. – здобувачка вищої освіти за спеціальністю 

менеджмент ОРІДУ НАДУ при Президентові України 

Цифрові культурні маршрути. Інструмент з розвитку туристичного сектору м. Одеси 

 Потапенко А.А. – студент ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України 

Транскордонне співробітництво, як реалізація геополітики 

 Псарьова О.А. – аспірантка кафедри проектного 

менеджменту ОРІДУ НАДУ при Президентові України 

Система управління якістю надання медичної допомоги в приватному 

реабілітаційному закладі: процесний підхід. 

 Сахно К.В. – магістрантка ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України 

Сучасні підходи до екологічної оцінки інвестиційних проектів 

 Сенча І.А. – доцент кафедри проектного менеджменту 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

 

Економіко-організаційний фактор забезпечення ефективності реабілітаційного 

процесу 

 Стогній О.П. – здобувач вищої освіти за спеціальністю 

менеджмент ОРІДУ НАДУ при Президентові України 

Management problems in the chains of ecological logistics  
 Chukurna Olena – Professor of Department of Project 

Management, Odessa Regional Institute for Public 

Administration, Doctor of Economics Sciences, Odessa, 

Ukraine 

Dobrovolskyi Vitalii – Graduate student, Master of Business 

Administration, Polonia University in Chenstohova, 

Chenstohova, Poland 

 

Аналіз альтернативних варіантів розвитку курорту державного значення Куяльник 

 Шека О.О. – аспірант кафедри проектного менеджменту 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України.   

Проектні засади впровадження системи екологічного захисту портів України 

 Яценко О.В – доцент кафедри проектного менеджменту 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України; 

Устянська А.О. – провідний фахівець кафедри проектного 

менеджменту ОРІДУ НАДУ при Президентові України 
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Дискусійний майданчик № 8 

 

РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ  

ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ 

 

Модератор: 

 

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

НАДУ при Президентові України.  

 
 

On the Need for a New "New Public Administration".... A More Democratic Public 

Administration 

 Rosenbaum Allan – President-elect, American Society for 

Public Administration Distinguished University Professor, 

Department of Public Policy and Administration and Director, 

Institute for Public Management and Community Service and 

Center for Democracy and Good Governance, Steven J. Green 

School of International & Public Affairs, Florida International 

University 

Профессиональное развитие должностных лиц и модернизация государственной 

администрации: опыт зарубежных стран 

 Дульckий Сильвия – доктор, доцент, Академия 

публичного управления, Республика Молдова 

What syllabi do we need? 

 Kemarska Tamara –  Senior lecturer of Ukrainian and 

Foreign Languages Department ORIPA NAPA under the 

President of Ukraine 

Деякі проблеми вироблення структурно-компонентної моделі підготовки публічних 

службовців до іншомовної комунікації 

 Ковалевська А.В. – доцент кафедри української та 

іноземних мов ОРІДУ НАДУ при Президентові України; 

Романенко Т.І. – старший викладач кафедри української 

та іноземних мов ОРІДУ НАДУ при Президентові України 

 

Публічна політика в непереривній професійній освіті медиків 

 Котюжинська С.Г. – слухачка ОРІДУ НАДУ при 

Президенті України  

Інтелектуалізація інформаційної підтримки індивідуалізованого навчання публічних 

службовців   

 Мазурок Т.Л. – завідувачка кафедри прикладної 

математики та інформатики Південноукраїнського 

національного педагогічного університету ім. К.Д. 

Ушинського 
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Ориентиры развития системы подготовки управленческих кадров на современном 

этапе 

 Пальчик Г.В. – заведующий кафедрой педагогики и 

проблем развития образования Белорусский 

государственный університет; 

Литвинович В.М. – начальник информационно-

аналитического управления Академии управления при 

Президенте Республики Беларусь 

 

До питання про розвиток публічної служби в Україні 

 Терещенко Т.В. – декан факультету управління та 

економіки, доцент кафедри публічного управління та 

адміністрування Хмельницького університету управління 

та права ім. Леоніда Юзькова; 

Непиталюк І.В. – здобувач освітнього ступеня магістра 

Хмельницького університету управління та права ім. 

Леоніда Юзькова. 
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Дискусійний майданчик № 9 

 

ПРАВО В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ 

 

Модератор: 

 

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

Президентові України. 

 
 

Управління і розподіл праці 

 Марущак В.П. – завідувач кафедри державознавства і 

права ОРІДУ НАДУ при Президентові України 

Механизмы соблюдения принципа законности местных административных актов 

 Арошоае Михаела-Отилия – руководитель юридической 

службы префекта уезда Ботошань, Румыния, аспирант 

Академии публичного управления, Республика Молдова 

Establishment Of Local Public Services In Romania And The Republic Of Moldova 

 Sorin  Bradu – сouncilman mayor - municipality Botoșani,   

Rumania, PHD Academy of pub1ic Administration of Moldova 

Сучасний стан нормативно-правової бази щодо оцінки корупційних ризиків у 

діяльності органів влади 

 Амосова О.Ю. – слухачка ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України 

Профспілки у механізмі державного регулювання 

 Антонюк О.І. – аспірант кафедри державознавства і 

права ОРІДУ НАДУ при Президентові України 

Монетарна політика Національного банку України в умовах кризи 

 Бачинська К.В. – доцент кафедри державознавства і 

права ОРІДУ НАДУ при Президентові України 

Забезпечення якості державної служби як виклик для сучасної державної служби 

 Бабич О.М. – слухачка ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України; начальник відділу управління персоналом, 

організаційної роботи, діловодства, контролю, цифрового 

розвитку та захисту персональних даних апарату 

Вітовської районної державної адміністрації 

Миколаївської області 

Проблеми реалізації та шляхи вдосконалення антикорупційної політики в системі 

органів державної влади та місцевого самоврядування України 

 Вербановський В.В. – аспірант кафедри 

державознавства і права ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України 
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Управлінські процеси в суді: стратегічні завдання та протиріччя 

 Гладунова О.П. – аспірантка кафедри державознавства і 

права  ОРІДУ НАДУ при Президентові України 

Медична реформа та її вплив на трудові відносини у сфері охорони   здоров’я 

 Долгіх Н.П. – старший викладач кафедри 

державознавства і права ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України 

Підґрунтя імплементації світових кращих практик до митної системи України 

 Іванова К.А. – слухачка ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України, державний інспектор Одеської митниці 

Держмитслужби 

К вопросу реализации административной ответственности несовершеннолетних в 

Республике Беларусь 

 Иванчикова Л.Д. – аспірант Академии управления при 

Президенте Республики Беларусь 

Управлінські безпекові закономірності інформаційно-психологічної епохи 

 Коваль З.В. – доцент кафедри державознавства і права 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України 

Недоліки правового  регулювання порядку проведення конкурсу на зайняття посади 

керівника закладу охорони здоров'я  

 Козуліна С.О. – доцент кафедри державознавства і 

права ОРІДУ НАДУ при Президентові України 

Особливості та окремі неузгодженості адміністративно-правового регулювання 

державної служби в системі правосуддя 

 Коновалова І.О. – слухачка ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України 

Інститут мирової юстиції в системі місцевого самоврядування 

 Криворотенко М.Р. – слухачка ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України 

Новації в сфері державного регулювання корпоративного управління в Україні 

 Лиховідова І.Е. – аспірантка кафедри державознавства і 

права ОРІДУ НАДУ при Президентові України 

Конституційно-правові аспекти взаємозалежності органів публічної влади в умовах 

глобальної пандемії Сovid-19 

 Львова Є.О. – доцент кафедри державознавства і права 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

Світова практика та вдосконалення податкової системи 

 Марущак О.І. – аспірант кафедри державознавства і 

права ОРІДУ НАДУ при Президентові України 

Особливості організаційно-правового механізму взаємодії керівника апарату та 

голови суду в системі судового управління 

 Мінаков О.А. – аспірант кафедри державознавства і 

права ОРІДУ НАДУ при Президентові України 
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Питання організаційного характеру суду присяжних як форми народовладдя у сфері 

правосуддя 

 Німас І.Я. – слухачка ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України 

Шляхи удосконалення механізму реалізації державної політики в системі органів 

влади конституційної юрисдикції через призму функціонування Конституційного 

Суду України 

 Петрів І.М.  – начальник Управління аграрної політики  

Одеської обласної державної адміністрації 

Правовий механізм управління об’єктами державної власності 

 Польшин К.С. – аспірант кафедри державознавства і 

права ОРІДУ НАДУ при Президентові України,  державне 

підприємство «Одеський морський торговельний порт» 

Аналіз питання участі міжнародних представників у формуванні державного органу 

влади (на прикладі орган суддівського врядування – Вищої ради правосуддя) 

 Ровинська К.І. – доцент кафедри державознавства і 

права ОРІДУ НАДУ при Президентові України; 

Ровинський Ю.О. – професор кафедри державознавства і 

права ОРІДУ НАДУ при Президентові України 

Кіберстійкість системи публічного управління 

 Стець В.В. – аспірант кафедри державознавства і права  

ОРІДУ НАДУ при Президентові України 

Аналіз сучасного контролю за регуляторними актами органів місцевого 

самоврядування 

 Токузан С.Ж. – аспірантка кафедри державознавства і 

права  ОРІДУ НАДУ при Президентові України 

Місце і роль права на охорону нематеріальної культурної спадщини в системі 

прав людини 

 Фальковський А.О. – доцент кафедри державознавства і 

права ОРІДУ НАДУ при Президентові України 

Оптимізація функціонування апарату суду шляхом впровадження нормативів 

кадрового забезпечення: проблеми та шляхи вирішення 

 Холод В.В. – слухачка ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України 

Сучасний стан державного регулювання фізичної культури і спорту в Україні 

 Чокля О.І. – аспірант кафедри державознавства і права 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України 

Оптимізація повноважень в державній митній службі України за рахунок 

покращення інформаційно-технологічного забезпечення 

 Шаповалов Д.В. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України, Головний державний інспектор Одеської 

митниці Держмитслужби 
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Державна підтримка розвитку громадянського суспільства в Україні на прикладі 

Вінницької обласної державної адміністрації. 

 Швець О.М. – слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України 

Вдосконалення нормативно-правового регулювання в сфері державної інвестиційної 

політики України 

 Ющук М.О. – аспірантка кафедри державознавства і 

права ОРІДУ НАДУ при Президентові України 
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Дискусійний майданчик № 10 

 

СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ МЕНЕДЖМЕНТУ                                                                     

В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ 

Модератор: 

 

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

при Президентові України. 

 
 Інституційний умови формування інноваційного середовища 

 Красностанова Н.Е. – завідувач кафедри менеджменту 

організацій ОРІДУ НАДУ при Президентові України; 

Акименко  Н.В. – доцент кафедри менеджменту 

організацій ОРІДУ НАДУ при Президентові України 

 

Корпоративна культура: інноваційні напрями розвитку на підприємствах 

 Батлюк О.В. – студент ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України, засновник ТОВ «САНА ЛЕНД», депутат 

Одеської обласної ради; 

Бутенко Т.В. – доцент кафедри електронного урядування 

та інформаційних системОРІДУ НАДУ при Президентові 

України 

Роль фінансового контролю на підприємствах України 

 Ботвіна Н.О. – професор кафедри менеджменту 

організацій ОРІДУ НАДУ при Президентові України 

Стратегія інноваційної діяльності на підприємствах сфери послуг 

 Брєєва Є.М. – молодший науковий співробітник науково-

дослідного сектору Херсонського національного 

технічного університету 

Види управлінських конфліктів у системі менеджменту організацій 

 Бутенко Т.В. – доцент кафедри електронного урядування 

та інформаційних систем ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України; 

Яковчук С.Ю. – студентка ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України 

 

Глобалізація в умовах сталого розвитку: науково-практичний вимір 

 Величко Т.Г. – доцент кафедри менеджменту організацій 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 

Організаційно-правовий механізм взаємодії державних органів влади з 

міжнародними організаціями 

 Возненко Л.В. 

Яцкевич І.В. – професор кафедри менеджменту 

організацій ОРІДУ НАДУ при Президентові України 
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Основи планування діяльності ветеринарних підприємств 

Гончар О.В. – магістрант факультету менеджменту та 

бізнес-технологій ОРІДУ НАДУ при Президентові України 

Фінансова оцінка маркетингових програм підприємства 

Журавель О.В. – доцент кафедри менеджменту 

організацій ОРІДУ НАДУ при Президентові України 

Бізнес-планування медичного центру 

Лотощенко К.М. – студентка магістратури ОРІДУ 

НАДУ при Президентові України 

Дослідження змісту поняття «бізнес-процес» 

Майданюк С.І. – доцент кафедри        

менеджменту організацій ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України 

Деякі аспекти управління мотивацією працівників в сучасних умовах  

функціонування української економіки 

Маковеєва О.В. – доцент кафедри менеджменту 

організацій ОРІДУ НАДУ при Президентові України 

Сутність і зміст проектного підходу до економічної безпеки організації 

Паламарчук В.І. – професор кафедри менеджменту 

організацій ОРІДУ НАДУ при Президентові України 

Удосконалення просторово-часової організації діяльності службовця 

Привалова Н.В. – доцент кафедри менеджменту 

організацій ОРІДУ НАДУ при Президентові України 

Публічне управління інтелектуальною власністю як інструмент забезпечення 

конкурентоспроможності країни 

Сідорова А.О.– аспірантка кафедри державознавства і 

права ОРІДУ НАДУ при Президентові України 

Реабілітаційні послуги як стратегія громадської охорони здоров'я 

Тімаков Д.Д. – магістрант ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України 

Репутація як фактор накопичення пабліцітного капіталу 

Яроміч С.А. – професор кафедри менеджменту 

організацій ОРІДУ НАДУ при Президентові України; 

Бекетова О.А. – доцент кафедри економічної кібернетики 

та інформаційних технологій Одеського  національного 

політехнічного університету. 

Тенденції  та перспективи розвитку ІТ-консалтингу 

Яцкевич І.В. – професор кафедри менеджменту 

організацій ОРІДУ НАДУ при Президентові України 
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