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СЕКЦІЇ, КРУГЛІ СТОЛИ
ТА ІНШІ НАУКОВО-КОМУНІКАТИВНІ ЗАХОДИ

ІНСТИТУЦІЙНЕ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

(секція 1)

Конференц-зал

Модератори:
Попок А.А., д.держ.упр., професор, віце-президент НАДУ
Телешун С.О., д.політ.н., професор, директор Інституту держав-
ної служби та місцевого самоврядування, завідувач кафедри полі-
тичної аналітики і прогнозування НАДУ
Романюк С.А., д.е.н., доцент, директор Інституту “Вища школа
державного управління”, завідувач кафедри державного ме-
неджменту НАДУ
Семенченко А.І., д.держ.упр., професор, директор Інституту ви-
щих керівних кадрів НАДУ
Дубенко С.Д., к.ю.н., доцент, завідувач кафедри державознавства
і права НАДУ

1. До питання впровадження європейських принципів діяльності
публічної адміністрації в систему державної служби України

С.Д.Дубенко, к.ю.н., доцент, завідувач кафедри державознав-
ства і права НАДУ

2. Обов’язкова професійна підготовка політиків і державних служ-
бовців як запорука розбудови держави європейського рівня

Г.Л.Рябцев, д.держ.упр., доцент, професор кафедри держав-
ної політики та суспільного розвитку НАДУ
3. Зарубіжний досвід інституційної підтримки інновацій держав-
ного та муніципального управління

І.О.Дегтярьова, д.держ.упр., доцент, професор кафедри
регіонального управління, місцевого самоврядування та
управління містом НАДУ

4. Державні гарантії безоплатного медичного обслуговування дер-
жавних службовців

Н.П.Ярош, д.держ.упр., доцент, професор кафедри соціаль-
ної і гуманітарної політики НАДУ
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5. Інституціональне проектування наукової і освітньої діяльності
Національної академії державного управління при Президентові
України в контексті суспільних реформ

В.О.Гусєв, к.е.н., с.н.с., професор кафедри менеджменту осві-
ти, економіки та маркетингу ДВНЗ “Університет ме-
неджменту освіти” НАПН України
С.В.Загороднюк, к.держ.упр., начальник управління органі-
зації фундаментальних та прикладних досліджень НАДУ

6. Сутність інституціонального підходу до дослідження проблем
побудови успішної кар’єри державного службовця

Л.О.Воронько, к.держ.упр., доцент, доцент кафедри держав-
ного менеджменту НАДУ

7. Державна служба як “акме” громадянськості
Т.В.Бєльська, к.держ.упр., докторант кафедри державної
політики та управління суспільним розвитком НАДУ

8. Удосконалення правового забезпечення діяльності кадрових
служб України

Б.П.Колесніков, д.держ.упр., доцент, професор кафедри
державного управління та місцевого самоврядування
ДРІДУ НАДУ
К.А.Машненков, к.е.н., докторант кафедри державного
управління та місцевого самоврядування ДРІДУ НАДУ
В.О.Ольмезов, здобувач кафедри державного управління
та місцевого самоврядування ДРІДУ НАДУ

9. Інституційне та кадрове забезпечення управління компаніями
державного сектору економіки України

О.М.Сафронова, к.держ.упр., доцент, докторант кафедри
управління національним господарством та економічної
політики НАДУ

10. До проблеми нормативного закріплення професійності держав-
ної служби

В.І.Мельниченко, к.і.н., доцент, доцент кафедри державо-
знавства та права НАДУ
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11. Правова освіта народних депутатів в аспекті конституційної
реформи в Україні

А.В.Любченко, к.держ.упр., виконавчий директор громад-
ської організації “Фонд сприяння європейському вибору
України”

12. Кадрове забезпечення сервісної діяльності держави
В.Я.Місюра, к.держ.упр., докторант кафедри теорії держав-
ної політики та суспільного розвитку НАДУ

13. Інтерпретації принципу обмеження політичної активності дер-
жавних службовців у правовому дискурсі Української держави

М.Г.Свірін, к.політ.н., доцент, доцент кафедри регіональної
політики та публічного адміністрування ОРІДУ НАДУ

14. Кадрове забезпечення системи надання соціальних послуг:
сучасний стан та вектори трансформації

К.В.Дубич, к.пед.н., доцент, докторант кафедри соціальної
та гуманітарної політики НАДУ

15. Політична культура як базовий чинник управлінської
діяльності

В.А.Шахов, к.і.н., доцент, доцент кафедри державної по-
літики та суспільного розвитку НАДУ

16. Удосконалення адміністративних та правових інструментів у
формуванні дієвого інституту управління адміністрацією праці

Н.Г.Морозова, к.держ.упр., головний спеціаліст, Міністер-
ство соціальної політики України

17. Удосконалення механізму формування державного замовлен-
ня як елементу кадрової політики держави

С.О.Кікіна, директор Департаменту ринку праці та зайня-
тості Міністерства соціальної політики України, аспірант ка-
федри державознавства і права НАДУ

18. Кадрове забезпечення бібліотечних підрозділів системи освіт-
ньо-наукової діяльності Національної академії

Г.В.Муравицька, аспірант кафедри соціальної і гуманітар-
ної політики, начальник відділу інформаційно-бібліотечно-
го забезпечення НАДУ
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19. Реформування державної податкової політики в Україні: досвід,
реалії та перспективи

В.В.Смаглюк, здобувач кафедри державної політики та су-
спільного розвитку НАДУ

20. Сучасні заходи запобігання корупції у сфері державних за-
купівель

О.П.Тараненко, здобувач кафедри державної політики
та суспільного розвитку НАДУ

21. До питання забезпечення кадрової політики окружних вибор-
чих комісій та навчання організаторів виборів народних депутатів
України

В.Я.Середа, аспірант кафедри державної політики та су-
спільного розвитку НАДУ

22. Деякі питання конфлікту інтересів на державній службі
І.В.Пащенко, аспірант кафедри права та законотворчого про-
цесу НАДУ

23. Розвиток професійної компетенції фахівців Пенсійного фонду
України

О.Є.Буряченко, начальник головного управління Пенсійно-
го фонду України в Одеській області, аспірант кафедри ме-
неджменту організацій ОРІДУ НАДУ

24. Проблеми нормативно-правового забезпечення державної кад-
рової політики

Т.А.Кусмінська, аспірант кафедри державознавства і права
НАДУ

25. Формування сучасної кадрової політики України – вимога сьо-
годення

Д.Ю.Юрковський, аспірант кафедри державного менеджмен-
ту НАДУ

26. Проблеми кадрового забезпечення виборчого процесу
в Україні

Т.В.Якименко, аспірант кафедри філософії, теорії та історії
державного управління НАДУ
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27. Державна політика кадрового забезпечення економічних ре-
форм в Україні

В.Г.Бодров, д.е.н., професор, завідувач кафедри управління
національним господарством та економічної політики НАДУ

28. Кадрова революція в Україні: сутність, проблеми, напрями
розгортання

Ю.П.Сурмін, д.соц.н., професор, завідувач кафедри держав-
ного управління та самоврядування Інституту соціальних
наук ім. Г.А.Алієва МАУП, заслужений діяч науки і техніки
України

29. Кадрове забезпечення охорони репродуктивного здоров’я
в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку

С.Є.Мокрецов, д.держ.упр., професор кафедри управління
охороною суспільного здоров’я НАДУ

30. До питання доцільності існування кадрового резерву держав-
ної служби в Україні

С.О.Кравченко, д.держ.упр., доцент, професор кафедри філо-
софії, теорії та історії державного управління НАДУ
С.В.Селіванов, аспірант кафедри філософії, теорії та історії
державного управління НАДУ

31. Державна кадрова політика у сфері охорони здоров’я в умовах
системних змін в Україні

Т.П.Авраменко, к.держ.упр., докторант кафедри управління
охороною суспільного здоров’я НАДУ

32. Нормативно-правове забезпечення кадрової політики системи
охорони здоров’я України: шляхи вдосконалення

Н.О.Васюк, к.держ.упр., доцент кафедри управління охоро-
ною суспільного здоров’я НАДУ

33. Інституалізація професійної підготовки вищих керівних кадрів
в умовах реформування кадрової політики

С.А.Дяченко, к.держ.упр., начальник відділу організаційного
забезпечення Інституту вищих керівних кадрів НАДУ
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34. Теоретичні аспекти інституційного забезпечення кадрової по-
літики органів державної влади

О.А.Линдюк, к.держ.упр., докторант кафедри державної
служби та кадрової політики НАДУ

35. Перспективи використання зарубіжного досвіду правового
регулювання змісту трудових відносин у національному законо-
давстві

П.В.Качанова, к.ю.н., КНУ імені Т.Г.Шевченка

36. Деякі питання корупційних ризиків у правовому регулюванні
кадрового забезпечення реформи державного управління

Л.Ю.Снісаренко, к.ю.н., доцент кафедри державознавства
і права НАДУ

37. Кадрове забезпечення системи охорони здоров’я як підґрунтя
вдосконалення інституційного механізму реалізації державної
політики в галузі

М.О.Кірова, аспірант кафедри управління охороною су-
спільного здоров’я НАДУ

38. Забезпечення міністерствами функції державного управління
у сфері поводження з генетично-модифікованими організмами
в Україні

О.В.Немировська, аспірант кафедри державознавства
і права НАДУ

39. Громадський контроль у системі державно-управлінських
відносин

Ю.М.Руденко, аспірант кафедри політичної аналітики
і прогнозування НАДУ

40. Щодо проблеми підготовки спеціалістів із паблік рилейшнз
(pr) в органах державного управління

С.О.Попов, здобувач кафедри глобалістики, євроінтеграції
та управління національною безпекою НАДУ

41. Аналіз якості та ефективності процесів державного управління
С.В.Радченко, магістр комп’ютерних систем ПП з надання
комп’ютерних послуг
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42. Наставництво як технологія управління кадрами на державній
службі

О.В.Кукшина, аспірант кафедри державознавства і права
НАДУ

43. Проблематика вироблення державної політики в Україні
М.В.Андріуца, головний консультант Апарату Верховної
Ради України, аспірант кафедри державної політики та су-
спільного розвитку НАДУ

44. Роль кадрового забезпечення державної політики з розвитку
домогосподарств в Україні

Н.А.Василига, аспірант НАДУ

45. Проблеми нормативно-правового забезпечення кадрової по-
літики щодо державних комерційних підприємств

В.В.Сірик, аспірант кафедри державознавства і права НАДУ

46. Деякі питання забезпечення гарантій із працевлаштування під
час здійснення підготовки кадрів у державному управлінні

В.В.Шутович, юрисконсульт Державного підприємства
“Інформаційні судові системи”

47. Кадрове забезпечення реформування туристичної галузі: міжна-
родний досвід і можливості його реалізації в Україні

Т.О.Тимошенко, помічник-консультант народного депутата
України

48. До питання про тенденції дисциплінарної відповідальності
державних службовців в Україні

Н.Г.Плахотнюк, професор кафедри державознавства
і права НАДУ

49. До питання про види принципів адміністративної процедури
І.В.Криворучко, аспірант кафедри державознавства і права
НАДУ

50. Проблеми функціонування механізмів формування кадрового
потенціалу гуманітарної сфери в умовах інституціональних змін

Р.О.Ясько, аспірант кафедри державного менеджменту НАДУ
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51. Забезпечення кадрової політики в державному управлінні
та технології в освітньому процесі в контексті інформаційно-ана-
літичної діяльності

Т.П.Ринковий, здобувач кафедри політичної аналітики
та прогнозування НАДУ

ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ
ГАЛУЗІ ЗНАНЬ “ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ”

(секція 2)

Аудиторія 214

Модератори:
Білинська М.М., д.держ.упр., професор, віце-президент НАДУ
Грицяк Н.В., д.держ.упр., професор, завідувач кафедри інформа-
ційної політики та електронного урядування НАДУ
Гадомський О.Л., начальник управління інноваційних освітніх
технологій НАДУ
Чмига В.О., к.держ.упр., доцент, начальник управління підготов-
ки наукових та науково-педагогічних кадрів НАДУ

1. Професійна підготовка управлінських кадрів як основа ефек-
тивного реформування інституту державної служби в Україні

А.А.Попок, д.держ.упр., професор, віце-президент НАДУ

2. Удосконалення підходів щодо підготовки фахівців з питань до-
ступу до публічної інформації

В.М.Дрешпак, д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри інфор-
маційних технологій та інформаційних систем ДРІДУ НАДУ

3. Інноваційний підхід у підвищенні кваліфікації працівників
фіскальної служби України

В.В.Юрченко, к.е.н., доцент, директор Центру ППККК
Міністерства доходів і зборів України
В.І.Крижановський, заступник директора з навчальної ро-
боти Центру ППККК Міністерства доходів і зборів України
С.М.Свешніков, к.т.н., старший науковий співробітник, за-
відувач кафедри державного управління та податкової полі-
тики Центру ППККК Міністерства доходів і зборів України
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О.Ю.Лепеха, викладач кафедри державного управління
та податкової політики Центру ППККК Міністерства доходів
і зборів України

4. Імплементація досвіду кадрових процесів в управлінні вищими
навчальними закладами українських урядів 1917–1920 рр. в про-
ектування та моделювання стратегічного розвитку Національної
академії державного управління при Президентові України

В.М.Купрійчук, к.держ.упр., доцент кафедри соціальної
і гуманітарної політики НАДУ

5. Ефективні інструменти управління знаннями і кадровим по-
тенціалом органів державної влади та органів місцевого самовря-
дування

Н.О.Алюшина, к.психол.н., доцент, доцент кафедри держав-
ного менеджменту НАДУ

6. Інноваційний підхід до формування та реалізації державної кад-
рової політики в аграрному секторі України

С.В.Щербина, к.с.-г.н., доцент, доцент кафедри управління
національним господарством та економічної політики НАДУ

7. Новітні методи підготовки державних службовців до прийнят-
тя управлінських рішень

В.А.Малюська, к.держ.упр., доцент кафедри державного
менеджменту НАДУ

8. Інформаційний супровід стратегічного управління
О.П.Попроцький, к.держ.упр., докторант кафедри інформа-
ційної політики та електронного урядування НАДУ

9. Проблеми управління змінами в змісті підготовки фахівців за
спеціальністю “Державне управління у сфері освіти”

І.А.Семенець-Орлова, к.політ.н., докторант кафедри управ-
ління освітою НАДУ

10. Інституціоналізація автономії вищих навчальних закладів: аме-
риканський досвід

К.М.Гунченко, аспірант Інституту проблем державного
управління та місцевого самоврядування НАДУ
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11. Розвиток сильних сторін особистості як передумова ефектив-
ної професійної підготовки державних службовців

І.В.Поліщук, аспірант кафедри парламентаризму та політич-
ного менеджменту НАДУ

12. Кадрова політика в державному управлінні: проблеми та шля-
хи їх вирішення

Ю.М.Уздєнова, аспірант кафедри соціальної і гуманітарної
політики НАДУ

13. Державно-управлінські нововведення: критерії оцінювання
готовності кадрового ресурсу

С.А.Попов, к.т.н., доцент, заступник директора ОРІДУ НАДУ

14. Формування системи державного менеджменту в контексті
стратегічних завдань розвитку сучасної держави

В.В.Голубь, д.держ.упр., професор, професор кафедри дер-
жавної політики та суспільного розвитку НАДУ

15. Застосування соціально-психологічних технологій при форму-
ванні кадрової політики у державному управлінні

В.М.Гурієвська, к.держ.упр., доцент кафедри парламентариз-
му та політичного менеджменту НАДУ

16. Медіа-освіта молоді у вимірі інформаційної війни
Л.С.Савчук, аспірант кафедри парламентаризму та політич-
ного менеджменту НАДУ

17. Освітні інновації у підготовці державних управлінців
В.В.Діуліна, к.пед.н., доцент, доцент кафедри політології
та філософії ХарРІ НАДУ

18. Роль інтерактивних технологій у системі підвищення кваліфі-
кації державних службовців

Д.В.Титаренко, аспірант кафедри управління освітою НАДУ
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НАУКОВЕ Й МЕТОДОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПІДГОТОВКИ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИХ КАДРІВ

(круглий стіл)

Аудиторія 415

Модератори:
Войтович Р.В., д.держ.упр., професор, завідувач кафедри філо-
софії, теорії та історії державного управління НАДУ
Ситник Г.П., д.держ.упр., професор, завідувач кафедри глобалі-
стики, євроінтеграції та управління національною безпекою НАДУ
Трощинський В.П., д.і.н., професор, завідувач кафедри соціаль-
ної і гуманітарної політики НАДУ
Князевич В.М., к.мед.н., завідувач кафедри управління охороною
суспільного здоров’я НАДУ
Шульга В.В., завідувач кафедри україністики та іноземних мов
НАДУ

1. Проблеми кадрового забезпечення реформування охорони здо-
ров’я в Україні

В.М.Князевич, д.мед.н., завідувач кафедри управління охо-
роною суспільного здоров’я НАДУ
Л.І.Жаліло, д.б.н., професор, професор кафедри управління
охороною суспільного здоров’я НАДУ

2. Перспективні напрями розвитку системи професійного навчання
публічних службовців в Україні

Є.І.Бородін, д.і.н., професор, професор кафедри державно-
го управління та місцевого самоврядування ДРІДУ НАДУ
Т.М.Тарасенко, к.держ.упр., доцент кафедри державного
управління та місцевого самоврядування ДРІДУ НАДУ

3. Управління в системі соціального партнерства України: підго-
товка фахівців галузі знань “Державне управління”

В.І.Абрамов, д.філос.н., професор, професор кафедри гло-
балістики, євроінтеграції та управління національною без-
пекою НАДУ
Г.М.Савранська, аспірант кафедри глобалістики, євро-
інтеграції та управління національною безпекою НАДУ
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4. Інноваційні підходи до формування професіоналізму держав-
но-управлінських кадрів в Україні

В.М.Козаков, д.держ.упр., професор, професор кафедри дер-
жавної політики та суспільного розвитку НАДУ
О.В.Рашковська, аспірант кафедри державної політики та
суспільного розвитку НАДУ

5. Професіоналізм та відповідальність державних службовців як
імператив децентралізації системи влади в Україні

Л.М.Новак-Каляєва, д.держ.упр., доцент, професор кафед-
ри державного управління та місцевого самоврядування
ЛРІДУ НАДУ

6. Використання зарубіжного досвіду при формуванні моделі про-
фесійних компетенцій у сфері державного управління

М.М.Стадник, д.філос.н., професор, професор кафедри по-
літичної аналітики і прогнозування НАДУ

7. Інституційне та нормативно-правове забезпечення кадрової по-
літики в гуманітарній сфері українськими урядами 1917–1920 рр.

В.М.Купрійчук, к.держ.упр., доцент кафедри соціальної
і гуманітарної політики НАДУ

8. Компетентність як головна складова професійної діяльності
науковців галузі знань “Державне управління”

О.Л.Євмєшкіна, к.держ.упр., доцент, заступник начальника
управління організації фундаментальних та прикладних до-
сліджень НАДУ

9. Теоретичні аспекти інноваційних підходів до формування успіш-
ності професійної діяльності державно-управлінських кадрів

Х.В.Плецан, к.держ.упр., старший викладач кафедри міжна-
родного туризму Київського національного університету
культури і мистецтв

10. Досвід міжнародної співпраці у підготовці державних служ-
бовців та журналістів з питань соціально небезпечних захворювань

І.В.Білоус, к.держ.упр., заступник головного лікаря КЗ “Чер-
каський обласний центр профілактики та боротьби
зі СНІДом” Черкаської обласної ради
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11. Застосування компетентнісного підходу при підготовці
магістрів за спеціальністю “Публічна політика та управління”

О.В.Акіліна, к.е.н., доцент, доцент кафедри політичної аналі-
тики і прогнозування НАДУ

12. Забезпечення професійного розвитку персоналу в системі дер-
жавного управління соціальною сферою регіонів

Л.М.Мельничук, к.держ.упр., докторант кафедри соціальної
і гуманітарної політики НАДУ

13. Вплив політичних ризиків на діяльність суб’єктів забезпечен-
ня національної безпеки держави

Л.М.Шипілова, к.політ.н., доцент кафедри глобалістики,
євроінтеграції та управління національною безпекою НАДУ

14. Зміцнення кадрового потенціалу як структурна складова ефек-
тивної модернізації державного управління

О.П.Воробйова, к.держ.упр., докторант кафедри філософії,
теорії та історії державного управління НАДУ

15. Концептуальні підходи щодо розвитку кадрової політики
в державному управлінні

І.В.Гусак, аспірант кафедри державної політики та суспіль-
ного розвитку НАДУ, заступник завідувача Секретаріату
фракції Радикальної партії Олега Ляшка у Верховній Раді
України восьмого скликання

16. Проблеми кадрової політики в державному управлінні
М.М.Войтюк, аспірант НАДУ

17. Нові напрями в організації навчання: зарубіжний досвід
та вітчизняні досягнення

О.Я.Сатов, аспірант кафедри політичної аналітики і про-
гнозування НАДУ

18. Кадрове забезпечення системи державного управління еконо-
мічною безпекою України

С.П.Завгородня, аспірант кафедри глобалістики, євро-
інтеграції та управління національною безпекою НАДУ
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19. Деякі аспекти кадрової політики в консервативних державо-
творчих практиках

В.Я.Слободян, аспірант кафедри соціальної і гуманітарної
політики НАДУ

20. Конфлікти в державно-управлінських відносинах: конструк-
тивна складова

С.М.Сітарський, аспірант кафедри глобалістики, євро-
інтеграції та управління національною безпекою НАДУ

21. Державне регулювання грошово-кредитної системи України
в контексті забезпечення національної безпеки

О.В.Кергет, головний економіст ПАТ “КБ “ХРЕЩАТИК”,
аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управлін-
ня національною безпекою НАДУ

22. Роль геополітики як науки в державному управлінні
Д.В.Джига, здобувач кафедри філософії, теорії та історії
державного управління НАДУ

23. Державне управління впровадженням міжнародних стандартів
серій ISO 9000 та ISO 10000 у сферу охорони здоров’я України

О.О.Коваленко, науковий співробітник ДУ “Український
інститут стратегічних досліджень МОЗ України”

24. Підготовка державно-управлінських кадрів як стратегічна умо-
ва розвитку держави

І.П.Динник, провідний фахівець сектору організації роботи
з дорадчими органами відділу забезпечення діяльності пре-
зидії НАДУ

25. Характер та особливості трудових відносин з народними
депутатами України

В.С.Гошовський, д.ю.н., професор кафедри філософії, теорії
та історії державного управління НАДУ

26. Освітні детермінанти формування корпусу управлінських
кадрів

І.Ф.Надольний, д.філос.н., професор, професор кафедри
філософії, теорії та історії державного управління НАДУ
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27. Меритократизація як конвергентна методика підготовки дер-
жавно-управлінських кадрів

Р.В.Войтович, д.держ.упр., професор, завідувач кафедри
філософії, теорії та історії державного управління НАДУ

28. Підготовка управлінських кадрів у сфері культури до профе-
сійної діяльності в умовах ринкових відносин: напрями та перс-
пективи

В.В.Карлова, д.держ.упр., доцент, професор кафедри філо-
софії, теорії та історії державного управління НАДУ

29. Проблеми кадрового забезпечення державної політики у сфері
суспільної безпеки

С.О.Кравченко, д.держ.упр., доцент, професор кафедри філо-
софії, теорії та історії державного управління НАДУ
Л.А.Таірова, аспірант кафедри філософії, теорії та історії
державного управління НАДУ

30. Історико-теоретичний аспект дослідження соціальних проблем
українського суспільства

Н.Б.Ларіна, к.пед.н., доцент, перший заступник директора
Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів, доцент
кафедри парламентаризму та політичного менеджменту
НАДУ

31. Пріоритетні напрями розвитку науково-освітнього забезпечення
державного управління національною безпекою України

М.М.Шевченко, к.філос.н., доцент, доцент кафедри гло-
балістики, євроінтеграції та управління національною без-
пекою НАДУ

32. Проблеми інституційного забезпечення підготовки державно-
управлінських кадрів з питань збалансованого (сталого) розвитку

Г.Б.Марушевський, к.філос.н., докторант кафедри філософії,
теорії та історії державного управління НАДУ

33. До питання всебічного забезпечення кадрової політики в дер-
жавному управлінні

Л.В.Чорна, к.політ.н., докторант кафедри управління су-
спільним розвитком НАДУ
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34. Захист прав інтелектуальної власності як основний напрям
інтеграції у світовий науковий простір

С.Є.Горбатюк, к.держ.упр., начальник відділу забезпечення
зв’язків з громадськістю НАДУ

35. Демократичні стандарти підготовки державно-управлінських
кадрів

В.О.Зозуля, аспірант кафедри філософії, теорії та історії дер-
жавного управління НАДУ

36. Упровадження інноваційних підходів у підготовці державних
службовців

А.А.Дідур, здобувач кафедри філософії, теорії та історії дер-
жавного управління НАДУ

37. Підготовка державно-управлінських кадрів в Японії
І.В.Романець, здобувач кафедри філософії, теорії та історії
державного управління НАДУ

38. Меритократія як засіб створення ефективної держави: теоре-
тико-методологічний аналіз

С.Є.Опанасенко, головний спеціаліст Національного агент-
ства України з питань державної служби

39. Глобальні трансформації та їх вплив на систему підготовки
фахівців державного управління у сфері національної безпеки

А.О.Пелих, аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та
управління національною безпекою НАДУ

40. Модернізація парадигми аналітичної компетентності фахівців
державного управління у сфері національної безпеки України

В.А.Соколов, аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції
та управління національною безпекою НАДУ

41. Напрями вдосконалення системи підготовки фахівців у сфері
забезпечення інформаційно-психологічної безпеки

О.С.Зозуля, аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції
та управління національною безпекою НАДУ

42. Концепція випереджальної освіти як чинник забезпечення без-
пеки сталого розвитку України

О.Г.Давиденко, аспірант кафедри глобалістики, євроінте-
грації та управління національною безпекою НАДУ
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43. Політичні знання у системі підготовки державних службовців
В.М.Марковець, аспірант кафедри філософії, теорії та історії
державного управління НАДУ

44. Теоретико-методологічні основи аналізу владно-партійних
відносин

А.В.Ковальчук, аспірант кафедри парламентаризму та по-
літичного менеджменту НАДУ

45. Постіндустріальне суспільство як соціально-історична основа
європейської інтеграції: теоретико-методологічний аспект

Кшижаняк Роберт, магістр політології (Республіка Польща)

46. Хрещення Київської Русі як чинник духовно-ціннісної само-
ідентифікації українського суспільства

О.М.Титаренко, к.держ.упр., доцент кафедри регіонально-
го управління, місцевого самоврядування та управління
містом НАДУ

47. Концептуальні засади дослідження громади як суб’єкта гро-
мадянського суспільства

В.Б.Гройсман, аспірант кафедри державного менеджменту
НАДУ

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ
ПРОФЕСІЙНО-ОСОБИСТІСНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ
ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
(круглий стіл)

Аудиторія 309

Модератори:
Федоренко В.Л., д.ю.н., професор, завідувач кафедри державної
служби та кадрової політики НАДУ
Протасова Н.Г., д.пед.н., професор, завідувач кафедри управління
освітою НАДУ
Гонюкова Л.В., д.держ.упр., доцент, професор кафедри держав-
ної політики та суспільного розвитку НАДУ
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1. Використання іноземного досвіду з розвитку професійно-осо-
бистісних компетенцій державних службовців та посадових осіб
місцевого самоврядування з метою ефективного надання послуг

М.І.Пірен, д.соц.н., професор кафедри державної служби та
кадрової політики НАДУ, завідувач кафедри соціальної ро-
боти та кадрової політики Буковинського державного фінан-
сово-економічного університету

2. Гнучка демократія (Liquid democracy) як виклик сучасному дер-
жавному управлінню

Л.В.Гонюкова, д.держ.упр., доцент, професор кафедри дер-
жавної політики та суспільного розвитку НАДУ
В.В.Атаманчук, аспірант кафедри державної політики
та суспільного розвитку НАДУ

3. Розвиток демократичної культури державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування як умова розбудови
демократії в Україні

О.М.Петроє, д.держ.упр., доцент, професор кафедри со-
ціальної і гуманітарної політики НАДУ

4. Liguid democracy в європейській моделі державного управління
Т.О.Самофалова, к.держ.упр., доцент, доцент кафедри управ-
ління персоналом та економіки праці ХарРІ НАДУ

5. Зарубіжний досвід запровадження пропорційної виборчої си-
стеми для України

Л.М.Костецька, головний консультант правового забезпе-
чення ЦВК

6. Кадрове забезпечення євроінтеграційних завдань державної
міграційної політики в умовах децентралізації влади в Україні

В.Т.Васільєв, аспірант кафедри соціальної і гуманітарної
політики НАДУ

7. Розвиток професійно-особистісних компетенцій у протидії
торгівлі людьми: міжнародна співпраця

Г.Г.Жуковська, аспірант кафедри державного менеджменту
НАДУ



19

8. Розвиток професійно-особистісних компетенцій державних
службовців в умовах формування мережевого суспільства

О.В.Капустін, аспірант кафедри державної політики та су-
спільного розвитку НАДУ

9. Освітні технології у формуванні гендерної культури державних
службовців: досвід “Всеукраїнської асамблеї молоді”

Н.С.Педченко, aспірант кафедри державної політики та су-
спільного розвитку НАДУ

10. Понятійний апарат державної кадрової політики як важливий
чинник її модернізації та розвитку

Р.А.Науменко, д.держ.упр., старший науковий співробітник,
професор кафедри управління освітою НАДУ

11. Забезпечення готовності представників влади до діалогу з гро-
мадськістю на етапі реформ в Україні

Ю.В.Євстюніна, к.пед.н., доцент кафедри регіональної по-
літики та публічного адміністрування ОРІДУ НАДУ

12. Державне управління міжнародною співпрацею України у сфері
вищої освіти

Н.В.Галицька, аспірант кафедри управління освітою НАДУ

13. Наукове і методичне забезпечення розвитку професійно-осо-
бистісних компетенцій державних службовців у сфері антикорупцій-
ної політики та запобігання корупції на державній службі: україн-
ський потенціал і кращі європейські практики

В.Л.Федоренко, д.ю.н., професор, завідувач кафедри держав-
ної служби та кадрової політики НАДУ, заслужений юрист
України

14. Проблеми розвитку професійної компетентності державного
службовця в Україні

В.В.Сичова, д.держ.упр., професор, професор кафедри со-
ціальної і гуманітарної політики ХарРІ НАДУ
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РОЗВИТОК КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СЛУЖБИ
В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ:

ДОСВІД, РЕАЛІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ
(панельна дискусія)

Аудиторія 301

Модератори:
Толкованов В.В., д.держ.упр., доцент, директор Інституту проблем
державного управління та місцевого самоврядування НАДУ
Вакуленко В.М., к.держ.упр., доцент, завідувач кафедри регіональ-
ного управління, місцевого самоврядування та управління містом
НАДУ

1. Професійне навчання державних (муніципальних) службовців:
зарубіжний досвід

О.І.Васильєва, д.держ.упр., професор, професор кафедри
регіонального управління, місцевого самоврядування та уп-
равління містом НАДУ
Н.В.Васильєва, д.держ.упр., доцент, доцент кафедри регіо-
нального управління, місцевого самоврядування та управ-
ління містом НАДУ

2. Службовий етикет як інструмент забезпечення конструктивно-
го діалогу влади і суспільства

Е.В.Мамонтова, д.політ.н., професор, професор кафедри
регіональної політики та публічного управління ОРІДУ
НАДУ

3. Сучасний стан місцевого самоврядування в Естонії
Н.П.Кризина, д.держ.упр., професор кафедри регіонально-
го управління, місцевого самоврядування та управління
містом НАДУ

4. Теоретико-методологічний підхід до формування професійної
компетентності кадрового потенціалу державного управління

О.І.Пархоменко-Куцевіл, д.держ.упр., головний науковий
співробітник Інституту проблем державного управління
та місцевого самоврядування НАДУ
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5. Моделювання організаційної структури кадрового забезпечен-
ня стратегічного управління земельними ресурсами на регіональ-
ному рівні

Ю.Ф.Дехтяренко, к.е.н., доцент, доцент кафедри регіональ-
ного управління, місцевого самоврядування та управління
містом НАДУ
В.Ю.Сташенко, аспірант кафедри регіонального управлін-
ня, місцевого самоврядування та управління містом НАДУ

6. Специфіка функціонування кадрового потенціалу місцевого
самоврядування

В.С.Колтун, к.держ.упр., доцент, доцент кафедри регіональ-
ного управління, місцевого самоврядування та управління
містом НАДУ
О.М.Коваль, к.держ.упр., доцент, професор кафедри регіо-
нального управління, місцевого самоврядування та управ-
ління містом НАДУ
І.Б.Гарькавий, к.держ.упр., здобувач кафедри регіонально-
го управління, місцевого самоврядування та управління
містом НАДУ

7. Щодо кадрового забезпечення та інформування органів місце-
вого самоврядування в контексті впровадження реформи де-
централізації влади

Н.М.Гринчук, к.е.н., доцент, доцент кафедри регіонального
управління, місцевого самоврядування та управління містом
НАДУ
М.С.Багінський, завідувач відділу КНДУ “Науково-дослід-
ний інститут соціально-економічного розвитку міста”

8. Проблеми підготовки фахівців неадміністративного сектору
місцевого самоврядування з реалізації проектів публічно-приват-
ного партнерства

Л.В.Козлова, докторант Інституту проблем державного
управління та місцевого самоврядування НАДУ

9. Кадрове забезпечення органів місцевого самоврядування у сфері
надання адміністративних послуг

Т.Г.Добрівський, міський голова м. Боярка Київської області,
аспірант кафедри регіонального управління, місцевого само-
врядування та управління містом НАДУ
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10. Міжмуніципальне співробітництво як інноваційний інструмент
в реалізації державної регіональної політики

О.І.Гриндей, аспірант кафедри регіонального управління,
місцевого самоврядування та управління містом НАДУ

11. Громадський вплив на формування кадрового потенціалу
органів місцевого самоврядування

К.А.Добровіцька, аспірант кафедри регіонального управлін-
ня, місцевого самоврядування та управління містом НАДУ

12. Обізнаність сторін про сутність державно-приватного партнерства
І.П.Дубок, аспірант кафедри соціальної і гуманітарної по-
літики НАДУ

13. Вплив державної фінансової політики на кадровий потенціал
в Україні

С.Л.Котенко, аспірант кафедри державної політики та су-
спільного розвитку НАДУ

14. Формування кадрового ресурсу для реалізації культурної по-
літики на місцевому рівні

Ю.Ю.Мазна, головний спеціаліст управління культури Чер-
нігівської міської ради

15. Формування кадрового потенціалу органів місцевого самовря-
дування Рівненщини для забезпечення розвитку туристичної
індустрії на місцевому рівні

С.В.Щесюк, аспірант кафедри регіонального управління,
місцевого самоврядування та управління містом НАДУ

16. Оперативне планування у реалізації кадрової політики на місце-
вому рівні

Т.М.Ященко, аспірант кафедри регіонального управління,
місцевого самоврядування та управління містом НАДУ

17. Проведення централізованих конкурсів та вдосконалення відбору
кандидатів на посади державної служби та служби в органах місце-
вого самоврядування

В.В.Толкованов, д.держ.упр., директор Інституту проблем
державного управління та місцевого самоврядування НАДУ
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ДЕРЖАВА І РИНКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ
ТРАНСФОРМАЦІЙ

(2-й міжнародний науковий симпозіум)

Аудиторія 212

Модератор
Бодров В.Г., д.е.н., професор, завідувач кафедри управління
національним господарством та економічної політики НАДУ

1. Реактуалізація політекономічної парадигми управління сучас-
ним соціогосподарським розвитком

В.Г.Бодров, д.е.н., професор, завідувач кафедри управління
національним господарством та економічної політики НАДУ

2. Політична економія європейської інтеграції: ціни чи цінності?
В.Р.Сіденко, д.е.н., член-кореспондент НАНУ, науковий кон-
сультант Українського центру економічних і політичних до-
сліджень імені Олександра Разумкова

3. Політекономічна проблематика нобелелогії ХХІ століття
В.А.Вергун, д.е.н., професор кафедри міжнародного бізнесу
Інституту міжнародних відносин Київського національного
університету імені Тараса Шевченка

4. Философские аспекты политэкономического переосмысления
взаимодействия государства, социума и культуры

В.Д.Базилевич, д.э.н., профессор, декан экономического
факультета Киевского национального университета имени
Тараса Шевченко, член-корреспондент НАН Украины

5. Держава і ринок – комплементарні підвалини сучасної економіки
А.А.Гриценко, д.е.н., професор, заступник директора ДУ
“Інститут економіки та прогнозування НАН України”, член-
кореспондент НАН України

6. Политическая экономия: субстанциональность и судьба
В.Н.Тарасевич, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой
политической экономии Национальной металлургической
академии Украины
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7. Основні підходи до визначення рівня енергетичної безпеки держави
Г.Л.Рябцев, д.держ.упр., доцент, професор кафедри держав-
ної політики та суспільного розвитку НАДУ

8. Потенційні джерела залучення інвестицій для модернізації на-
ціональної економіки

С.А.Дяченко, к.держ.упр., доцент кафедри управління націо-
нальним господарством та економічної політики НАДУ
І.С.Костіна, магістр державного управління

9. Проблема вибору моделі економічного розвитку держави в умо-
вах трансформації

Н.С.Криштоф, докторант кафедри управління національним
господарством та економічної політики НАДУ

10. Структурні фактори економічного зростання в умовах глобаль-
них трансформацій

А.А.Смаглюк, к.е.н., старший викладач кафедри управління
персоналом та економіки праці ХарРІ НАДУ

11. Цінності держави у виконанні економічних функцій
О.Л.Євмєшкіна, к.держ.упр., доцент, доцент кафедри дер-
жавного менеджменту НАДУ

12. Проблеми розвитку фондового ринку України в умовах гло-
бальних трансформацій

А.О.Василенко, слухач НАДУ
Н.С.Криштоф, докторант кафедри управління національним
господарством та економічної політики НАДУ

13. Кадрова політика та контролінг у діяльності центральних
органів виконавчої влади

Я.М.Коваленко, начальник відділу Фонду державного май-
на України, аспірант кафедри управління національним гос-
подарством та економічної політики НАДУ

14. Кадровий аспект запровадження енергетичного менеджменту
на національному рівні

І.О.Вишняк, аспірант кафедри управління національним гос-
подарством та економічної політики НАДУ
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15. Стан та перспективи інноваційної діяльності в Україні
Т.В.Криворучко, аспірант кафедри глобалістики, євроінте-
грації та управління національною безпекою НАДУ

16. Проблеми інституційного забезпечення розвитку малотовар-
них господарств в умовах глобалізації продовольчих ринків

К.Я.Кучерява, аспірант кафедри управління персоналом
та економіки праці ХарРІ НАДУ

17. Взаємозв’язок економіки і політики як умова інституційних
змін Української держави

К.О.Петракова, аспірант кафедри філософії, теорії та історії
державного управління НАДУ

18. Принцип вигоди як основа стимулюючої та регулюючої
функцій податків

А.І.Маковей, слухач НАДУ, директор приватного підприєм-
ства “Мак-Авто-1”

19. Розвиток людського капіталу як чинник функціонування еко-
номіки інноваційного типу

С.О.Москаленко, к.держ.упр., доцент кафедри управління на-
ціональним господарством та економічної політики НАДУ

20. О необходимости изменения политико-экономической модели
развития

М.И.Зверяков, д.э.н., профессор, член-корреспондент НАН
Украины, ректор Одесского национального экономическо-
го университета

21. Політекономічні аспекти децентралізації державного управлін-
ня територіальним розвитком України

С.А.Романюк, д.е.н., директор інституту “Вища школа дер-
жавного управління”, завідувач кафедри державного управ-
ління і менеджменту НАДУ, заслужений економіст України

22. Thinking about the challenges faced by ukrainian Public
Administrators

Richard P. Farkas, Ph.D Professor, Political Science, DePaul
University, Chicago, IL, USA
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23. Інституційні передумови стабілізації банківської системи
України

С.М.Аржевітін, д.е.н., Голова Ради Асоціації українських
банків, Співголова Громадської ради при НБУ, професор
кафедри банківської справи, ДВНЗ “КНЕУ імені Вадима
Гетьмана”

24. Щодо сучасних чинників ефективності політики економічних
реформ

Я.А.Жаліло, к.е.н., старший науковий співробітник, про-
відний науковий співробітник відділу моделювання та про-
гнозування економічного розвитку ДУ “Інститут економіки
та прогнозування НАН України”

25. Передумови і фактори формування в Україні народної, солідар-
ної економіки

А.С.Філіпенко, д.е.н., професор, професор кафедри світово-
го господарства і міжнародних економічних відносин, Інсти-
тут міжнародних відносин Київського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка

26. Виклики нових напрямів і складових зростання світової еко-
номіки

В.В.Юрчишин, д.держ.упр., професор кафедри управління
національним господарством та економічної політики, Ди-
ректор економічних програм Центру економічних та по-
літичних досліджень імені Олександра Разумкова

27. Параметры философско-экономического мышления: современ-
ность и перспективы

В.В.Ильин, д.филос.н., профессор кафедры экономической
теории Киевского национального университета имени Та-
раса Шевченко

28. Напрями та умови розвитку інновацiйного процесу в Україні
М.В.Гаман, д.держ.упр., професор кафедри управління на-
ціональним господарством та економічної політики НАДУ,
перший заступник Керуючого справами Верховної Ради
України
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29. Шляхи удосконалення взаємодії влади і бізнесу в умовах мо-
дернізації економіки України

А.В.Дяченко, аспірант кафедри філософії, теорії та історії
державного управління НАДУ

30. Еволюція концепцій неспроможності ринку і неспроможності
держави в неокласичному та неоінституціональному аналізі

О.І.Кілієвич, доцент, доцент кафедри управління національ-
ним господарством та економічної політики НАДУ

31. Оцінка ефективності державного управління як складова мо-
делі ефективної держави

Т.І.Артьомова, д.е.н., головний науковий співробітник
відділу економічної теорії ДУ “Інститут економіки та про-
гнозування НАН України”

32. Еволюція політичної економії у світлі суперечностей цивіліза-
ційного розвитку і глобальних трансформацій

А.О.Маслов, д.е.н., доцент, доцент кафедри економічної
теорії, макро- і мікроекономіки Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, лауреат Державної
премії України в галузі науки і техніки

33. Еволюція пояснення феномену рівноваги в історії економічної
науки

І.Ф.Радіонова, д.е.н., професор, професор кафедри макро-
економіки та державного управління, ВНЗ “КНЕУ імені
Вадима Гетьмана”

34. Looking for a new sense of european integration
Jуzef Antoni Haber

35. Філософські аспекти глобальних економічних трансформацій
ХХІ ст.

З.Е.Скринник, д.філос.н., професор, завідувач кафедри су-
спільних дисциплін Львівського інституту банківської спра-
ви Університету банківської справи Національного банку
України
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МІЖНАРОДНИЙ РІК ОЦІНЮВАННЯ 2015:
ПЕРЕШКОДИ І МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ

(вебінар за міжнародною участю)

Відеоконференц-зал
Центру дистанційного навчання

Модератори:
Тертичка В.В., д.держ.упр., професор, завідувач кафедри держав-
ної політики та суспільного розвитку НАДУ
Купрій В.О., к.держ.упр., Голова правління Міжнародної мережі
“Оцінка програм” (IPEN)
Кравчук І.В., к.держ.упр., Голова правління Української асоціації
оцінювання

1. Питання оцінювання відповідальності особи у взаємодії Кон-
ституційного Суду України з органами державної влади щодо за-
безпечення прав і свобод людини

Н.В.Москалець, аспірант кафедри державної політики
та суспільного розвитку НАДУ

2. Оцінювання державної політики у сфері взаємодії з інститута-
ми громадянського суспільства: досвід Польщі та України

В.В.Сухенко, аспірант кафедри державної політики та су-
спільного розвитку НАДУ

3. Інституційне забезпечення процедур оцінювання державної
політики в Україні

О.І.Кілієвич, доцент, доцент кафедри управління національ-
ним господарством та економічної політики НАДУ
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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 підви-
щення кваліфікації керівних кадрів, завідувач кафедри парламен-
таризму та політичного менеджменту НАДУ

1. Нормативно-правові аспекти розвитку системи підвищення ква-
ліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого са-
моврядування

М.С.Орлів, к.е.н., докторант кафедри парламентаризму
та політичного менеджменту НАДУ

2. Політичні посади та державна служба в Україні: проблеми за-
конодавчого врегулювання

І.Г.Сурай, д.держ.упр., старший науковий співробітник, до-
цент, професор кафедри парламентаризму та політичного ме-
неджменту НАДУ

3. Методика формування лідерства в системі підвищення ква-
ліфікації керівних кадрів

Л.І.Даниленко, д.пед.н., професор, професор кафедри пар-
ламентаризму та політичного менеджменту НАДУ

4. Теоретичні аспекти підвищення кваліфікації державних служ-
бовців та посадових осіб місцевого самоврядування

Л.А.Пашко, д.держ.упр., професор, професор кафедри пар-
ламентаризму та політичного менеджменту НАДУ

5. Проблеми актуалізації навчання в регіональних та галузевих
закладах підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів

Ю.М.Кисіль, к.політ.н., доцент кафедри парламентаризму
та політичного менеджменту НАДУ
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6. Світові тенденції розвитку системи підготовки та підвищення
кваліфікації держслужбовців в умовах глобалізації

О.О.Лященко, аспірант кафедри парламентаризму та по-
літичного менеджменту НАДУ

7. Упровадження дистанційного навчання в системі підвищення
кваліфікації за сегментною моделлю

К.Ф.Задоя, заступник начальника відділу програмного за-
безпечення та інноваційних технологій Інституту підвищен-
ня кваліфікації керівних кадрів НАДУ

8. Фракційна стабільність парламентів у забезпеченні кадрової
політики державного управління

А.М.Гандзюк, здобувач кафедри парламентаризму та по-
літичного менеджменту НАДУ

9. Застосування компетентнісного підходу до професійної діяль-
ності депутатів місцевих рад

О.Г.Черкас, заступник начальника відділу організаційного
забезпечення та моніторингу якості навчання Інституту
підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ

10. Інноваційний розвиток системи підвищення кваліфікації дер-
жавних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та
депутатів місцевих рад в умовах реалізації державної кадрової
політики

Л.В.Прудиус, к.держ.упр., заступник директора – начальник
відділу програмного забезпечення та інноваційних техно-
логій Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів
НАДУ

11. Суспільна мораль у контексті сучасних вимірів кадрової по-
літики Суспільна мораль у контексті сучасних вимірів кадрової
політики в державному управліннів державному управлінні

Г.В.Федорова, головний спеціаліст відділу контролю та ана-
лізу телерадіомовлення Національної ради України з питань
телебачення і радіомовлення
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12. Перспективи кадрового аудиту в Україні Перспективи кадро-
вого аудиту в Україні

Л.Ю.Книжник, аспірант кафедри управління національним
господарством та економічної політики НАДУ

13. Інноваційний підхід у підготовці конкурентоспроможного кад-
рового потенціалу для об’єднання громад

В.Ю.Глеба, к.держ.упр., дійсний член Української академії
архітектури
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