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БОРИСЕНКО О.П. – професор кафедри публічного управління та 

митного адміністрування Університету митної справи та фінансів, д.держ.упр., 

професор; 

ДОМБРОВСЬКА С.М. – начальник навчально-науково-виробничого 

центру Національного університету цивільного захисту України, д.держ.упр., 

професор, заслужений працівник освіти України; 

РОМІН А.В. – начальник факультету пожежної безпеки Національного 

університету цивільного захисту України, д.держ.упр., доцент; 
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МОРОЗ В.М. – начальник наукового відділу з проблем управління у сфері 
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університету цивільного захисту України, д.держ.упр., доцент; 

ПОМАЗА-ПОНОМАРЕНКО А.Л. – начальник наукового відділу проблем 
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ДОГОНАДЗЕ Ш. – д.іст.н., професор, головний редактор Наукового 
журналу “ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО (История, Теория, Практика)” Грузинського 
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ПОРЯДОК РОБОТИ  

МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

«Державне управління у сфері цивільного захисту: 

 наука, освіта, практика» 
 

 
17 травня 2019 року 

 
9.00-10.15 – реєстрація учасників конференції (вул. Чернишевська 94) 

10.30.-12.00 – Пленарне засідання (ауд.210) 
12.05.-12.10 – загальне фотографування учасників конференції 

12.30. – виїзд для ознайомлення з матеріально-технічною базою НУЦЗУ  
(вул. Баварська 7) 

13.00-14.00 – ознайомлення з базою (вул. Баварська 7) 
14.10 – виїзд до навчально-науково-виробничного центру НУЦЗУ  
(вул. Лермонтовська 28) 

15.00-17.00 – обідня перерва 
 

 
 

 
 

 
18 травня 2019 року 

 
10.00-12.00 – робота секцій: 

Секція 1 – конференц-зал (вул. Чернишевська 94) 
Секція 2-3 – ауд. 3(вул. Лермонтовська 28) 
Секція 4 – ауд. 4(вул. Лермонтовська 28) 

Секція 5 – ауд. 5(вул. Лермонтовська 28) 
12.10.-12.30 – прийняття резолюції конференції 

13.00.-14.00 – обідня перерва, від’їзд учасників конференції  
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Секція 1 

Державна політика і управління в галузі освіти: зміст і механізм реалізації 
 

Голова секції - Садковий В.П., ректор Національного унiверситету 

цивільного захисту України, д.держ.упр., професор. 
Співголова секції - Домбровська С.М., начальник навчально-науково-

виробничого центру Національного університету цивільного захисту України, 
д.держ.упр., професор, заслужений працівник освіти України. 

Секретар секції - Помаза-Пономаренко А.Л., начальник наукового 

відділу з проблем державної безпеки навчально-науково-виробничого центру 

Національного університету цивільного захисту України, к.держ.упр.  
 

 

Борисенко О.П., Тарасенко К.М. Міграційні процеси як фактор 
інноваційного розвитку сучасної України 

Вавренюк С.А. Механізми формування та реалізації державної політики у 
сфері реформування вищої освіти 

Гада О.Б. Теоретичні та практичні аспекти удосконалення державного 

управління освітою фахівців сфери цивільного захисту 
Голубкова Т., Ширяева Л. Использование инновационных технологий в 

системе подготовки квалифицированных специалистов Латвии 
Грень Л.М. Механізми державного управління забезпечення якості 

професійної (професійно-технічної) освіти 
Домбровська С.М. Механізми державного впливу на реформування 

системи освіти в Україні 
Залкін С.В., Сідченко С.О., Хударковський К.І. Моніторинг ефективності 

функціонування системи гарантування якості вищої військової освіти  
Івашова Л.М., Івашов М.Ф. Напрями розвитку державного управління у 

сфері освіти та науки в Україні  
Калюжний В.С. Організаційний механізм державного управління 

дистанційним навчанням 

Квіткін П.В., Дятлова І.В. Актуальні проблеми формування особистості 
військового керівника 

Кришталь Д.О. Механізми розвитку наукових досліджень у закладах 
вищої освіти 

Ладна О.Б. Державна політика міжнародного співробітництва у сфері 
вищої освіти 

Лопатченко І.М. Використання інноваційних медійних технологій як 
елемент ефективної діяльності сучасних державних службовців 

Лопушинський І.П., Ковнір О.І. Механізми попередження булінгу 
(цькування) серед учасників освітнього процесу 
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Лукиша А.С., Ткаченко І.А., Томілко О.О. Зміст та практика використання 
інноваційних технологій в системі підготовки кваліфікованих фахівців 

Мороз А.В. Забезпечення якості вищої освіти через підвищення 
кваліфікації педагогів – досвід Китаю 

Мороз С.А. Досвід Китаю щодо забезпечення якості вищої освіти через 

механізм її інтернаціоналізації 
Палюх В.В. Закордонний досвід державного управління науковим 

процесом: основні форми та напрями 
Садковий В.П. Методологічні основи державної економічної безпеки 

закладів вищої освіти 
Сіренко Р.Р. Концептуальні засади державної політики розвитку системи 

студентського спортивного руху в Україні 
Спільник В.В., Малюк В.М. Державне регулювання розвитку дистанційної 

та електронної освіти 
Хмиров І.М. Організаційний механізм державного регулювання 

інформаційних освітніх технологій 
Хома О. З. Механізми державного регулювання розвитку освітніх послуг 

України в умовах децентралізації 
Шевчук О.Р. Проблемні питання державного регулювання фізичної 

культури й спорту в Україні 

Шкурат М.О. Управління якістю вищої освіти на основі міжнародних 
стандартів  

Ященко О.А., Карпов С.Г., Власенко А.А. Актуальні питання теорії та 
практики функціонування системи підготовки фахівців у сфері цивільного 

захисту 
Urbanek Andrzej, Streltsov Volodymyr. Education as key factor to develop 

human security concept 
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Секція 2 
Державна політика і управління в галузі національної безпеки: зміст і 

механізм реалізації 
 

Голова секції - Шведун В.О., завідувач кафедри менеджменту навчально-

науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту 
України, д.держ.упр., професор. 

Співголова секції – Мороз С.А., старший науковий співробітник відділу з 

проблем державної безпеки навчально-науково-виробничого центру 

Національного університету цивільного захисту України, к.н.держ.упр. 
Секретар секції - Ахмедова О.О., науковий співробітник наукового 

відділу з проблем управління у сфері цивільного захисту навчально-науково-
виробничого центру Національного університету цивільного захисту України. 

 
 

Алієва П.І. Державна міграційна служба як невід’ємна частина  
міжнародного співробітництва закладів вищої освіти України 

Ашуров К.И.о. Государственная политика и управление в сфере 
национальной безопасности 

Бондаренко А.І Механізм забезпечення ефективності  безпеки економіки 

України 
Гончарова Т.А. Деякі складові державного управління національною 

безпекою України в рамках концепції сталого розвитку 
Husarov K.O. Рredicting the number of internal migratory movements as a part 

of state management of these processes 
Залізнюк В.П. Пропозиції щодо реформування державної політики в сфері 

забезпечення продовольчої безпеки України 
Карлаш В.В. Актуальні проблеми державного регулювання в системі 

охорони здоров’я  
Кийда Л. І. Механізм реалізації митної безпеки України 

Ковальов В.Г. Транспортна безпека як елемент системи забезпечення 
національної безпеки України 

Кравчук О.В. Теоретичні основи дослідження державного управління 

розвитком криміналістичної галузі України 

Крук С. І. Пріоритети підвищення результативності державного 

управління у сфері національної безпеки  
Крюков О.І. Державне управління інформаційною безпекою України в 

умовах глобалізаційних викликів 
Кушлик Р. О. Інноваційні підходи до реалізації національної політики 

енергомодернізації в контексті розв’язання екологічних проблeм на сучасному 
етапі 

Мартьянова Р.А.Необхідність взаємодії органів державної міграційної 
служби України з органами міністерства соціальної політики України у сфері 

державної безпеки 
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Мірненко В.І., Тюрін В.В., Опенько П.В., Мартинюк О.В. Нормативно-
правові аспекти у сфері захисту від терористичних загроз з використанням 

безпілотних авіаційних комплексів 
Нонік В.В. Антикорупційні напрями реформування системи державного 

управління в Україні 

Рубан А.В. Аналіз загроз державній безпеці України 
Степанов В. Ю. Інформаційна безпека в сфері державної політики 

Торічний В.О. Формування та реалізація єдиної державної політики у 
сфері інформаційної безпеки 

Шведун В.О., Надьон О.В. Підходи до державного регулювання 
кібербезпеки 
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Секція 3 
Державна політика і управління в галузі попередження та ліквідації 

надзвичайних ситуацій 
 

 
Голова секції – Стрельцов В.Ю., провідний науковий співробітник 

відділу з проблем управління у сфері цивільного захисту навчально-науково-

виробничого центру Національного університету цивільного захисту України , 
д.держ.упр., професор. 

Співголова секції – Леоненко Н.А., науковий співробітник відділу з 

проблем державної безпеки навчально-науково-виробничого центру 

Національного університету цивільного захисту України, к.е.н. 
Секретар секції – Вавренюк С.А., докторант докторантури навчально-

науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту 
України, к.н.держ.упр. 

 
 

Алебрі Мохамед Абдулла. Сучасні тенденції державної політики щодо 

попередження надзвичайних ситуацій у водному господарстві України 
Барило О.Г., Потеряйко С.П. Удосконалення організаційного механізму 

державного управління у сфері цивільного захисту:  практичний аспект 
Безугла Ю.С., Мосолов В.В, Вінник С.С Державна політика і управління в 

галузі попередження та ліквідаціі НС 
Вовк Н.П., Кришталь Т.М.Аналіз процесу комунікації в антикризовому 

управлінні 
Волянський П.Б., Терент’єва А.В. Застосування кризового менеджменту в 

умовах надзвичайних ситуацій 
Воронов О. І. Професіоналізація процесу прийняття управлінських рішень 

в сфері цивільного захисту 
Гончарова Т.А., Козак М.С., Павлюк К.В. Механізми державного 

управління у сфері цивільного захисту: зміст та практика використання  
Йожиков А.Ю., Шведун В.О. Необхідність вдосконалення процесів 

державного управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій 

Лобойченко В.М., Ільїнський О.В. Щодо проблематики державного 
управління надзвичайними екологічними ситуаціями 

Лобойченко В.М., Малько О.Д. Деякі аспекти державного управління 
екологічною безпекою у сфері цивільного захисту 

Ляшевська О.І., Кофтун А.М., Тішаков О.О. Державна політика щодо 
захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх 

виникнення 
Мамедов Рамин. Государственная политика по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, предотвращение их возникновения 
Мельниченко О.А. Проблеми зі забезпеченням належного державного 

управління пожежною безпекою 
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Олійников О. А. Професійна самосвідомість як запорука успішної 
діяльності працівників ДСНС України 

Рачок О.С., Мельников О.В., Гамарник А.А., Позігун С.А.  Морально – 
психологічний стан особового складу у бойових частинах ЗСУ та методи 

впливу на нього на сучасному етапі 
Тогобицька В. Д. Деякі методологічні аспекти професійного розвитку 

працівників ДСНС України 
Чеберячко С.І., Чеберячко Ю.І., Радчук Д.І., Книш І.М. Методика 

забезпечення охорони праці на державних підприємствах при використані 
ЗІЗОД 

Шевчук Р. Б. Економічний механізм державного регулювання 
забезпечення безпеки при надзвичайних ситуаціях 
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Секція 4 
Державна політика і управління окремих галузей економіки та соціально-

трудових відносин 
 

 
Голова секції – Майстро С.В., завідувач кафедри публічного 

адміністрування у сфері цивільного захисту Національного університету 

цивільного захисту України, д.держ.упр., професор. 
Співголова секції – Батир Ю.Г., доцент кафедри публічного 

адміністрування у сфері цивільного захисту, к.е.н., доцент. 
Секретар секції – Алієва П.І., науковий співробітник наукового відділу з  

проблем державної безпеки навчально-науково-виробничого центру 
Національного університету цивільного захисту України 

 
 

Антипцева О.Ю. Проблеми застосування краудсорсінгу в практиці 
регіонального управління 

Антонова Л. В.Нові підходи до трансформації енергетичної політики 
держави 

Баранов А.М., Западнюк Е.А.Институциональная регламентация создания 

инновационных кластеров Беларуси и стран восточной Европы 
Батир Ю.Г. Державне управління продовольчою безпекою  

Башлай Ю.В., Батир Ю.Г. Державне управління соціально-економічним 
розвитком сільських територій України 

Безсонний В.Л. Басейновий підхід як основний інструмент державного 
управління водними ресурсами 

Біліченко А. П. Визначення ролі державного фінансового контролю у 
соціально-економічному розвитку України 

Більовський М. О. Напрями удосконалення публічного управління та 
адміністрування у сфері енергоефективності та енергозбереження в Україні 

Близнюк А.С. Шляхи удосконалення інфраструктурного забезпечення 
рекреаційної сфери в Україні 

Бутник О.О. Аналіз рівня життя населення як об’єкту ефективного 

державного управління 
Вербицький О. В. Механізми державного управління соціальною кризою 

Вилгін Є.А. Особливості державного регулювання регіональною 
інвестиційно-будівельною підсистемою 

Гаджиев А.Г.Проблемы государственного регулирования цен в 
Азербайджане 

Гуйда О. Закордонний досвід розвитку державного регулювання сфери 
телекомунікацій 

Дєгтяр О.А. Реформа децентралізації: виклики та перспективи 
Дєгтяр О. А. Проекти місцевого розвитку як складова управлінського 

інструментарію підтримки співробітництва територіальних громад 

http://www-center.univer.kharkov.ua/ua/adm.php
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Диганова А.Ю. Механізми державного регулювання транскордонної 
співпраці в Україні 

Домбровська С.М., Науменко А.О. Методологічні засади державного 

управління аграрним сектором економіки 

Драган І. О., Драган І. В. Можливість впровадження державно-приватного 
партнерства в сфері природокористування 

Древаль Ю.Д., Помаза-Пономаренко А.Л. Проблематика державно-
правового регулювання соціальної безпеки 

Дубовик А. В. Система суб’єктів державного регулювання відносин на 
ринку нерухомості 

Ечкенко Н.В., Арнаго Г.В, Анфілов В.Ю, Ганієв Д.Д. Особливості 
державного регулювання економіки та сучасна економічна політика 

Жуковська А.Ю. Публічне управління інклюзивним розвитком 
національної економіки 

Карпеко Н. М. Особливості реалізації соціально-гуманітарної політики в 
Україні 

Ковальчук В.Г., Хижняк М.І. Державна політика розвинених країн щодо 

підтримки інновацій 
Круглов В. В., Терещенко Д.А. Модернізація державного управління 

шляхом використання механізмів державно-приватного партнерства 
Кузнецов И.В. Системный анализ совместного предпринимательства в 

Латвии 
Лагутін В.С. Формування напрямів державного управління іноваційною 

діяльністю 
Левчук О.В. Стратегічний підхід до розвитку діяльності суб’єктів 

господарювання 
Леоненко Н.А.Інвестиційна складова механізму державного регулювання 

туристичної сфери  
Лукиша Р. Т., Ященко О. А. Щодо питання державного управління 

бюджетними ресурсами в умовах децентралізації  
Ляшевська О.І., Ященко О.А. Державне управління інноваційним 

розвитком сталого розвитку регіонів 

Майстро С. В., Майстро Р. Г. Місце національної системи 
оподаткування у міжнародному рейтингу 

Медвецька Т. В. Ефективність використання земельних ресурсів як 
складова росту економічного потенціалу України 

Миколаєць А. П. Формування державної політики до неприбуткових 
організацій на місцевому рівні 

Москалюк С. В. Державна енергетична політика України в контексті 
необхідності забезпечення глобальної енергетичної безпеки 

Науменко А. О. Методи державного регулювання сільського господарства 
й агропромислового комплексу 

Орлова Н. С. Особливості розвитку державної регіональної політики 
України 
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Осипова С.К. Історичні засади розвитку державного регулювання у сфері 
соціального підприємництва 

Полякова Н.О. Державне регулювання розвитком трудового потенціалу 
Ptasica Tatjana (Татьяна Пташиц)Влияние показателей инфляции на 

уровень невозвратных кредитов в коммерческих банках Кипра 

Пуйто О.А. Государственное регулирование международного лизинга в 
республике беларусь на правовом уровне 

Савченко І.Г. Інноваційний аспект державно-приватного партнерства 
розвитку регіону 

Сємілєтов О.С., Батир Ю.Г.Державне управління в галузі лісового 
господарства 

Скорлупін О.Г., Шведун В.О.Комплексна державна стратегія 
антикризового економічного розвитку 

Соклакова С.М., Шведун В.О. Роль громадських організацій у формуванні 
державної молодіжної політики 

Соловей Д. А. Державна політика системного залучення інвестицій у 
контексті стаблізації національної економіки 

Тарасов С. С. Організаційні підходи до формування ефективної кадрової 
політики 

Черкаска В. В. Механізмами впливу бюджетних субсидій на розвиток 

аграрного сектору України 
Шведун В.О., Ахмедова О.О. Туристична сфера України: підходи до 

вдосконалення державного управління 
Щепанський Е. В. Сучасний стан системи державного управління 

туристично-рекреаційною сферою України 
Якимчук О. Ф., Валюх А.М., Якимчук А.Ю. Державна політика 

інформатизації у сфері природокористування 
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Секція 5 
Теоретико-методологічні та практичні аспекти розвитку науки «Публічне 

управління і адміністрування» 
 

Голова секції – Мороз В.М., начальник наукового відділу з проблем 

управління у сфері цивільного захисту навчально-науково-виробничого центру 
Національного університету цивільного захисту України, д.держ.упр., доцент 

Співголова секції – Грень Л.М., провідний науковий співробітник 

наукового відділу з проблем державної безпеки навчально-науково-

виробничого центру Національного університету цивільного захисту України , 
к.пед.н., доцент. 

Секретар секції – Гусаров К.О., старший науковий співробітник 

наукового відділу з проблем управління у сфері цивільного захисту навчально-

науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту 
України. 

 
 

Алхемері Мохаммед Алі Антикризове публічне управління територіями: 
основні засади реалізації 

Басенко А.В.Система управління персоналом житлово-комунального 

підприємства як об’єкт публічного управління 
Біловодська Т.В. Підготовка фахівців у галузі публічного управління: 

аналіз ринку освітніх послуг (на прикладі Харківського регіону) 
Гентош О. П. Особливості поняття відповідальності у реалізації 

управлінських рішень в системі публічного адміністрування  
Демидко Д. Л. Політика трансформації національної ідентичності у 

процесі інтеграції держави перехідного періоду в європейський простір  
Карпюк С.В. Специфіка теоретико-методологічного обґрунтування 

феномену «державне управління» як публічного адміністрування  
Лісман Т.А. Якість підготовки фахівців за спеціальністю «публічне 

управління і адміністрування» як запорука успіху реалізації стратегії розвитку 
держави і регіонів 

Лук’яненко В.Р. Становлення поняття публічного управління в галузі 

науки 
Максимова А.С. Принципи державного управління, як основа 

управлінської діяльності 
Мороз В.М. Рівень популярності напрямів досліджень паспорту 

спеціальності 25.00.02 – механізми державного управління серед здобувачів 
наукового ступеня 

Орлов М. М. Дуальна форма освіти та її вплив на формування 
компетенцій управлінців у сфері публічного управління і адміністрування  

Порока С.Г. Теоретичні засади публічного управління у сфері 
національної безпеки 
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Сердюкова О.Є. Публічне управління в умовах суспільних 
трансформацій: інноваційний підхід 

Спичак А.С. Система розвитку дітей з особливими потребами як об 'єкт 
публічного управління 

Толуб’як В.С. Розвиток спеціальності «публічне управління та 

адміністрування» 
Чеботарьова К.О. Креативний менеджмент як пріоритетний напрям 

розвитку управлінської діяльності 
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