
Публічний  захист магістерських робіт випускників 2017 року 

факультету державного управління (спеціальність "Державне 

управління", спеціалізація "Інформатизація державного управління") 

 

 

11 лютого 2017 року в рамках державної атестації випускників 2017 року 

факультету державного управління (спеціальність "Державне управління", 

спеціалізація "Інформатизація державного управління") відбувся публічний 

захист магістерських робіт. На розгляд членам державної екзаменаційної 

комісії були представлені наступні роботи:  

 

Бостан Ольга Миколаївна “Електронний документообіг як інструмент 

підвищення ефективності діяльності органів публічної влади”, науковий 

керівник – к.політ.н., доцент кафедри інформаційних технологій та систем 

управління Куспляк І.С.; 

 

Довбищук Олена Олександрівна “Організація та надання адміністративних 

послуг в електронному вигляді на прикладі м. Вінниця: стан, проблеми та 

перспективи”,  науковий керівник – к.політ.н., доцент кафедри 

інформаційних технологій та систем управління Куспляк І.С.; 

 

Жилінський Ігор Васильович “Сучасні аспекти інформаційної політики 

держави в умовах зовнішньої агресії”, науковий керівник – к.ф.-м.н., доцент, 

завідувач кафедри інформаційних технологій та систем управління Пігарєв 

Ю.Б.; 

 

Мельник Сергій Ростиславович “Розвиток інформаційно-

телекомунікаційної інфраструктури системи  екстреної медичної допомоги 

(на прикладі комунальної установи «Одеська міська станція швидкої 

медичної допомоги»)”, науковий керівник – к.т.н., доцент кафедри 

інформаційних технологій та систем управління Макарова І.О.; 

 

Паламарчук Наталія Анатоліївна “Нормативно-правові аспекти створення 

комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних 

системах органів публічної влади”, науковий керівник – к.ф.-м.н., доцент, 

завідувач кафедри інформаційних технологій та систем управління Пігарєв 

Ю.Б.; 

 

Паламарчук Світлана Анатоліївна “Державні інформаційні ресурси як 

об’єкт захисту в інформаційно- телекомунікаційних системах органів 

державної влади”, науковий керівник – к.ф.-м.н., доцент, завідувач кафедри 

інформаційних технологій та систем управління Пігарєв Ю.Б.; 

 

Полиненко Олена Олегівна “ГІС-технології як складова  інформаційного 

механізму державного управління транспортом та комунікаціями”, науковий 



керівник – к.ф.-м.н., доцент, завідувач кафедри інформаційних технологій та 

систем управління Пігарєв Ю.Б.; 

 

Покровська Арсенія Вікторівна “Удосконалення управління 

комунікаційними процесами на ринку праці України”, науковий керівник – 

к.ф.-м.н., доцент, завідувач кафедри інформаційних технологій та систем 

управління Пігарєв Ю.Б.. 

 

Усі випускники спеціалізації "Інформатизація державного управління" 

успішно захистили свої магістерські дослідження. Чотири роботи, а саме:  

були оцінені членам державної екзаменаційної комісії відміткою "відмінно", 

інші - відміткою “добре”. Відмінні оцінки отримали наступні випускники: 

Жилінський Ігор Васильович, Паламарчук Наталія Анатоліївна, Паламарчук 

Світлана Анатоліївна, Полиненко Олена Олегівна.  

 

Кращої магістерською роботою визнана робота Полиненко Олени Олегівни 

(науковий керівник - к.ф.-м.н., доцент Пігарєв Ю.Б.). 

 

 


