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О.М.Руденко, 
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 Руденко О.М., Максак В.І. 
Актуальні питання 
демократизації суспільства. 
Європейський вимір публічного 
управління. Регіональна наукова 
конференція, м. Чернігів, 2022 р.  

 

О.Б.Дмитренко  Роль суспільних 
інститутів у 
розвитку 
системи 
публічного 
управління 

О.М.Руденко, 
д.держ.упр., 
професор 

 Руденко О.М., Дмитренко О.Б. 
Перспективи розвитку системи 
публічного управління. 
Європейський вимір публічного 
управління. Регіональна наукова 
конференція, м. Чернігів, 2022 р. 

 

А.В.Попик Забезпечення 
ефективності 
функціонування 
системи 
публічного 
управління: 
інформаційно-
комунікаційний 
аспект  

О.М.Руденко, 
д.держ.упр., 
професор 

 Руденко О.М., Попик А.В. 
Ефективність функціонування 
системи публічного управління. 
Європейський вимір публічного 
управління. Регіональна наукова 
конференція, м. Чернігів, 2022 р. 

 

А.С.Степаненко  Механізми 
державного 
управління у 
сфері співпраці 
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фінансовими 
організаціями 

О.Л. Петрик, 
к.держ.упр. 

 О. Л. Петрик, А.С. 
Степаненко. Міжнародна 
фінансова допомога Україні під 
час війни.  Сучасна парадигма 
публічного управління : Збірник 
тез ІV Міжнародної науково-
практичної конференції (10-12 
листопада 2022р.) / За наук. ред. 

 



к.е.н., доцента Стасишина А.В. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, – 
Львів, 2022.  
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сфері 
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Україні 

О.М.Руденко, 
д.держ.упр., 
професор 
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Impact of Digital Technologies on 
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Regions. IJCSNS. International Journal 
of Computer Science and Network 
Security.  Vol. 22  No. 8  pp. 235-241. 
https://doi.org/10.22937/IJCSNS.202
2.22.8.29. Web of Science 
http://paper.ijcsns.org/07_book/202
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qualification 
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(вересень-
листопад 2021 р.). 

О.С.Одинцов 
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О.Л. Петрик, 
к.держ.упр. 

 Петрик О. Л., Одинцов О.С. 
Запобігання порушень 
трудового законодавства щодо 
вимушених мігрантів.  Сучасна 
парадигма публічного 
управління : Збірник тез ІV 
Міжнародної науково-
практичної конференції (10-12 
листопада 2022р.) / За наук. ред. 
к.е.н., доцента Стасишина А.В. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, – 
Львів, 2022.  
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державного 
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відносин в 
Україні 

О.В.Михайловська, 
д.держ.упр., 
доцент 

1. Михайловська О.В., Жовток В.А., 
Мамєєва О.В. Актуальні проблеми 
розвитку електронного урядування 
в Україні. Наукові перспективи. 
Серія : державне управління. 2021. 
№ 5(11). С. 145-153. 
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2. Mykhailovska O., Kokhan O., Slomka 
W. Current Aspects of Land Relations 
in Ukraine. Socioworld-social research 
& behavioral sciences. Volume 06 
ISSUE 04 (01). 2021. С. 54-60 
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листопад 2021 р.). 
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національної 
економіки 

О.В.Михайловська, 
д.держ.упр., 
доцент 

 1. Михайловська О.В, Сергієнко 
О.В. Державний вплив на 
інвестиційний розвиток 
державної економіки. Наукові та 
освітні трансформації в 
сучасному світі: збірник 
матеріалів Всеукраїнської 
міждисциплінарної науково-
практичної конференції (м. 
Чернігів, 15 липня 2021 року) / 
Науково-освітній інноваційний 
центр суспільних 
трансформацій, м. Чернігів. 
Суми: ТОВ НВП “Росток А.В.Т.”. 
2021. 476 с. с. 38-40. 

 

О.С.Пономаренко  Механізми 
публічного 
управління в 
умовах сучасних 
ризиків   

О.В.Михайловська, 
д.держ.упр., 
доцент 

 Михайловська О.В., Пономаренко 
О.С. Досконала екологічна 
політика як запорука мінімізації 
сучасних ризиків. IV міжнародна 
науково-практична конференція 
«Сучасна парадигма публічного 
управління». 10-12 листопада 
2022 року. С.50-53 

 

І.М.Михайловський   С.І.Пономаренко, 
к.е.н., доцент 

 Пономаренко С.І, 
Михайловський І.М. 
Комунікаційний процес в 
системі публічного управління 

 



IV міжнародна науково-
практична конференція 
«Сучасна парадигма публічного 
управління». 10-12 листопада 
2022 року. С.117-120. 

О.С.Кулик  Державно-
приватне 
партнерство як 
засіб 
підвищення 
ефективності 
публічного 
управління в 
умовах 
децентралізації 
влади 

І.А.Косач, д.е.н., 
професор 

1. Кулик О. С., Косач І.А. Реалізація 
механізму державно-приватного 
партнерства в Україні: сучасні 
реалії та перспективи. Науково-
практичний журнал "Проблеми 
сучасних трансформацій". 2021. 
№ 1. С. 80-91. 
2. Косач І., Кулик О. 
Децентралізація в Україні: 
тенденції та проблемні 
аспекти. Науково-практичний 
журнал "Проблеми сучасних 
трансформацій.  2021. № 2. С. 61-67. 
3. Косач І., Кулик О. Державно-
приватне партнерство як 
інструмент реалізації проектів 
інфраструктурної 
розбудови. Журнал "Наукові 
перспективи". 2022. № 12. С. 152-
166. 
 
 

1. Косач І.А., Кулик О.С. Сучасні 
підходи до оцінки ефективності 
публічного управління. Сучасна 
парадигма публічного 
управління: матеріали міжнар. 
наук.-практ. конф., м. Львів, 17-
18 жовтня 2019 р. С. 48-52. 
2. Косач І.А., Кулик О.С. 
Інноваційність публічного 
управління. Глобалізаційні 
аспекти інноваційного розвитку 
економіки: матеріали міжнар. 
наук.-практ. конф.,  м. Одеса, 26 
березня 2020 р. С. 23-27.  
3. Косач І.А., Кулик О.С. 
Управління розвитком малого 
бізнесу в Україні. Юність науки – 
2020: соціально-економічні та 
гуманітарні аспекти розвитку 
суспільства: збірник тез 
доповідей Х Міжнародної 
науково-практичної 
конференції студентів, 
аспірантів і молодих вчених (м. 
Чернігів, 23-24 квітня 2020 р.) / 
Національний університет 
«Чернігівська політехніка». – 
Чернігів: ЧНТУ, 2020.- С.238-240. 

 

М.М.Пилипенко  Механізми 
публічного 
управління 

І.А.Косач, д.е.н., 
професор 

Косач І.А., Пилипенко М.М. Система 
публічного управління 
інноваційним розвитком АПК : 

  



інноваційним 
розвитком 
агропромислово
го виробництва 

концептуальні засади. Наукові 
перспективи: журнал. 2022. № 
12(30).С. 12-21. 
 

С. В.Коваленко  Механізми 
державного 
управління 
цифровою 
трансформа-
цією 
територіально-
економічних 
систем 

Шабардіна Ю.В.  
к.е.н., доцент 

1. Ю.В. Шабардіна, С.В. Коваленко 
Забезпечення інформаційної 
безпеки як основи національної 
безпеки України в сучасних умовах. 
Публічне адміністрування: наукові 
дослідження та розвиток. – 2019. – 
№1(7). – С.51-65. 
URL: http://pa.stu.cn.ua  Фахове 
видання 
2 Шабардіна Ю.В., Коваленко С.В. 
Аналіз рівня забезпечення 
інформаційної безпеки в 
Чернігівській області / Ю.В. 
Шабардіна, С.В. Коваленко // 
Удосконалення правових та 
соціально-економічних механізмів 
децентралізації регіонів України. 
Збірник – Чернігів: Чернігівський 
інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ 
«МАУП», 2020 –   251  с. – С. 79-87. 
3 Shabardina Y., Kovalenko S. 
Innovations and problems of the 
modern stage of digital 
transformations of the educational 
space of Ukraine / Project approach in 
the didactic process of universities - 
international dimension : in 4 parts. 
Part 2. – Lodz : PIKTOR Szlaski i 
Sobczak Spółka Jawna, 2020. – 217 p. 
- P. 173-180 

 
 

1. Участь в літній 
школі та 
навчальному турі 
на базі Чеського 
університету 
природничих наук 
в м. Прага в 
рамках 
міжнародного 
проєкту 
«Посилення 
потенціалу 
аспірантів для 
якісних наукових 
досліджень в 
Україні» 
2. Реалізація 
грантового 
проєкту «Модель 
оцінки цифрової 
трансформації 
територіальних 
громад» 

М.А.Католик Механізми І.М.Олійченко, Олійченко І., Католик М. Концепція 
Smart City – підвищення 

Обговорення програми 
«Електронне врядування задля 
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формування та 
функціонуванн
я електронного 
урядування в 
умовах 
цифрової 
трансформації 
публічного 
управління 

д.держ.упр., 
професор 

ефективності на рівні 
муніципалітетів. Розвиток 
компетентності в публічному 
секторі: європейські стандарти та 
перспективи: матеріали 
Міжнародної науково-практичної 
конференції (Івано-Франківськ, 30 
вересня 2021 р.) Івано-
Франківський національний 
технічний університет нафти і газу 

підзвітності влади та участі 
громади» (EGAP) 
26.09.2022, м. Київ 

А.В.Дегтярьов  Механізми 
реалізації 
державної 
політики 
інноваційно-
інвестиційного 
розвитку 
підприємництва 

І.А.Косач, д.е.н., 
професор 

1. І.А. Косач, А.В. Дегтярьов. 
Розвиток державно-приватного 
партнерства в умовах 
децентралізації влади в Україні. 
Державне управління: 
удосконалення та розвиток. №3. 
2020 р. Режим доступу : 
http://www.dy.nayka.com.ua/?n=3&
y=2020 
2. І.А. Косач, А. В. Жаворонок, А. В. 
Дегтярьов. Фінансовий механізм 
інноваційно-інвестиційного 
розвитку підприємництва: сучасні 
аспекти. Проблеми сучасних 
трансформацій. Серія: економіка та 
управління. –2021. –No1. –С. 3-9 
 

1.Косач І., Дегтярьов А. Публічна 
політика підтримки розвитку 
малого підприємництва: 
європейський вимір.  Розвиток 
компетентності в публічному 
секторі: європейські стандарти 
та перспективи: матеріали 
Міжнародної науково-
практичної конференції (Івано-
Франківськ, 30 вересня 2021 р.) 
/ за ред. Д.І. Дзвінчука; упоряд. 
Л.С. Мосора. Івано-Франківськ: 
ІФНТУНГ, 2021.- С.167-169. 
2.Косач І.А., Дегтярьов А.В. 
Оцінка ефективності управління 
персоналом в органах публічної 
влади: сучасні тенденції. Сучасна 
парадигма публічного 
управління : Матеріали І 
Міжнародної науково-
практичної конференції / За 
наук. ред. к.е.н., доцента 
Стасишина А.В. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка,– Львів, 2019.  
С. 569-571. 
3. Косач І.А., Дегтярьов А.В. 
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Проектний підхід в управлінні 
розвитком малого 
підприємництва. Х Міжнародна 
науково-практична конференція 
студентів, аспірантів  і молодих 
учених  «Інноваційний розвиток 
інформаційного суспільства: 
економіко-управлінські,  правові 
та соціокультурні аспекти». 
Чернігів. ЧНТУ. 2019. С.467-468 

 


