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потенціалу 

Рєзніков В.В. Європейська інтеграція України як об’єкт державної 

політики 

Родченко І.Ю. Захист митних інтересів та забезпечення митної безпеки 

України в реформуванні системи державного управління 

Романенко Є. О. Детінізація ринку металургійної сировини та операцій з 

металобрухтом 

Садковий В.П. Сучасний інструментарій державної екологічної безпеки 

Самофалов Д.В., Ортіна Г. В. Соціальне підприємництво як основа 

розвитку безпеки країни 

Сємілєтов О.С. Застосування еко-інновацій та розвиток державного 

управління 

Соловей Д.А., Пурнак В.П. Ефективність механізмів державного 

регулювання у процесах соціалізації української молоді на сучасному етапі в 

країні 

Теличкан Ю.В. Належне управління галузей економіки та соціально- 

трудових відносин 

Харечко Д.О., Пронюк Ю.Н. Обгрунтованість державного управління у 

соціально-гуманітарній сфері в контексті забезпечення прав людини в Україні 

на сучасному етапі 

Шведун В.О., Ахмедова О.О. Напрями державної підтримки реалізації 

стратегії розвитку державного управління в туристичній індустрії України 



Секція 5 

Теоретико-методологічні та практичні аспекти розвитку науки «Публічне 

управління і адміністрування» 
 

Голова секції – Мороз В.М., професор кафедри публічного 

адміністрування у сфері цивільного захисту навчально-науково-виробничого 

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

професор 

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

навчально-науково-виробничого центру Національного університету 

цивільного захисту України, к.пед.н., доцент. 

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

наукового відділу управління у сфері цивільного захисту навчально-науково- 

виробничого центру Національного університету цивільного захисту України. 

 

 
 

Білуха Л.А. Значення людських ресурсів в системі управління 

об’єднаними територаільними громадами 

Крюков О.І. Політико-управлінська еліта як чинник управління державою 

Лопатченко І.М. Ціннісні орієнтири корпоративної культури в 

публічному управлінні 

Удод Є.Г. Структурування функції якості (QFD) як інструмент 

планування й оцінювання проектів місцевого розвитку 


