
Програма 
 

міжнародного круглого столу до Дня державної 

служби з теми «Інтернаціоналізація навчання з 

питань публічного управління та адміністрування 

з транснаціональною перспективою» 

 22.06.2022 

 
 

Час проведення: 11.00-13.00 

Місце проведення: м. Київ, вул. Прорізна, 15, ауд. 217  

Організатори: 

 Національне агентство України з питань державної служби; 

 Школа соціальних наук Університету Седерторна (Швеція); 

 Українська школа урядування; 

 Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби. 

 

Мета круглого столу: обговорення проблемних питань професійного розвитку 

державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в умовах 

воєнного стану та повоєнній відбудові України, зокрема інтернаціоналізації 

навчання з питань публічного управління та адміністрування з 

транснаціональною перспективою. 

 

Робочі мови конференції: українська, англійська.  

 

Коло учасників: провідні міжнародні і українські науковці, експерти, практики у 

сфери публічного управління, урядовці та інші зацікавлені сторони.  

 

Форма проведення: очно-дистанційна (платформа Zoom).  

Посилання: https://us06web.zoom.us/j/84675885556?pwd=SGxIR1ZMYzByQ3c2U

Gk2L2pTSmJXZz09     Ідентифікатор: 846 7588 5556.  Код доступу: 592155 

 

 

22 червня 2022 року, 11.00–13.00 
 

10.45-11.00 Реєстрація учасників (онлайн) 

11.00-11.30 Модератор  – Наталія Наулік, директора Української школи урядування. 

Відкриття міжнародного круглого столу та вітальні слова: 

 Наталія АЛЮШИНА, голова Національного агентства України з питань 

державної служби; 

 Zhanna KRAVCHENKO, project coordinator «Internationalization of 

education on issues of public management and administration with 

transnational perspective», PhD Sociology, Assoc. Professor of Sociology. 

https://us06web.zoom.us/j/84675885556?pwd=SGxIR1ZMYzByQ3c2UGk2L2pTSmJXZz09
https://us06web.zoom.us/j/84675885556?pwd=SGxIR1ZMYzByQ3c2UGk2L2pTSmJXZz09


 

11.30-12.00 Модератор  – Світлана Хаджирадєва, заступник директора – керівник 

Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби 

Української школи урядування, д.держ.упр., професор. 

 

Дискусійна панель 1. Державна служба України в системі 

координат сучасних викликів, що пов’язані з воєнним станом 

 

Учасники дискусії: 

 

– КУДРИНСЬКА Галина, доктор філософії, керівник експертної групи з 

питань класифікації функцій і посад державної служби Генерального 

департаменту з питань політики оплати праці та функціонального 

розвитку державної служби Національного агентства України з питань 

державної служби; 

– ФЕДОРЕНКО Владислав, Науково-дослідний центр судової експертизи з 

питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, 

директор, д.ю.н., професор; 

– АЛЕКСЄЄВА Олена, Державна служба України з лікарських засобів та 

контролю за наркотиками; 

– АНТОНОВА Олена, завідувач Сектору сприяння правової поінформо-

ваності населення Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України 

з прав людини, д.держ.упр.; 

– БАЧИНСЬКА Галина, Національна комісія з цінних паперів та фондових 

ринків;  

– БЛОЩИНСЬКИЙ Денис, Навчально-науковий інститут публічного 

управління та державної служби Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка, аспірант кафедри публічної політики;  

– БОРСУК Олександр, Бюро економічної безпеки України; 

– БРУШКО Сергій, Міністерство економіки України; 

– ВАСИЛЬЄВА Олександра, експерт з питань публічного управління 

(служби в органах місцевого самоврядування) Програми USAID 

«Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» 

(DOBRE),  д.держ.упр., професор; 

– ВОДОЛАЖКО Олена, Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей, 

членкиня КРАІЛ; 

– ВОЛОЩУК Олена, Антимонопольний комітет України, начальник 

відділу розвитку персоналу; 

– ГОШОВСЬКА Оксана, Інститут адміністрування та післядипломної 

освіти Національного університету «Львівська політехніка», доцент 

кафедри теоретичної та прикладної економіки, к.е.н.;  



 

– ГРИЩЕНКО Ірина, Національний університет біоресурсів і природо-

користування України, д.держ.упр., професор;  

– ДОЦЕНКО Тетяна, Державна податкова служба України, аспірант 

кафедри публічної політики Навчально-наукового інституту публічного 

управління та державної служби Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка;  

– КИЗИМЕНКО Геннадій, Міністерство фінансів України, заступник 

директора Департаменту роботи з персоналом та організаційного 

розвитку – начальник відділу персоналу; 

– КОЛІСНИК Людмила, Міністерство економіки України, заступник 

директора департаменту кадрового забезпечення та проходження 

державної служби; 

– КОСТЕНКО Аліна, Міністерство юстиції України, головний спеціаліст; 

– ЛІСІНА Галина, Міністерство з питань стратегічних галузей 

промисловості України; 

– МАЛЕТА Світлана, Міністерство юстиції України; 

– ПАЛЬЧИК Альона, Офіс Президента України; 

– СЕМЕНЕЦЬ Лариса, Міністерство економіки України, директор 

департаменту управління персоналом; 

– СТЕЦЕНКО Інна, Національна комісія з цінних паперів та фондового 

ринку, начальник відділу захисту інформації департаменту 

інформаційних технологій; 

– СУХАЦЬКА Дар’я, Міністерство фінансів України; 

– СУХОВА Наталія, завідувач сектору професійного розвитку персоналу 

Служба управління персоналом Секретаріату Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини; 

– ТИМОЩУК Юлія, Національна комісія з цінних паперів та фондового 

ринку, директор департаменту управління персоналом; 

– ТОЧИЛО Катерина, Міністерство юстиції України. 

Запитання-відповіді 

 

12.00-12.25 Дискусійна панель 2. Нова компетентністна парадигма професійної 

підготовки та підвищення кваліфікації фахівців за спеціальністю 

«Публічне управління та адміністрування» 

 

Учасники дискусії: 

 ЛІПЕНЦЕВ Андрій, Інститут державного управління Національного 

університету «Львівська політехніка», доцент кафедри регіонального та 

місцевого розвитку, к.е.н., доцент, Заслужений працівник освіти, 

заступник головного редактора збірника наукових праць «Ефективність 

державного управління; 



 

 ЄМЕЛЬЯНОВ Володимир, Інститут державного управління 

Чорноморського національного університету імені Петра Могили, 

д.держ.упр., професор, Заслужений діяч науки і техніки, державний 

службовець І рангу; 

 БЄЛОВА Людмила, ННІ «Інститут державного управління» Харківського 

національного університету імені В.Н.Каразіна, директор, д.соц.н., 

професор; 

 БЛОЩИНСЬКА Маргарита, Київський регіональний центр підвищення 

кваліфікації; 

 ВАСИЛЕВСЬКА Тетяна, Навчально-науковий інститут публічного 

управління та державної служби Київського національного університету 

ім. Тараса Шевченка; професор кафедри публічної політики, д.держ.упр., 

професор; 

 ВАСИЛЬЄВА Наталія, ГО «Інститут міжнародного співробітництва», 

заступник директора з наукової роботи, д.держ.упр., професор; 

 ВЕСЕЛЬСЬКА Марина, Міжрегіональна Академія управління 

персоналом; 

 ГАВРИЩУК Вікторія, Київський регіональний центр  підвищення 

кваліфікації, директор;  

 ГАЗАРЯН Світлана, ННІ «Інститут державного управління» Харківського 

національного університету імені В.Н.Каразіна, д.держ.упр., професор; 

 ГАМАН Тетяна, Навчально-науковий інститут публічного управління та 

державної служби Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, к.держ.упр.; 

 ГОНЮКОВА Лілія, Навчально-науковий інститут публічного управління 

та державної служби Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, професор кафедри публічної політики, д.держ.упр., професор; 

 ГРАБОВСЬКИЙ В’ячеслав, Українська школа урядування, к.держ.упр., 

доцент; 

 ДОЛЖЕНКОВ Олег, Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К.Д.Ушинського, завідувач кафедри управління 

освітніми закладами та державною службою, д.політ.н., професор; 

 ЄВСЮКОВА Оксана, ННІПМ ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

Національної академії педагогічних наук України, кафедра публічного 

управління та проєктного менеджменту, д.держ.упр.; 

 КОМАХА Лариса, Навчально-науковий інститут публічного управління та 

державної служби Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, директор, д.ф.н., професор; 

 КОТЛЯР Людмила, Навчально-науковий морський гуманітарний інститут 

Одеського національного морського університету, доцент кафедри 

практичної психології, к.психол.н., доцент; 



 

 КРУПНИК Андрій, Інститут публічної служби та управління 

Національного університету «Одеська політехніка», доцент кафедри,  

к.політ.н., доцент; 

 КУЙБІДА Василь, президент Національної академії державного 

управління при Президентові України, д.держ.упр., професор; 

 ЛАРІНА Наталія, Навчально-науковий інститут публічного управління та 

державної служби Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, доцент кафедри публічної політики,  к.пед.н., доцент; 

 МАТВЄЄНКО Ірина, Національний університет «Державна політехніка», 

к.держ.упр.; 

 МОНАСТИРСЬКИЙ Григорій, Західноукраїнський національний 

університет, професор кафедра менеджменту та публічного управління, 

директор наукового інституту управління проектами, к.е.н.,професор; 

 ОЛІЙНИК Володимир, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України, доцент кафедри філософії і освіти 

дорослих, д.держ.упр.; 

 ПАНЧЕНКО Ганна, Інститут публічної служби та управління 

Національного університету «Одеська політехніка», доцент кафедри 

публічного управління та регіоналістики, к.держ.упр; 

 ПАХОМОВА Тетяна, Інститут публічної служби та управління 

Національного університету «Одеська політехніка»,  д.держ.упр., 

професор; 

 ПАШИНІНА Тетяна, Вінницькій регіональний центр підвищення 

кваліфікації, директор, к.і.н.;  

 ПЕТРОЄ Ольга, Інститут вищої освіти НАПН України, завідувач відділу 

дослідницької діяльності університетів, д.держ.упр., професор; 

 ПОПОВ Микола, Інститут публічної служби та управління Національного 

університету «Одеська політехніка», к.держ.упр., доцент; 

 ПРИЛІПКО Сергій, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України, в.о. завідувача кафедри публічного 

управління та менеджменту інноваційної діяльності, д.держ.упр., доцент; 

 РАК Юлана, Навчально-науковий інститут публічного управління та 

державної служби Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, аспірантка кафедри публічної політики; 

 РИСІН Марія, Національний університет Львівська політехніка, доцент 

кафедри теоретичної та прикладної економіки Інституту адміністрування 

та післядипломної освіти,  к.е.н., доцент; 

 РЯБЦЕВ Геннадій, Києво-Могилянська школа врядування імені Андрія 

Мелешевича, д.держ.упр., професор; 

 СІЦІНСЬКА Майя, Хмельницький університет управління та права імені 

Леоніда Юзькова, головний науковий співробітник відділу з координації 

http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8
http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8
http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8


 

наукових заходів, міжнародного співробітництва та грантової діяльності,  

д.держ.упр., 

 ТЕРТИЧКА Валерій, Києво-Могилянська школа врядування імені Андрія 

Мелешевича, завідувач кафедри, д.держ.упр., професор; 

 ТИТАРЕНКО Любов, Навчально-науковий  інститут публічної служби і 

управління Національного університету «Одеська політехніка»,  к.політ.н., 

доцент; 

 ХОЖИЛО Ірина, Навчально-науковий інститут державного управління 

Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»,  

професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування, 

д.держ.упр., професор ; 

 ШПЕКТОРЕНКО Ігор, Навчально-науковий  інститут державного 

управління Національного технічного університету «Дніпровська 

політехніка», д.держ.упр., професор. 

 

Запитання-відповіді 

 

12.25-12.50 Дискусійна панель 3. Кейс-метод в реалізації міжнародних освітніх 

програм професійного розвитку публічних службовців:  

стан проблем та кращі практики 

 

Учасники дискусії: 

 

– TURUNEN Jaakko, PhD Pol. Science, Senior Lecturer in Social Work at 

Södertörn University, Sweden; 

– KÄLL Agnes, PhD candidate in Business Studies; 

– БІЛА Олена, Ізмаїльський державний гуманітарний університет, д.пед.н., 

професор;  

– ГОЛУБЬ Валерія, Навчально-науковий інститут публічного управління 

та державної служби Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, професор кафедри парламентаризму, д.держ.упр., професор; 

– ГОРБАТА Людмила, Державна служба якості освіти у Київській області, 

начальник відділу взаємодії з органами місцевого самоврядування, 

моніторингу та позапланового контролю закладів освіти, доктор 

філософії (PhD); 

– ГРИНЕНКО Валентина, Центр оцінювання  кандидатів на зайняття посад 

державної служби Української школи урядування, провідний фахівець 

відділу організаційно-адміністративного забезпечення; 

– МУСТАФАЄВА Уріє, Центр оцінювання  кандидатів на зайняття посад 

державної служби Української школи урядування, провідний фахівець, 

к.держ.упр.; 



 

– НІКОЛАЄВ Владислав, експерт з питань управління впровадженням 

інновацій, к.держ.упр.; 

– ПІЛЬЩИКОВА Ганна, Центр оцінювання  кандидатів на зайняття посад 

державної служби Української школи урядування, провідний фахівець 

відділу організаційно-адміністративного забезпечення; 

– РУЧКІНА Маріанна, Державний заклад «Південноукраїнський 

національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського», доцент 

кафедри освітнього менеджменту та публічного управління,, к.пед.н., 

доцент;  

– ФЕДОРЕНКО Тетяна, Центр оцінювання  кандидатів на зайняття посад 

державної служби Української школи урядування, начальник відділу 

науково-методичної та експертно-аналітичної діяльності, к.держ.упр.; 

– ХВОРОСТИНА Лора, Центр оцінювання  кандидатів на зайняття посад 

державної служби Української школи урядування, провідний фахівець 

відділу науково-методичної та експертно-аналітичної діяльності; 

– ХРЕБТІЙ Ігор, Центр оцінювання  кандидатів на зайняття посад 

державної служби Української школи урядування, провідний фахівець 

відділу тестології та експертного оцінювання, к.держ.упр.; 

– ЧЕРНЕНКО Наталія, Державний заклад «Південноукраїнський 

національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського», 

професор кафедри освітнього менеджменту та публічного управління, 

д.пед.н., професор; 

– ШКЛЯРЕНКО Ірина, Центр оцінювання  кандидатів на зайняття посад 

державної служби Української школи урядування, начальник відділу 

тестології та експертного оцінювання, магістр з державного управління. 

 

Запитання-відповіді 

 

12.50-13.00 Підбиття підсумків Міжнародного круглого столу 

 


