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ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ У  

ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 Публічне управління та адміністрування  
в умовах війни і в поствоєнний період в Україні 

 
15–28 квітня 2022 року  

 



ТЕМАТИЧНІ СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

15 квітня, 18.00–20.30 

Відкриття конференції 
1. Публічно-управлінський потенціал перемоги України в інформаційно-смисловій 

війні проти Російської Федерації.  
2. Безпекові аспекти вітчизняного публічного управління та адміністрування.  

19 квітня, 18.00–20.00 
3. Забезпечення стійкості, ревіталізації та розвитку регіонів і територіальних 

громад в Україні. 
4. Економічне врядування України в умовах війни та в поствоєнний період.  

22 квітня, 18.00–20.00 
5. Гуманітарні та наукові детермінанти розвитку України в умовах війни і в 

поствоєнний період. 
6. Публічне управління у сфері освіти в умовах війни та в поствоєнний період.  

26 квітня, 18.00–20.00 
7. Соціокультурні й психологічні аспекти публічного управління та 

адміністрування  в умовах війни і в поствоєнний період. 
8. Забезпечення єдності громадянського суспільства і політико-управлінської 

еліти в умовах війни та в поствоєнний період. 
28 квітня, 18.00–20.30 

9. Сьогоднішні завдання модернізації України.  
Підсумкова сесія: доповіді керівників секцій та закриття конференції.  

 
Робоча мова конференції – українська. 
Конференція буде  відбуватися в режимі онлайн.  
Участь у конференції зможуть взяти лише зареєстровані особи.  
Про день і час проведення секційних засідань конференції зареєстрованим 

особам буде повідомлено додатково. 
Виступи до 10 хвилин.  

 
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

ДЕГТЯРЬОВА Ія – співголова Оргкомітету, професор кафедри публічного 
управління і проектного менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту 
та психології Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» 
Національної академії педагогічних наук України, голова правління ГО «Аналітично-
консалтинговий центр публічного врядування і права», доктор наук з державного 
управління, професор; 

КУЙБІДА Василь – співголова Оргкомітету, президент Національної академії 
державного управління при Президентові України, президент Всеукраїнської асоціації 
магістрів державного управління, доктор наук з державного управління, професор; 

ПЕТРОВСЬКИЙ Петро – співголова Оргкомітету, завідувач кафедри 
публічного управління та публічної служби Інституту державного управління 
Національного університету «Львівська політехніка», доктор наук з державного 
управління, професор; 

МЕЛЬНИК Тетяна – секретар Оргкомітету, директор з розвитку проєкту 
«Новітня академія демократичного управління» ГО «Аналітично-консалтинговий 
центр публічного врядування і права»; 

БОРОДІН Євгеній – в.о. директора Навчально-наукового інституту державного 
управління Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», доктор 
історичних наук, професор; 



ДРАЧ Ірина – директор Інституту вищої освіти Національної академії 
педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, доцент; 

ІЖА Микола – в.о. директора Навчально-наукового інституту публічної служби 
та управління Державного університету «Одеська політехніка», доктор політичних 
наук, професор; 

КОВТУН Оксана – професор кафедри публічного управління і проектного 
менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології Державного 
закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» Національної академії 
педагогічних наук України, кандидат наук з державного управління, доцент;  

МАМАТОВА Тетяна – професор кафедри державного управління і місцевого 
самоврядування Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», 
доктор наук з державного управління, професор; 

МЕЛЬНИК Юрій – голова Фундації європейських і безпекових досліджень, 
кандидат юридичних наук; 

МОСКАЛЕНКО Світлана – експерт ГО «Аналітично-консалтинговий центр 
публічного врядування і права», кандидат наук з державного управління, доцент;  

МУРАНОВА Наталія – проректор з науково-педагогічної, освітньої роботи та 
міжнародних зв’язків Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту 
освіти» Національної академії педагогічних наук України,  доктор педагогічних наук, 
професор;  

ПАХОМОВА Тетяна – завідувачка кафедри місцевого самоврядування та 
розвитку територій Навчально-наукового інституту публічної служби та управління 
Державного університету «Одеська політехніка», доктор наук з державного 
управління, професор; 

ПЕТРОЄ Ольга – голова ГО «Аналітично-консалтинговий центр публічного 
врядування і права», завідувач відділу дослідницької діяльності університетів 
Інституту вищої освіти НАПН України, доктор наук з державного управління, 
професор; 

ПЛАХОТНЮК Наталія – експерт ГО «Аналітично-консалтинговий центр 
публічного врядування і права», кандидат юридичних наук, доцент; 

ПОДОЛЬЧАК Назарій – завідувач кафедри адміністративного та фінансового 
менеджменту Інституту адміністрування та післядипломної освіти національного 
університету «Львівська політехніка», доктор економічних наук, професор; 

ПУХКАЛ Олександр – президент благодійного фонду «Оберіг Сіверщини», 
доктор наук з державного управління, професор; 

РЕЙТЕРОВИЧ Ігор – керівник політико-правових програм Українського Центру 
суспільного розвитку, кандидат політичних наук, доцент;  

РОЖНОВА Тетяна – директор Навчально-наукового інституту менеджменту та 
психології Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» 
Національної академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук, доцент; 

СУШИЙ Олена – завідувач лабораторії методології психосоціальних і політико-
психологічних досліджень Інституту соціальної та політичної психології Національної 
академії педагогічних наук України, доктор наук з державного управління, доцент;  

ТОКАР Маріан – директор Науково-дослідного інституту політичної 
регіоналістики, професор кафедри політології і державного управління Ужгородського 
національного університету, доктор наук з державного управління, доцент; 

ЧИКАРЕНКО Ірина –  завідувачка кафедри державного управління і місцевого 
самоврядування Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», 
доктор наук з державного управління, професор. 
 

 



 
Форми участі у конференції: 

 Виступ з доповіддю  
 Участь як слухача 
 Заочна участь (публікація матеріалів) 

 
Для участі у науково-практичній конференції необхідно до  

13 квітня 2022 року подати оргкомітету конференції: 
 електронний варіант тез доповіді (форма 1) на адресу 

nadu.project@gmail.com (у назві файлу з тезами доповіді зазначати ПІпБ);  
 2) заявку учасника конференції, заповнивши її за посиланням: 

https://docs.google.com/forms/d/1yEqdxlFtelFwXHuZopjT2J1saMYyQW-
c_Sk8gxBeo2g/edit  

 
Матеріали конференції будуть видані в електронному вигляді й опубліковані на 

сторінці конференції у Facebook та на сайтах організаторів конференції. 
Участь у конференції безкоштовна. 

 
 

Вимоги до оформлення тез: 
1. Обсяг тез – 2–5 сторінок. 
2. Текст подається у вигляді документа Word (редактор Microsoft Word, шрифт 

Times New Roman (кегель 14; міжрядковий інтервал – 1,5; поля – по 2 см; абзац – 
1,25 см), збереження у форматі doc або docx). 

3. Матеріал розташовується у такій послідовності (форма 2): 
– ПІпБ автора або співавторів, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце 

роботи; для здобувачів вищої освіти в дужках вказати ПІпБ наукового керівника, його 
науковий ступінь, вчене звання, посаду, місце роботи; 

– назва матеріалів по центру великими літерами та жирним шрифтом; 
– текст тез; 
– список використаних джерел (відповідно до ДСТУ 8302:2015). 

 
4. Посилання на джерело зі списку у тексті тез здійснюється у форматі [1, с.] 

для друкованого джерела або [1] для електронного джерела. 
Оргкомітет конференції має право відмовити у розміщенні матеріалів у збірнику 

тез доповідей, в тому числі у випадку недотримання автором вимог академічної 
доброчесності, або в разі їх невідповідності тематиці конференції.  

 
 
Контактні дані Оргкомітету конференції:  
Тетяна Мельник – секретар Оргкомітету: 067 888 37 15  

Електронна адреса: nadu.project@gmail.com  

  
Запрошення на конференцію буде надіслано учасникам на адресу, вказану в 

заявці. 
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Форма 1 
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ 

 

Прізвище та ініціали, науковий ступінь, вчене звання,  

посада, місце роботи (повністю) 

 

НАЗВА ТЕЗ 

 

Авторський текст тез….  

 

Список використаних джерел 

 

1. Мельник Т. О. Спеціальні компетентності фахівців, які здійснюють 

інформаційно-аналітичне забезпечення публічного управління регіональним 

розвитком. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 18. С. 72–77. URL : 

http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=7607&i=11 
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