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Чорноморський національний університет 

імені Петра Могили 

 

Конференція проходить у рамках проекту програми Еразмус+  

Жан Моне Модуль 610664-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE «Управ-

ління в ЄС та політика європейської інтеграції». 

 

This project has been funded with support from the European 

Commission. This publication [communication] reflects the views only 

of the author, and the Commission cannot be held responsible for any 

use which may be made of the information contained therein. 
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Організатори Конференції: 
 

Міністерство освіти і науки України 

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили 

Інститут державного управління 

 

ПРОГРАМА 

………………………………………………………… 

2 грудня 2019 р., м. Миколаїв, Україна 

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, 

м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10, вчена рада 
 

09:30–10:00 Реєстрація 

10:00–11:00 Відкриття. 

 Леонід КЛИМЕНКО, ректор Чорноморського націо-

нального університету ім. Петра Могили. 

 Лідія МАШКОВА, директор департаменту економіч-

ного розвитку та регіональної політики Миколаївської 

облдержадміністрації. 

 Оксана ЄЛЬЧІЄВА, директор департаменту соціаль-

ного захисту населення Миколаївської облдерж-

адміністрації. 

 Дмитро ЛАЗАРЄВ, директор департаменту з надання 

адміністративних послуг Миколаївської міської ради. 

 Володимир БЕГЛИЦЯ, проректор Чорноморського 

національного університету ім. Петра Могили. 

 Володимир ЄМЕЛЬЯНОВ, директор Інституту держав-

ного управління Чорноморського національного універси-

тету ім. Петра Могили. 

 Михайло БАГМЕТ, директор Інформаційного центру 

Європейського Союзу Чорноморського національного 

університету ім. Петра Могили. 

 Світлана СОРОКА, професор кафедри публічного 

управління та адміністрування Чорноморського націо-

нального університету ім. Петра Могили. 

11:00–13:00 Робота в секціях  

13:00–14:00 Фуршет 

14:00–16:30 Робота у секціях 

16:30–17:00 Підбиття підсумків та закриття конференції  

 

Робочі мови: українська, англійська.  
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

 

Голова: 

Сорока С. В., доктор наук з державного управління, професор, 

заступник директора Інституту державного управління ЧНУ ім. Петра 

Могили. 

 

Заступники голови: 

Палагнюк Ю. В., доктор наук з державного управління, професор, 

завідувач кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки ЧНУ 

ім. Петра Могили. 

Сай Д. В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної 

роботи, управління і педагогіки ЧНУ ім. Петра Могили. 

 

Члени оргкомітету: 

Беглиця В. П., доктор наук з державного управління, професор, 

проректор ЧНУ ім. Петра Могили. 

Ємельянов В. М., доктор наук з державного управління, професор, 

директор Інституту державного управління ЧНУ ім. Петра Могили. 

Андрєєв В. І., кандидат технічних наук, доцент, начальник 

наукового відділу ЧНУ ім. Петра Могили. 

 

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

 

доповіді – 10 хв.; 

інформація – 7 хв.; 

відповіді на запитання – 3–5 хв.; 

участь у обговоренні та диспуті – 3–5 хв. 
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СЕКЦІЯ: Лісабонська угода 

як основа для реформування системи 
управління ЄС та її ефективність 

 

 
Модератор: Сорока Світлана Вікторівна, д-р наук з держ. упр., 

професор кафедри публічного управління та адміністру-
вання ЧНУ ім. Петра Могили. 

 

ВИСТУПИ: 

 
Коваль Г. В., д-р наук з держ. упр., професор, завідувач кафедри 
гуманітарних дисциплін та соціальної роботи, Державний університет 
безпеки життєдіяльності (м. Львів). 

Лісабонський договір – перспектива для побудови багатовектор-

ного Європейського Союзу. 
 

Габро І. В., канд. політ. наук, доцент кафедри міжнародних відносин 
та зовнішньої політики, Чорноморський національний університет  
ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Лісабонська угода та основні цінності ЄС. 
 

Ципліцька О. О., канд. екон. наук, доцент, старший науковий 
співробітник відділу промислової політики, ДУ «Інститут економіки та 
прогнозування НАН України» (м. Київ). 

Вплив Лісабонського договору на якість державних інституцій 

країн Європейського Союзу. 
 

Міщенко О. М., викладач кафедри гуманітарних дисциплін та соціаль-
ної роботи, Державний університет безпеки життєдіяльності (м. Львів). 

Лісабонська угода – договір про реформу. 
 

Спінул К. О., аспірант Навчально-наукового інституту міжнародних 
відносин та соціальних наук, МАУП (м. Київ). 

Лісабонський договір та його вплив на розвиток Європейського 

Союзу. 
 

Рудаковська А. В., магістрантка спеціальності «Соціальна робота» 
Інституту державного управління, Чорноморський національний універ-
ситет ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Трансформація системи управління Європейського Союзу згідно з 

Лісабонським договором. 
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Ротар О. М., магістрантка спеціальності «Публічне управління та 

адміністрування» Інституту державного управління, Чорноморський 

національний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Вплив Лісабонської угоди на процес становлення  політичної еліти 

в країнах ЄС. 

 

Падалка А. В., магістрант спеціальності «Публічне управління та 

адміністрування» Інституту державного управління, Чорноморський 

національний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Лісабонська угода про внесення змін в Угоду про ЄС й Угоду про 

заснування Європейської Спільноти. 

 

Сліпчук А. С., магістрантка спеціальності «Публічне управління та 

адміністрування» Інституту державного управління, Чорноморський 

національний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Вплив Лісабонського договору на спільну зовнішню та безпекову 

політику ЄС. 

 

Биковська Т. В., магістрантка спеціальності «Публічне управління та 

адміністрування» Інституту державного управління, Чорноморський 

національний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Лісабонський договір та його вплив на розвиток Європейського 

Союзу. 

 

Сорока С. В., д-р наук з держ. упр., професор кафедри публічного 

управління та адміністрування, Чорноморський національний універ-

ситет ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Законодавча роль Європейського парламенту після прийняття 

Лісабонського договору. 

 

Богославець В. В., магістрант спеціальності «Публічне управління та 

адміністрування» Інституту державного управління, Чорноморський 

національний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Забезпечення економічної безпеки держави: досвід європейських 

країн. 

 

Сай Д. В., канд. пед. наук., доцент кафедри соціальної роботи, управ-

ління і педагогіки, Чорноморський національний університет ім. Петра 

Могили (м. Миколаїв). 

Лісабонська угода: нові можливості для соціального розвитку. 
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Волкова О., магістрантка спеціальності «Соціальна робота» Інституту 

державного управління, Чорноморський національний університет  

ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Лісабонська угода як система змін в управлінні ЄС. 

 

Волинець К. В., магістрантка спеціальності «Соціальна робота» 

Інституту державного управління, Чорноморський національний універ-

ситет ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Лісабонський договір та його основний зміст. 
 

Бойко А. О., магістрант спеціальності «Публічне управління та адмі-

ністрування» Інституту державного управління, Чорноморський націо-

нальний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Правова регламентація громадянства в ЄС. 

 

Семенова І. М., студентка 4 курсу спеціальності «Соціальна робота», Чорно-

морський національний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Значення Лісабонського договору для ЄС. 

 

Щербина Ю. М., спеціаліст Інгульського відділу Миколаївської місцевої 

прокуратури № 2 (м. Миколаїв). 

Посилення міжвідомчої співпраці правоохоронних і судових органів 

країн-членів ЄС. 
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СЕКЦІЯ: Політичні аспекти європейської 

інтеграції після прийняття  
Лісабонського договору 

 

 
Модератор: Палагнюк Юліана Вікторівна, д-р наук з держ. упр., 

професор, завідувач кафедри соціальної роботи, управ-
ління і педагогіки ЧНУ ім. Петра Могили. 

 

ВИСТУПИ: 
 
Яровой Т. С., канд. наук з держ. упр., доцент, доцент кафедри публіч-
ного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персо-
налом (м. Київ). 

Особливості європейського досвіду лобіювання та підходи до його 

застосування в Україні. 

 
Тихоненко І. В., канд. політ. наук, старший викладач кафедри 
міжнародних відносин та зовнішньої політики, Чорноморський націо-
нальний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Права людини як об’єкт імплементації європейських цінностей у 

зовнішній політиці Швеції на українському напрямі. 

 
Хмель А. О., канд. іст. наук, доцент кафедри міжнародних відносин  
та зовнішньої політики, Чорноморський національний університет 
ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Лісабонський договір та іспанські політичні ініціативи: від рати-

фікації до сьогодення. 

 
Ярошенко В. М., канд. політ. наук, доцент кафедри соціальної роботи, 
Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського  
(м. Миколаїв). 

Освітньо-міграційна складова проєвропейського вектору політич-

ного розвитку України. 
 
Палагнюк Ю. В., д-р наук з держ. упр., професор, завідувач кафедри 
соціальної роботи, управління і педагогіки Інституту державного управ-
ління, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили  
(м. Миколаїв). 

Європейська інтеграція від «Договору, що встановлює Конституцію 

для Європи» до «Лісабонського договору»: причини і наслідки. 
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Іовчева А. М., канд. політ. наук, старший викладач кафедри історії, 
Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, член 
Української асоціації європейських студій, керівник громадської  
організації «Партнерство для розвитку» (м. Миколаїв). 
Проблеми гендерної рівності в країнах ЄС після прийняття 
Лісабонського договору. 
 

Торхова Н. О., аспірантка кафедри публічного управління та адмі-
ністрування Інституту державного управління, Чорноморський націо-
нальний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 
Досвід Європейського Союзу в сфері управління зв’язками з 
громадськістю та ЗМІ в органах правосуддя. 
 

Дмитрук С. Ф., аспірант кафедри публічного адміністрування Між-
регіональної академії управління персоналом (м. Київ). 
Трансформація поглядів України на безпекове середовище в умовах 
глобалізації після набуття чинності Лісабонського договору. 
 

Гаркуша А. М., магістрантка спеціальності «Публічне управління та 
адміністрування» Інституту державного управління, Чорноморський 
національний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 
Інформатизація як найважливіший пріоритет Європейського  
Союзу. 
 

Репіна І., магістрантка спеціальності «Публічне управління та адмі-
ністрування» Інституту державного управління, Чорноморський націо-
нальний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 
Досвід функціонування виборчих систем країн ЄС. 
 

Переновська А. І., головний спеціаліст відділу Державного реєстру виборців 
апарату Новобузької районної державної адміністрації (м. Новий Буг). 
Ефективність використання громадського контролю в Україні в 
процесі європейської інтеграції. 
 

Тадіян Р. В., магістрантка спеціальності «Публічне управління та 
адміністрування» Інституту державного управління, Чорноморський 
національний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 
Зарубіжний досвід застосування механізмів реалізації державної 
молодіжної політики. 
 

Лушагіна Т. В., канд. політ. наук, старший викладач кафедри полі-
тичних наук, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили 
(м. Миколаїв). 
Європейський досвід розвитку молодіжного потенціалу в умовах 
децентралізації. 
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Рибінський Р. Я., магістрант спеціальності «Публічне управління та 

адміністрування» Інституту державного управління, Чорноморський 

національний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Досвід формування управлінської еліти в Німеччині. 

 

Корчагіна О. С., головний спеціаліст-економіст Головного управління 

статистики у Миколаївській області (м. Миколаїв). 

Використання інструментів електронної демократії в країнах 

Європейського Союзу. 

 

Шаловинська О. І., магістрантка спеціальності «Публічне управління 

та адміністрування» Інституту державного управління, Чорноморський 

національний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Ключові проблеми співпраці України з Європейським Союзом. 

 

Соколова Н. М., магістрантка спеціальності «Публічне управління та 

адміністрування» Інституту державного управління, Чорноморський 

національний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Стан української національної ідентичності в умовах євро-

інтеграції. 

 

Євтушенко Н. О., магістр філології, магістрантка спеціальності «Публічне 

управління та адміністрування» Інституту державного управління, 

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Імператив політичної коректності в Європейському Співтоваристві. 

 

Теслін А. М., магістрант спеціальності «Публічне управління та адмі-

ністрування» Інституту державного управління, Чорноморський націо-

нальний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Мінімальна держава у поглядах європейських мислителів. 

 

Пєрєвєрзєва Н. М., магістрантка спеціальності «Публічне управління 

та адміністрування» Інституту державного управління, Чорноморський 

національний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Cоціальна безпека країн Cхідної Європи. 

 

Нагорна С. Ю., магістрантка спеціальності «Публічне управління та 

адміністрування» Інституту державного управління, Чорноморський 

національний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Особливості євроінтеграційного процесу у Польщі. 
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Віник А. В., магістрантка спеціальності «Публічне управління та 
адміністрування» Інституту державного управління, Чорноморський 
національний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Механізми реалізації молодіжної політики з урахуванням євро-

пейського досвіду. 

 
Михайльонок Д. В., магістрантка спеціальності «Публічне управління 
та адміністрування» Інституту державного управління, Чорноморський 
національний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Гендерна політика в публічному управлінні в країнах Європейсь-

кого Союзу: досвід для України. 

 
Зінкін К. С., магістрант спеціальності «Публічне управління та адмі-
ністрування» Інституту державного управління, Чорноморський націо-
нальний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Європейський досвід щодо державної політики створення еко-

логічної мережі. 

 
Плахотнюк Т. В., магістрантка спеціальності «Публічне управління та 
адміністрування» Інституту державного управління, Чорноморський 
національний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Європейський досвід залучення громадськості до формування та 

реалізації державної політики. 

 
Уварова Ю. С., начальник відділу з питань банкрутства Головного 
територіального управління юстиції у Миколаївській області (м. Миколаїв). 

Перспективи розвитку ринку землі в Україні в умовах євро-

інтеграції. 
 
Купенко О., магістрантка спеціальності «Публічне управління та 
адміністрування» Інституту державного управління, Чорноморський 
національний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Проблеми демографічної кризи для країн ЄС. 

 
Шведова К., магістрантка спеціальності «Публічне управління та 
адміністрування» Інституту державного управління, Чорноморський 
національний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Трудова міграція як один з чинників європейської інтеграції. 

 
Шпаков В. В., магістрант спеціальності «Політологія», Чорноморсь-
кий національний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Політика пам’яті в формуванні європейської ідентичності ЄС. 
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СЕКЦІЯ: Досвід Європейського Союзу  

для реформування публічного управління  

в Україні 
 

 
Модератор: Ємельянов Володимир Михайлович, д-р наук з держ. 

упр., професор, директор Інституту державного управ-
ління, ЧНУ ім. Петра Могили. 

 

ВИСТУПИ: 

 
Букін О. А., начальник управління адміністративного забезпечення  
головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській  
області (м. Миколаїв). 

Європейська модель децентралізації освіти на прикладі Республіки 

Польща. 

 
Багмет М. О., д-р іст. наук, професор, професор кафедри місцевого 
самоврядування та регіонального розвитку Інституту державного 
управління, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили 
(м. Миколаїв), 
Веремейчук С. А., магістрантка спеціальності «Публічне управління 
та адміністрування» Інституту державного управління, Чорноморський 
національний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Миколаївський центр надання адміністративних послуг: резуль-

тати впровадження європейського досвіду. 

 
Лізаковська С. В., канд. наук з держ. упр., доцент, викладач 
Військово-морської академії імені Героїв Вестерплатте, (м. Гдиня,  
Республіка Польща). 

Європейський досвід взаємодії громадянського суспільства з 

органами публічної влади. 

 
Євтушенко О. Н., д-р політ. наук, професор, завідувач кафедри 
публічного управління та адміністрування Інституту державного управ-
ління, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили  
(м. Миколаїв), 
Белінська Т. О., магістрантка спеціальності «Публічне управління та 
адміністрування» Інституту державного управління, Чорноморський 
національний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Європейський досвід благоустрою міст: можливості для України. 
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Юрченко О. О., в. о. завідувача сектору мобілізаційної роботи та 

звернень громадян Управління охорони здоров’я Миколаївської  

обласної державної адміністрації (м. Миколаїв). 

Державне управління щодо забезпечення політики безпеки:  

вітчизняний та європейський досвід (на прикладі Франції). 

 

Малікіна О. А., старший викладач кафедри публічного управління та 

адміністрування Інституту державного управління, Чорноморський 

національний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв), 

Лотоцька С. В., магістрантка спеціальності «Публічне управління та 

адміністрування» Інституту державного управління, Чорноморський 

національний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Європейські практики мотивації державних та муніципальних 

службовців: можливості впровадження в Україні. 

 

Каплинська О. В., заступник начальника відділу загальної середньої 

та дошкільної освіти управління освіти Миколаївської міської ради, 

магістр державного управління (м. Миколаїв). 

Окремі аспекти реалізації реформи публічного управління на рівні 

місцевого самоврядування. 

 

Малиновська Н. Л., канд. іст. наук, доцент кафедри соціальної роботи, 

управління і педагогіки Інституту державного управління, Чорно-

морський національний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Комунікативна діяльність органів влади як складова сучасного 

демократичного режиму. 

 

Курдіяш Г. О., головний спеціаліст загального відділу управління 

адміністративного забезпечення Головного управління Пенсійного фонду 

України в Миколаївській області (м. Миколаїв). 

Електронне урядування в Україні з урахуванням досвіду Євро-

пейського Союзу. 

 

Кузнєцов В., магістрант спеціальності «Публічне управління та адмі-

ністрування» Інституту державного управління, Чорноморський націо-

нальний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Досвід надання електронних адміністративних послуг у країнах ЄС. 

 

Котляревський Б. Д., магістрант спеціальності «Публічне управління 

та адміністрування» Інституту державного управління, Чорноморський 

національний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв), 
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Божаєв З. Н., магістрант спеціальності «Публічне управління та 
адміністрування» Інституту державного управління, Чорноморський 
національний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Особливості організації публічної служби у Франції: можливості 

використання в Україні. 

 
Ленартович Л. Ф., магістрантка спеціальності «Публічне управління 
та адміністрування» Інституту державного управління, Чорноморський 
національний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Мотивація персоналу у сфері державної служби в країнах Євро-

пейського Союзу. 
 
Непомнюща А. Г., головний спеціаліст відділу управління персо-
налом та організаційної роботи апарату Баштанської районної держав-
ної адміністрації (м. Баштанка). 

Система електронного декларування осіб уповноважених на   

виконання державних функцій у країнах ЄС. 

 
Слободянюк Д. С., аспірант Інституту державного управління, Чорно-
морський національний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Актуальні питання реформування системи колективного управ-

ління авторськими і суміжними правами в Україні відповідно до 

вимог ЄС. 

 
Власенко О. О., головний спеціаліст відділу обслуговування розпо-
рядників коштів та інших клієнтів місцевих бюджетів Головного 
управління Державної казначейської служби у Миколаївській області 
(м. Миколаїв). 

Досвід країн ЄС у застосуванні банківського нагляду та  

регулювання. 
 
Кабаєва А. І., провідний фахівець кафедри публічного управління та 
адміністрування Інституту державного управління, Чорноморський 
національний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв), 
Божаєв З. Н., магістрант спеціальності «Публічне управління та 
адміністрування» Інституту державного управління, Чорноморський 
національний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Європейські принципи проходження державної служби. 
 
Стамат Ю. С., провідний спеціаліст відділу діловодства Головного 
управління Державної казначейської служби України в Миколаївській 
області (м. Миколаїв). 

Особливості реалізації права громадян на звернення в країнах ЄС. 
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Андрієнко А. О., заступник начальника відділу з ретроконверсії 

Головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській 

області (м. Миколаїв). 

Досвід країн ЄС щодо реформування системи пенсійного забез-

печення. 

 

Андріяш В. І., д-р наук з держ. упр., доцент, професор кафедри 

публічного управління та адміністрування Інституту державного управ-

ління, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили  

(м. Миколаїв), 

Широка О. Я., магістрантка спеціальності «Публічне управління та 

адміністрування» Інституту державного управління, Чорноморський 

національний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Досвід впровадження планування бюджету в країнах ЄС. 

 

Іванова З. Д., головний спеціаліст відділу формування Національного 

архівного фонду та діловодства Державного архіву Миколаївської 

обласної державної адміністрації (м. Миколаїв). 

Досвід Польщі з реформування системи місцевих органів влади. 

 

Корсун А. Л., головний спеціаліст сектору фінансового забезпечення 

Управління житлово-комунального господарства Миколаївської обласної 

державної адміністрації (м. Миколаїв). 

Децентралізація управління освітою: європейський досвід  для 

України. 

 

Андріяш В. І., д-р наук з держ. упр., доцент, професор кафедри публіч-

ного управління та адміністрування Інституту державного управління, 

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили   

(м. Миколаїв), 

Кремізіон Н. М., заступник начальника відділу з питань банкрутства 

Головного територіального управління юстиції у Миколаївській 

області (м. Миколаїв). 

Державне регулювання банкрутства: зарубіжний досвід. 

 

Індикова О. Д., начальник відділу фінансово-економічного та матеріально-

технічного забезпечення Державного архіву Миколаївської області  

(м. Миколаїв). 

Досвід країн Європейського Союзу в дигіталізації документів 

архівів і створення системи користування ними. 
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Залєвська Г. І., магістрантка спеціальності «Публічне управління та 

адміністрування» Інституту державного управління, Чорноморський 

національний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Адміністративно-правове регулювання електронного документо-

обігу у сфері публічного управління в умовах європейської 

інтеграції України. 

 

Шуріна Н. О., провідний спеціаліст Миколаївського районного суду 

Миколаївської області (м. Миколаїв). 

Діяльність антикорупційних органів держав ЄС на прикладі  

Франції. 

 

Самоуков С. В., магістрант спеціальності «Публічне управління та 

адміністрування» Інституту державного управління, Чорноморський 

національний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Перспективні напрямки використання європейського досвіду  

розвитку сільських територій. 

 

Старікович І. С., магістрант спеціальності «Публічне управління та 

адміністрування» Інституту державного управління, Чорноморський 

національний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Європейській досвід місцевого самоврядування та його значення 

для України в умовах децентралізації влади. 

 

Смєлянець Т. Г., магістрантка спеціальності «Публічне управління та 

адміністрування» Інституту державного управління, Чорноморський 

національний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Досвід Німеччини в сфері оцінювання державних службовців. 

 

Лазаренко Т. В., головний спеціаліст відділу з питань виплати пенсій 

Головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській 

області (м. Миколаїв). 

Особливості захисту персональних даних в ЄС: досвід для України. 

 

Янішина В. Ф., магістрантка спеціальності «Публічне управління та 

адміністрування» Інституту державного управління, Чорноморський 

національний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Інституціонально-правовий механізм реалізації державної інноваційної 

політики. 
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Банкова О. С., магістрантка спеціальності «Публічне управління та 

адміністрування» Інституту державного управління, Чорноморський 

національний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Особливості приватизації у країнах-членах ЄС з Центрально-

Східної Європи: досвід для України. 

 

Андріяш В. І., д-р наук з держ. упр., доцент, професор кафедри публіч-

ного управління та адміністрування Інституту державного управління, 

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв), 

Жур Т. М., магістрант спеціальності «Публічне управління та адміністру-

вання» Інституту державного управління, Чорноморський національ-

ний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Особливості планування видатків місцевих бюджетів: зарубіжна 

практика. 

 

Гарбар В. І., магістрантка спеціальності «Публічне управління та 

адміністрування» Інституту державного управління, Чорноморський 

національний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Досвід Європейського Союзу щодо вдосконалення управління у 

сфері місцевого самоврядування на демократичних засадах. 

 

Шуригіна В. В., головний спеціаліст відділу ведення реєстру Управ-

ління надання адміністративних послуг апарату виконавчого комітету 

Вознесенської міської ради (м. Вознесенськ). 

Досвід надання адміністративних послуг органами місцевого 

самоврядування в країнах Європейського Союзу. 
 

Плевак С. М., канд. наук з держ. упр., викладач предметної циклової 

комісії соціально-економічних дисциплін, Миколаївський базовий 

медичний коледж (м. Миколаїв). 

Досвід реформування публічного управління Республіки Польща 

для України. 

 

Андріяш В. І., д-р наук з держ. упр., доцент, професор кафедри публіч-

ного управління та адміністрування Інституту державного управління, 

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв), 

Куліковський О. В., магістрант спеціальності «Публічне управління 

та адміністрування» Інституту державного управління, Чорноморський 

національний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Зарубіжна практика організаційної культури: тенденції змін. 
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Троян О. С., начальник відділу представництва інтересів у судах та інших 

органах юридичного управління Головного управління Пенсійного 

фонду України в Миколаївській області (м. Миколаїв). 

Досвід країн ЄС у забезпеченні професіоналізації державних  

службовців. 

 

Касаткіна Т. О., магістрантка спеціальності «Публічне управління та 

адміністрування» Інституту державного управління, Чорноморський 

національний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Особливості надання адміністративних послуг у країнах Євро-

пейського Союзу. 

 

Коваленко І. І., магістрантка спеціальності «Публічне управління та 

адміністрування» Інституту державного управління, Чорноморський 

національний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Досвід впровадження електронного урядування у Великобританії. 

 

Лінчаковська М. С. магістрантка спеціальності «Публічне управління 

та адміністрування» Інституту державного управління, Чорноморський 

національний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Переваги та недоліки впровадження електронного документообігу 

в органах місцевого самоврядування України. 

 

Єрмаков І. В., завідувач сектору звернень громадян та доступу до 

публічної інформації Головного управління Держгеокадастру у Мико-

лаївській області (м. Миколаїв). 

Реформування системи місцевого самоврядування України з  

врахуванням європейського досвіду. 

 

Скакун І. Є., магістрантка спеціальності «Публічне управління та 

адміністрування» Інституту державного управління, Чорноморський 

національний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Зарубіжний досвід державного контролю за діяльністю органів 

місцевого самоврядування. 

 

Чуйкова Н. В. головний спеціаліст відділу планування та обліку 

персоналу Головного управління Пенсійного фонду України в Мико-

лаївській області (м. Миколаїв). 

Європейський досвід у сфері пенсійного забезпечення. 
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Руда О. В., заступник начальника відділу інформаційного забезпе-
чення державного земного кадастру Управління державного земель-
ного кадастру Головного управління Держгеокадастру у Миколаївсь-
кій області (м. Миколаїв). 

Світовий досвід здійснення внутрішнього аудиту в державному органі. 
 
Солодка К. С., магістрантка спеціальності «Публічне управління та 
адміністрування» Інституту державного управління, Чорноморський 
національний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Досвід реалізації державної політики регулювання земельних 

відносин у країнах Європи. 
 
Куц П. І., магістрант спеціальності «Публічне управління та адміністру-
вання» Інституту державного управління, Чорноморський національ-
ний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Організаційно-правове регулювання місцевого самоврядування в 

процесі децентралізації та євроінтеграції. 
 
Шиндер В. М., магістрантка спеціальності «Публічне управління та 
адміністрування» Інституту державного управління, Чорноморський 
національний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Децентралізація влади як фактор підвищення ефективності публіч-

ного управління (досвід європейських країн). 
 
Фальченко Н. О., магістрантка спеціальності «Публічне управління та 
адміністрування» Інституту державного управління, Чорноморський 
національний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Місцеві податки і збори в європейських країнах: досвід для України. 

 
Яценко Л. В., головний спеціаліст відділу документального забезпе-
чення Генеральної прокуратури України в Миколаївській області  
(м. Миколаїв). 

Особливості документообігу в правоохоронних органах: досвід 

країн ЄС. 

 
Андріяш В. І., д-р наук з держ. упр., доцент, професор кафедри публіч-
ного управління та адміністрування Інституту державного управління, 
Чорноморський національний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв), 
Довгопол А. В., магістрант спеціальності «Публічне управління та 
адміністрування» Інституту державного управління, Чорноморський 
національний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Модель організації влади у Республіці Польща: досвід для України. 
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Лященко Ю. В., магістрант спеціальності «Публічне управління та 

адміністрування» Інституту державного управління, Чорноморський 

національний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Конфлікти інтересів у професійній діяльності державних службовців 

в європейських країнах. 

 
Андріяш В. І., д-р наук з держ. упр., доцент, професор кафедри публіч-
ного управління та адміністрування Інституту державного управління, 
Чорноморський національний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв), 
Єгоров С. А., головний спеціаліст відділу обліку, організаційно-
контрольної та мобілізаційної роботи департаменту економічного  
розвитку та регіональної політики Миколаївської обласної державної 
адміністрації (м. Миколаїв). 

Аналіз основних умов проведення реформи децентралізації в 

Україні та Польщі. 
 
Фута О. В., старший секретар Миколаївського районного суду Мико-
лаївської області (м. Миколаїв). 

Удосконалення системи розгляду проваджень про адміністративні 

правопорушення на прикладі Німеччини. 

 
Сухарніков В. І., заступник директора Центру надання адміністратив-
них послуг Миколаївської міської ради (м. Миколаїв). 

Досвід зарубіжних країн у розвитку державної служби України як 

соціального інституту. 

 
Жеванова Н., магістрантка спеціальності «Публічне управління та 
адміністрування» Інституту державного управління, Чорноморський 
національний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Інституційна взаємодія влади, бізнесу і громадськості як один із 

чинників європейського управління. 
 
Новожилова І. М., головний спеціаліст відділу договірних відносин 
Управління з використання та розвитку комунальної власності Мико-
лаївської міської ради (м. Миколаїв). 

Пенсійна реформа в Україні: зарубіжний досвід та вітчизняна 

практика. 

 
Райчо О. С., головний спеціаліст управління інформаційних систем та 
електронних реєстрів Головного управління Пенсійного фонду України 
в Миколаївській області (м. Миколаїв). 

Лідерство в державній службі в країнах Європейського Союзу. 
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Волобуєва А. В., магістрантка спеціальності «Публічне управління та 

адміністрування» Інституту державного управління, Чорноморський 

національний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Використання досвіду європейських країн при реформуванні МВС 

України з метою розвитку демократичного суспільства в Україні. 

 

Павлова М. В., магістрантка спеціальності «Публічне управління та 

адміністрування» Інституту державного управління, Чорноморський 

національний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Система підготовки державних службовців у Франції. 

 

Сокирко М. С., аспірант 2-го курсу з публічного управління та адміністру-

вання, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили 

(м. Миколаїв). 

Досвід Європейського Союзу для реформування публічного управ-

ління в Україні. 

 

Піщанська С. В., магістрантка спеціальності «Публічне управління та 

адміністрування» Інституту державного управління, Чорноморський 

національний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Використання європейського досвіду стратегічного планування як 

елементу муніципального менеджменту. 

 

Цикaлюк I., магістрант спеціальності «Публічне управління та  

адміністрування» Інституту державного управління, Чорноморський 

національний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Перспективи викoриcтaння єврoпейcькoгo дocвіду при впровадженні 

cучacнoї моделі децентрaлiзaцiї влади в Україні. 
 

Непочатих А. Є., завідувач сектором фінансового забезпечення Управ-

ління житлово-комунального господарства Миколаївської обласної 

державної адміністрації (м. Миколаїв). 

Світовий досвід використання програмно-цільового методу у бюджет-

ному плануванні. 

 

Щербакова А. С., заступник начальника Заводського РВ у м. Мико-

лаєві УДМС України в Миколаївській області (м. Миколаїв). 

Інститут адміністративних послуг в Україні у контексті укріп-

лення демократичних інституцій в процесі європейської інтеграції. 
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Гаркавенко А. Ю., головний спеціаліст відділу фінансово-господарсь-

кого забезпечення апарату Новобузької райдержадміністрації Мико-

лаївської області (м. Новий Буг). 

Комунікативна взаємодія органів місцевого самоврядування та 

громадськості в умовах трансформації. 

 

Богославець В. В., магістрант спеціальності «Публічне управління та 

адміністрування» Інституту державного управління, Чорноморський 

національний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Базові принципи стратегічного планування розвитку територій у 

країнах Європи. 

 

Кізілова Л. М., магістрантка спеціальності «Публічне управління та 

адміністрування» Інституту державного управління, Чорноморський 

національний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Пріоритетні напрямки впровадження європейського досвіду  

децентралізації влади. 

 

Синюк Ю. М., магістрант спеціальності «Публічне управління та 

адміністрування» Інституту державного управління, Чорноморський 

національний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Government Relations в системі публічного управління України. 

 

Москаленко С. В., магістрантка спеціальності «Публічне управління 

та адміністрування» Інституту державного управління, Чорноморський 

національний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Європейський досвід проведення децентралізації влади та ство-

рення територіальних громад. 

 

Ведяєв В., магістрант спеціальності «Публічне управління та 

адміністрування» Інституту державного управління, Чорноморський 

національний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Досвід країн ЄС у запровадженні реформи децентралізації. 

 

Буланча О. В., магістрант спеціальності «Публічне управління та 

адміністрування» Інституту державного управління, Чорноморський 

національний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Системи підготовки та підвищення кваліфікації державних  

службовців у країнах Європейського Союзу. 
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Заботіна О. О., завідувач сектору взаємодії з суб’єктами державної 

реєстрації та підвищення кваліфікації державних реєстраторів, Головне 

територіальне управління юстиції у Миколаївській області (м. Миколаїв). 

Вступ на державну службу як етап її проходження: українські 

реалії та європейський досвід. 
 

Єльєщeвич A. В., магістрант спеціальності «Публічне управління та 

адміністрування» Інституту державного управління, Чорноморський 

національний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Впровадження електронного урядування у діяльності органів 

місцевого самоврядування. 

 

Гуренко Н. Ю., магістрантка спеціальності «Публічне управління та 

адміністрування» Інституту державного управління, Чорноморський 

національний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Становлення публічного управління в Україні за європейськими 

стандартами. 

 

Білоусова О. О., заступник начальника відділу бухгалтерського обліку 

та звітності Департаменту енергетики, енергозбереження та запрова-

дження інноваційних технологій Миколаївської міської ради (м. Миколаїв). 

Фінансова децентралізація: досвід Польщі та реалії України. 

 

Махревич Г., магістрант спеціальності «Публічне управління та  

адміністрування» Інституту державного управління, Чорноморський 

національний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Особливості мотивації праці державних службовців: європейський 

досвід. 

 

Погановський А., магістрант спеціальності «Публічне управління та 

адміністрування» Інституту державного управління, Чорноморський 

національний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Досвід підготовки державних службовців у закладах вищої освіти 

України в контексті європейських стандартів. 

 

Коротушенко О. В., магістрант спеціальності «Публічне управління 

та адміністрування» Інституту державного управління, Чорноморський 

національний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Формування та удосконалення системи надання адміністративних 

послуг на основі європейського досвіду. 
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Кобилянська О. В., магістрантка спеціальності «Публічне управління 

та адміністрування» Інституту державного управління, Чорноморський 

національний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Підвищення кваліфікації державних службовців як основа реалізації 

реформ в процесі євроінтеграції. 

 

Лимар М. М., магістрантка спеціальності «Публічне управління та 

адміністрування» Інституту державного управління, Чорноморський 

національний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Вплив досвіду ЄС на розвиток демократичного стилю керівництва 

персоналом у системі публічної служби України. 
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СЕКЦІЯ: Розвиток соціальних стандартів та 

захисту прав людини Європейського Союзу: 

досвід для України 
 

 

Модератор: Сай Дмитро Вікторович, канд. пед. наук, доцент 

кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки  

ЧНУ ім. Петра Могили. 

 

ВИСТУПИ: 

 

Сургова С. Ю., канд. пед. наук, доцент кафедри соціальної роботи, 

управління і педагогіки, Чорноморський національний університет 

ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Виховання толерантності в контексті захисту прав людини ЄС: 

досвід для України. 

 

Сурніна-Далекорей О. А., канд. політ. наук, доцент кафедри політо-

логії і державного управління, Ужгородський національний універси-

тет (м. Ужгород). 

ЄС – Україна – В-4: рекомендації щодо розвитку співпраці у сфері 

освіти та науки на 2020–2025 рр. 

 

Яровенко С. С., магістрантка спеціальності «Публічне управління та 

адміністрування» Інституту державного управління, Чорноморський 

національний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Досвід Європейського Союзу з соціального захисту маломобільних 

груп населення. 

 

Файчук О. Л., канд. пед. наук, доцент кафедри соціальної роботи, 

управління і педагогіки, Чорноморський національний університет  

ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Досвід країн Європейського Союзу у сфері подолання насильства 

в сім’ї. 

 

Чубук Р. В., канд. пед. наук, доцент кафедри соціальної роботи, 

управління і педагогіки, Чорноморський національний університет  

ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Соціальні стандарти у Європейському Союзі: досвід для України. 
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Попова Ю. С., магістрантка спеціальності «Соціальна робота» Інституту 
державного управління, Чорноморський національний університет  
ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Європейський досвід злочинності серед неповнолітніх. 

 
Костєва Т. Б., канд. пед. наук, доцент кафедри соціальної роботи, 
управління і педагогіки, Чорноморський національний університет  
ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Механізми реалізації розвитку громадянської свідомості сучасної 

сільської молоді в контексті європейської інтеграції. 

 
Astremska I., PhD of Psychological Sciences, Associate Professor, Petro 
Mohyla Black Sea National University (Mykolaiv). 

Social standard of the European Union: history of development of 

regional and social policy. 

 
Федчишина Ю. В., магістрантка спеціальності «Соціальна робота» 
Інституту державного управління, Чорноморський національний універси-
тет ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Захист прав осіб з інвалідністю: досвід країн ЄС. 

 
Полторак Л. Ю., канд. пед. наук, старший викладач кафедри соціальної 
роботи, управління і педагогіки Інституту державного управління, Чорно-
морський національний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Перспективи використання в Україні досвіду Німеччини у підго-

товці науково-педагогічних кадрів. 
 
Варчук Ю. О., головний спеціаліст-бухгалтер Управління містобуду-
вання та архітектури Миколаївської обласної державної адміністрації 
(м. Миколаїв). 

Зарубіжний досвід іпотечного житлового кредитування для молоді. 

 
Петрова Ю. С., магістрантка спеціальності «Соціальна робота» Інституту 
державного управління, Чорноморський національний університет  
ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Соціальні стандарти Європейського Союзу: досвід для України. 

 
Хлановський В. С., магістрант спеціальності «Публічне управління та 
адміністрування» Інституту державного управління, Чорноморський 
національний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Проблема молодіжного безробіття та шляхи його подолання (на 

прикладі Польщі). 
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Матюхіна М. В., магістрантка спеціальності «Публічне управління та 

адміністрування» Інституту державного управління, Чорноморський 

національний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Досвід країн ЄС щодо протидії бідності. 

 
Сіренко М. М., магістрантка спеціальності «Менеджер у соціальній 
сфері» Інституту державного управління, Чорноморський національ-
ний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Ринок праці та стратегія зайнятості в ЄС. 

 
Мокан О. О., головний спеціаліст відділу персоналу Головного терито-
ріального управління юстиції у Миколаївській області (м. Миколаїв). 

Державне регулювання  надання безоплатної первинної правової 

допомоги громадянам України згідно європейських стандартів. 
 
Дубей В. О., магістрантка спеціальності «Соціальна робота» Інституту 
державного управління, Чорноморський національний університет  
ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Формування економічної культури молоді: вплив Європейського 

Союзу. 

 
Витичак М. Ю., магістрант інженерно-енергетичного факультету 
Миколаївського національного аграрного університету (м. Миколаїв). 

Мотивація студентів до навчання в умовах Болонського процесу. 
 
Торопенко Д. С., магістрант спеціальності «Публічне управління та 
адміністрування» Інституту державного управління, Чорноморський 
національний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Суспільно-політична криза України в контексті соціального  

захисту прав людини державою. Як Україна переймає досвід ЄС. 

 
Мєдвєдєва А. В., магістрантка спеціальності «Соціальна робота» Інституту 
державного управління, Чорноморський національний університет  
ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Європейський досвід соціальної роботи з неповнолітніми право-

порушниками на засадах відновного правосуддя. 

 
Бризгун Д. І., магістрантка спеціальності «Соціальна робота» Інституту 
державного управління, Чорноморський національний університет  
ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Особливості процесу реінтеграції колишніх засуджених у країнах 

ЄС. 

 



27 

Пілієва В. Р., магістрантка спеціальності «Соціальна робота» Інституту 

державного управління, Чорноморський національний університет  

ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Правовий захист біженців, мігрантів та внутрішньо переміщених 

осіб: перспективи, проблеми, європейський досвід. 

 

Гордієнко К. І., магістрантка спеціальності «Соціальна робота» Інституту 

державного управління, Чорноморський національний університет  

ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Соціальний захист працівників АЕС в Україні в рамках євро-

інтеграції. 

 

Бєлоскурська В. В., магістрантка спеціальності «Публічне управління 

та адміністрування» Інституту державного управління, Чорноморський 

національний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Загальноєвропейський стандарт нормативно-правового регулювання 

сфери інституційного догляду та виховання дітей в Україні. 

 

Матвієнко В. В., студентка спеціальності «Соціальна робота», група 461, 

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Соціальні стандарти в європейській та вітчизняній практиці: 

порівняльний аналіз. 

 

Васькова Ю. М. магістрантка спеціальності «Соціальна робота» Інституту 

державного управління, Чорноморський національний університет  

ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Основні аспекти соціальної роботи у Франції. 

 

Парня І. А., магістрант спеціальності «Соціальна робота» Інституту 

державного управління, Чорноморський національний університет  

ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Особливості підготовки майбутніх соціальних працівників у країнах 

Європейського Союзу. 

 

Фоміна В. О., магістрантка спеціальності «Публічне управління та 

адміністрування» Інституту державного управління, Чорноморський 

національний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Співпраця державного та недержавного суспільного секторів у 

галузі надання соціальних послуг на місцевому рівні. 
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Ніколенко А. М., заступник начальника Управління Державної казна-
чейської служби України у м. Миколаєві Миколаївської області  
(м. Миколаїв). 
Сервісно-орієнтована політика держави: євроінтеграційний контекст. 
 
Задорожна А. В., магістрантка спеціальності «Публічне управління та 
адміністрування» Інституту державного управління, Чорноморський 
національний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Система пенсійного забезпечення в Україні та країнах Європи: 
порівняльний аспект. 
 
Юхименко Т., начальник відділу соціальних виплат та компенсацій 
Управління соціального захисту населення Баштанської райдерж-
адміністрації (м. Баштанка). 

Соціальні стандарти та рекомендації у роботі з сім’ями в країнах 

Європейського Союзу. 
 
Осіпцова Г. С., магістрантка спеціальності «Публічне управління та 
адміністрування» Інституту державного управління, Чорноморський 
національний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Удосконалення сервісного механізму надання електронних адміністра-

тивних послуг як розвиток соціальних стандартів  на основі 

кращих європейських практик. 

 
Гайченко І., магістрантка спеціальності «Публічне управління та 
адміністрування» Інституту державного управління, Чорноморський 
національний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Напрями вдосконалення роботи органів юстиції як складова 

захисту прав людини європейського спрямування. 

 
Камінська С. І., магістрантка групи Ен 1/1 (м) інженерно-енергетич-
ного факультету Миколаївського національного аграрного універси-
тету (м. Миколаїв). 

Порівняльна характеристика вищої освіти України та Франції. 
 
Гайворонська В. А., головний спеціаліст відділу з гуманітарних питань 
адміністрації Корабельного району Миколаївської міської ради. 

Європейський досвід соціального захисту багатодітних сімей. 

 
Кашлюк А. А., магістрантка спеціальності «Соціальна робота» Інституту 
державного управління, Чорноморський національний університет  
ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Європейський досвід профілактики синдрому «емоційного вигорання». 
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Коцолапська О. С., магістрантка спеціальності «Соціальна робота» 

Інституту державного управління, Чорноморський національний  

університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Досвід соціального захисту дитинства в зарубіжних країнах. 

 

Дорошенко О. В., аспірант кафедри соціальної роботи, управління і 

педагогіки, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили 

(м. Миколаїв). 

Досвід країн Європейського Союзу у підготовці соціальних  

працівників . 

 

Петренюк А., магістрантка спеціальності «Публічне управління та 

адміністрування» Інституту державного управління, Чорноморський 

національний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Удосконалення державної політики соціально-психологічної реабілітації 

військовослужбовців в Україні. 

 

Клименко Ю., магістрантка спеціальності «Соціальна робота» Інституту 

державного управління, Чорноморський національний університет 

ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Профілактика девіантної поведінки учнів загальноосвітніх шкіл у 

країнах Європи. 

 

Бойчук С. О., начальник відділу внутрішнього аудиту Головного управ-

ління Пенсійного фонду України в Миколаївській області (м. Миколаїв). 

Захист прав людей похилого віку: досвід Європейського Союзу та 

висновки для України. 

 

Желем О. Є., магістрант спеціальності «Публічне управління та 

адміністрування» Інституту державного управління, Чорноморський 

національний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Європейські соціальні стандарти захисту найманих працівників в 

організаціях та можливості їх використання для України. 

 

Біла Ю. С., магістрантка спеціальності «Соціальна робота» Інституту 

державного управління, Чорноморський національний університет 

ім. Петра Могили (м. Миколаїв). 

Досвід країн ЄС з адміністративно-правового регулювання ство-

рення і діяльності благодійних організацій. 
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