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КИЇВ – 2015 



 

 

 

 

Порядок роботи конференції 

 

9.00 – 9.55 – реєстрація учасників 

10.00 – 12.30 – пленарне засідання 

12.30 – 13.00 – перерва  

13.00 – 16.00 – засідання секцій, круглих столів та інші науково-комунікативні 

заходи 

 



 

 

 

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

(10.00 - 10.30) 

  

вул. Ежена Потьє, 20, IІ поверх, конференц-зал 

  

Вступне слово 

Юрій Ковбасюк, президент Національної академії державного 

управління при Президентові України, доктор наук з державного управління, 

професор, заслужений економіст України  

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

(10.30 – 12.30) 

 

Модератор - Юрій Ковбасюк, президент Національної академії 

державного управління при Президентові України, доктор наук з державного 

управління, професор, заслужений економіст України 

 

Юрій Ковбасюк, президент Національної академії державного 

управління при Президентові України, доктор наук з державного управління, 

професор, заслужений економіст України 

 

Костянтин Ващенко, голова Національного агентства України з 

питань державної служби, доктор політичних наук, заслужений економіст 

України 

 

Елла Лібанова, директор Інституту демографії та соціальних досліджень 

імені М.В. Птухи НАН України, академік Національної академії наук України, 

доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України 

 

Володимир Луговий, перший віце-президент Національної академії 

педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор, заслужений 

працівник освіти України 

 

Марк ван ден Мюйзенберг, член правління, експерт-тренер 

Голландського інституту державного управління (PBLQ), м. Гаага 

(Королівство Нідерланди) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8


ЗАСІДАННЯ СЕКЦІЙ, КРУГЛИХ СТОЛІВ 

ТА ІНШІ НАУКОВО-КОМУНІКАТИВНІ ЗАХОДИ 
 

13.00 – 16.00 

 

1. Секція “Інституційне та нормативно-правове забезпечення кадрової 

політики в державному управлінні” 

Конференц-зал 

Модератори:Попок А.А., д.держ.упр., професор, віце-президент 

Національної академії 

Телешун С.О., д.політ.н., професор, директор Інституту 

державної служби та місцевого самоврядування, 

завідувач кафедри політичної аналітики і прогнозування 

Романюк С.А., д.е.н., доцент, директор Інституту 

«Вища школа державного управління», завідувач 

кафедри державного менеджменту 

Семенченко А.І., д.держ.упр., професор, директор 

Інституту вищих керівних кадрів 

Дубенко С.Д., к.ю.н., доцент, завідувач кафедри 

державознавства і права 

 

2. Секція “Інноваційний підхід у підготовці фахівців галузі знань 

“Державне управління” 

Аудиторія  214 

Модератори:Білинська М.М., д.держ.упр., професор, віце-президент 

Національної академії; 

Грицяк Н.В., держ.упр., професор, завідувач кафедри 

інформаційної політики та електронного урядування 

Гадомський О.Л., начальник управління інноваційних 

освітніх технологій 

Чмига В.О., к.держ.упр., доцент, начальник управління 

підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів 

 

3. Круглий стіл “Наукове й методологічне забезпечення підготовки 

державно-управлінських кадрів” 

Аудиторія 415 

Модератори:Войтович Р.В., д.держ.упр., професор,  завідувач 

кафедри філософії, теорії та історії державного 

управління 

Ситник Г.П., д.держ.упр., професор, завідувач 

кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління 

національною безпекою 

Трощинський В.П., д.і.н., професор, завідувач 

кафедри соціальної і гуманітарної політики 

Князевич В.М., к.м.н., завідувач кафедри управління 

охороною суспільного здоров’я 

Шульга В.В., завідувач кафедри україністики та 

іноземних мов 



 

4. Круглий стіл “Міжнародна співпраця для розвитку професійно-

особистісних компетенцій державних службовців та посадових осіб 

місцевого самоврядування” 

Аудиторія 309 

Модератори:Федоренко В.Л., д.ю.н., професор, завідувач кафедри 

державної служби та кадрової політики 

Протасова Н.Г., д.пед.н., професор, завідувач кафедри 

управління освітою 

Гонюкова Л.В., д.держ.упр., доцент, професор 

кафедри державної політики та суспільного розвитку 

 

5. Панельна дискусія “Розвиток кадрового потенціалу служби в органах 

місцевого самоврядування: досвід, реалії, перспективи” 

Аудиторія 301 

Модератори:Толкованов В.В., д.держ.упр., доцент, директор 

Інституту проблем державного управління та місцевого 

самоврядування 

Вакуленко В.М., к.держ.упр., доцент, завідувач 

кафедри регіонального управління, місцевого 

самоврядування та управління містом 

 

6. 2-й міжнародний симпозіум “Держава і ринки в умовах глобальних 

трансформацій” 

Аудиторія 212 

Модератор:Бодров В.Г., д.е.н., професор, завідувач кафедри 

управління національним господарством та економічної 

політики 

 

7. Вебінар за міжнародною участю “Міжнародний рік оцінювання 2015: 

перешкоди і можливості для України” 

Відеоконференц-зал 

Центру дистанційного навчання 

Модератори:Тертичка В.В., д.держ.упр., професор, завідувач 

кафедри державної політики та суспільного розвитку 

Купрій В.О., к.держ.упр., Голова правління 

Міжнародної мережі “Оцінка програм” (IPEN) 

Кравчук І.В., к.держ.упр., Голова правління 

Української асоціації оцінювання 

 

8. Координаційна рада з надання методичної допомоги регіональним та 

галузевим закладам підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів 

Аудиторія 409 

Модератор: Гошовська В.А., д.політ.н., професор, директор 

Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів, 

завідувач кафедри парламентаризму та полiтичного 

менеджменту 


