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I. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
1. Алексєєв В. Досвід публічного управління країн ЄС для
України / В. Алексєєв // Актуальні проблеми європейської інтеграції
та євроатлантичного співробітництва України: матеріали 12-ї регіон.
наук.-практ. конф. 15 трав. 2015 р., м.Дніпропетровськ / за заг.ред.
Л.Л. Прокопенка. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2015. – С.16-18
2. Ангелов Ю. Методологічні основи дослідження особливих
умов
процесу
реформування
державного
управління
в
Україні / Ю. Ангелов // Актуальні проблеми європейської інтеграції та
євроатлантичного співробітництва України: матеріали 12-ї регіон.
наук.-практ. конф. 15 трав. 2015 р., м.Дніпропетровськ / за заг.ред.
Л.Л. Прокопенка. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2015. – С.65-67
3. Дяченко О. Пріоритетні напрями удосконалення державного
управління
процесами
мінімізації
ризиків
транскордонних
техногенних
загроз
радіаційного
походження / О. Дяченко // Актуальні
проблеми
європейської
інтеграції та євроатлантичного співробітництва України: матеріали 12ї регіон. наук.-практ. конф. 15 трав. 2015 р., м.Дніпропетровськ / за
заг.ред. Л.Л. Прокопенка. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2015. – С.72-74
4. Пасєка Л. Формування сучасної нормативно-правової основи
державної сімейної політики в Україні / Л. Пасєка // Актуальні
проблеми
європейської
інтеграції
та
євроатлантичного
співробітництва України: матеріали 12-ї регіон. наук.-практ. конф.
15 трав. 2015 р., м.Дніпропетровськ / за заг.ред. Л.Л. Прокопенка. – Д.:
ДРІДУ НАДУ, 2015. – С.97-99
5. Квітка С. Європейський досвід проведення форсайтів у сфері
публічного управління / С. Квітка // Актуальні проблеми європейської
інтеграції та євроатлантичного співробітництва України: матеріали 12ї регіон. наук.-практ. конф. 15 трав. 2015 р., м.Дніпропетровськ / за
заг.ред. Л.Л. Прокопенка. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2015. – С.127-128
6. Курілов Ю. Права і свободи громадянина в умовах
централізованого
та
децентралізованого
управління / Ю. Курілов // Актуальні
проблеми
європейської
інтеграції та євроатлантичного співробітництва України: матеріали 12ї регіон. наук.-практ. конф. 15 трав. 2015 р., м.Дніпропетровськ / за
заг.ред. Л.Л. Прокопенка. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2015. – С.137-139
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7. Подп’ятнікова А. Державне
управління
транзитними
перевезеннями
у
Латвії:
досвід
для
України / А. Подп’ятнікова // Актуальні
проблеми
європейської
інтеграції та євроатлантичного співробітництва України: матеріали 12ї регіон. наук.-практ. конф. 15 трав. 2015 р., м.Дніпропетровськ / за
заг.ред. Л.Л. Прокопенка. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2015. – С.150-151
8. Сорокіна Н. Європейський досвід щодо боротьби з корупцією в
органах
публічної
влади / Н. Сорокіна // Актуальні
проблеми
європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України:
матеріали 12-ї регіон. наук.-практ. конф. 15 трав. 2015 р.,
м.Дніпропетровськ / за заг.ред. Л.Л. Прокопенка. – Д.: ДРІДУ НАДУ,
2015. – С.159-161
9. Стадниченко Т. Адаптація європейського досвіду нормативного
закріплення надання адміністративних послуг в системі публічного
управління / Т. Стадниченко // Актуальні
проблеми
європейської
інтеграції та євроатлантичного співробітництва України: матеріали 12ї регіон. наук.-практ. конф. 15 трав. 2015 р., м.Дніпропетровськ / за
заг.ред. Л.Л. Прокопенка. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2015. – С.161-163
10. Тішкова Н. Французький досвід державного управління
охороною
навколишнього
середовища / Н. Тішкова // Актуальні
проблеми
європейської
інтеграції
та
євроатлантичного
співробітництва України: матеріали 12-ї регіон. наук.-практ. конф.
15 трав. 2015 р., м.Дніпропетровськ / за заг.ред. Л.Л. Прокопенка. – Д.:
ДРІДУ НАДУ, 2015. – С.166-169
11. Чаплай І. Світовий досвід застосування маркетингового
механізму у системі публічного управління / І. Чаплай // Актуальні
проблеми
європейської
інтеграції
та
євроатлантичного
співробітництва України: матеріали 12-ї регіон. наук.-практ. конф.
15 трав. 2015 р., м.Дніпропетровськ / за заг.ред. Л.Л. Прокопенка. – Д.:
ДРІДУ НАДУ, 2015. – С.172-174
12. Шумляєва І., Горбик О. Становлення сучасної системи
державного управління внутрішнім середовищем ринку цінних
паперів України / І. Шумляєва, О. Горбик // Актуальні проблеми
європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України:
матеріали 12-ї регіон. наук.-практ. конф. 15 трав. 2015 р.,
м.Дніпропетровськ / за заг.ред. Л.Л. Прокопенка. – Д.: ДРІДУ НАДУ,
2015. – С.180-182
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13. Зоценко
Т.
В. Роль
особистості
в
державному
управлінні / Т.В. Зоценко // Актуальні
проблеми
розвитку
управлінських систем: досвід, тенденції, перспективи : зб. тез наук.практ. конференції, 25 березня 2015 р. – ХарРІ НАДУ,
2015.[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/conf/2015-1/doc/1/03.pdf
14. Капленко О.Ю. Новий публічний менеджмент як гарантія
діалогу між державою та населенням / О.Ю. Капленко // Актуальні
проблеми розвитку управлінських систем: досвід, тенденції,
перспективи : зб. тез наук.-практ. конференції, 25 березня 2015 р. –
ХарРІ НАДУ, 2015.[Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/conf/2015-1/doc/1/05.pdf
15. Касьянова В.В. Удосконалення
організації
надання
адміністративних
послуг
на
місцевому
рівні / В.В. Касьянова // Актуальні проблеми розвитку управлінських
систем: досвід, тенденції, перспективи : зб. тез наук.-практ.
конференції, 25 березня 2015 р. – ХарРІ НАДУ, 2015.[Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/conf/20151/doc/1/06.pdf
16. Колохіна А.С. Теоретичні витоки походження терміну
«реформа
державного
управління»
в
західній
науковій
літературі / А.С. Колохіна // Актуальні
проблеми
розвитку
управлінських систем: досвід, тенденції, перспективи : зб. тез наук.практ. конференції, 25 березня 2015 р. – ХарРІ НАДУ,
2015.[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/conf/2015-1/doc/1/07.pdf
17. Мороз С.А. Розвиток трудового потенціалу вищих навчальних
закладів, як проблематика в сфері науки / С.А. Мороз // Актуальні
проблеми розвитку управлінських систем: досвід, тенденції,
перспективи : зб. тез наук.-практ. конференції, 25 березня 2015 р. –
ХарРІ НАДУ, 2015.[Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/conf/2015-1/doc/1/09.pdf
18. Пономаренко Г.В. Інформатизація управління навчальним
закладом / Г.В. Пономаренко // Актуальні
проблеми
розвитку
управлінських систем: досвід, тенденції, перспективи : зб. тез наук.практ. конференції, 25 березня 2015 р. – ХарРІ НАДУ,
2015.[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/conf/2015-1/doc/1/10.pdf
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19. Шведун В.О. Розробка
організаційного
забезпечення
державного
управління
недотриманням
рекламного
законодавства / В.О. Шведун // Актуальні
проблеми
розвитку
управлінських систем: досвід, тенденції, перспективи : зб. тез наук.практ. конференції, 25 березня 2015 р. – ХарРІ НАДУ,
2015.[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/conf/2015-1/doc/1/14.pdf
20. Мельниченко О.А., Пушкарьова В.І. Механізми реалізації
інноваційної
політики
держави / О.А. Мельниченко,
В.І. Пушкарьова // Актуальні проблеми розвитку управлінських
систем: досвід, тенденції, перспективи : зб. тез наук.-практ.
конференції, 25 березня 2015 р. – ХарРІ НАДУ, 2015.[Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/conf/20151/doc/2/01.pdf
21. Ігнатенко О.П. Удосконалення системи контролю у сфері
благоустрою
населених
пунктів / О.П. Ігнатенко // Актуальні
проблеми розвитку управлінських систем: досвід, тенденції,
перспективи : зб. тез наук.-практ. конференції, 25 березня 2015 р. –
ХарРІ НАДУ, 2015.[Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/conf/2015-1/doc/2/02.pdf
22. Котковський В.Р. Багаторівневе управління в розробці та
реалізації
державної
політики / В.Р. Котковський // Актуальні
проблеми розвитку управлінських систем: досвід, тенденції,
перспективи : зб. тез наук.-практ. конференції, 25 березня 2015 р. –
ХарРІ НАДУ, 2015.[Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/conf/2015-1/doc/2/03.pdf
23. Решевець О.В. Сутність
явища
«адміністративна
послуга» / О.В. Решевець // Актуальні
проблеми
розвитку
управлінських систем: досвід, тенденції, перспективи : зб. тез наук.практ. конференції, 25 березня 2015 р. – ХарРІ НАДУ,
2015.[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/conf/2015-1/doc/2/05.pdf
24. Дзюндзюк Б.В. Сучасні
виклики
у
публічному
управлінні / Б.В. Дзюндзюк // Актуальні
проблеми
розвитку
управлінських систем: досвід, тенденції, перспективи : зб. тез наук.практ. конференції, 25 березня 2015 р. – ХарРІ НАДУ,
2015.[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/conf/2015-1/doc/2/10.pdf
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25. Євдокімов В.А. Інструментарій
державного
управління
розвитком електроенергетичної галузі / В.А. Євдокімов // Актуальні
проблеми розвитку управлінських систем: досвід, тенденції,
перспективи : зб. тез наук.-практ. конференції, 25 березня 2015 р. –
ХарРІ НАДУ, 2015.[Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/conf/2015-1/doc/2/11.pdf
26. Лукіша Р.Т. Підходи до визначення поняття та ролі ризиків у
державному управлінні розвитком регіонів / Р.Т. Лукіша // Актуальні
проблеми розвитку управлінських систем: досвід, тенденції,
перспективи : зб. тез наук.-практ. конференції, 25 березня 2015 р. –
ХарРІ НАДУ, 2015.[Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/conf/2015-1/doc/2/16.pdf
27. Марєхін С.В. Суцільно-якісне
управління
в
органах
влади / С.В. Марєхін // Актуальні проблеми розвитку управлінських
систем: досвід, тенденції, перспективи : зб. тез наук.-практ.
конференції, 25 березня 2015 р. – ХарРІ НАДУ, 2015.[Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/conf/20151/doc/2/17.pdf
28. Овчаренко О.І. Проектування організаційних структур в
органах влади / О.І. Овчаренко // Актуальні проблеми розвитку
управлінських систем: досвід, тенденції, перспективи : зб. тез наук.практ. конференції, 25 березня 2015 р. – ХарРІ НАДУ,
2015.[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/conf/2015-1/doc/2/19.pdf
29. Оленіченко Ю.А. Аналіз наявного досвіду в питаннях
розробки дієвих механізмів державного управління у сфері безпеки
поводження
з
твердими
побутовими
відходами / Ю.А. Оленіченко // Актуальні
проблеми
розвитку
управлінських систем: досвід, тенденції, перспективи : зб. тез наук.практ. конференції, 25 березня 2015 р. – ХарРІ НАДУ,
2015.[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/conf/2015-1/doc/2/20.pdf
30. Попова С.В. Шляхи підвищення якості публічних послуг у
сучасних умовах / С.В. Попова // Актуальні проблеми розвитку
управлінських систем: досвід, тенденції, перспективи : зб. тез наук.практ. конференції, 25 березня 2015 р. – ХарРІ НАДУ,
2015.[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/conf/2015-1/doc/2/24.pdf
5

31. Решевець І.В. До питання прийняття управлінських рішень у
політичній системі суспільства / І.В. Решевець // Актуальні проблеми
розвитку управлінських систем: досвід, тенденції, перспективи : зб.
тез наук.-практ. конференції, 25 березня 2015 р. – ХарРІ НАДУ,
2015.[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/conf/2015-1/doc/2/25.pdf
32. Славгородська Г.Ю. Державна інноваційна політика України:
напрями
розвитку / Г.Ю. Славгородська // Актуальні
проблеми
розвитку управлінських систем: досвід, тенденції, перспективи : зб.
тез наук.-практ. конференції, 25 березня 2015 р. – ХарРІ НАДУ,
2015.[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/conf/2015-1/doc/2/27.pdf
33. Бізікін С.В. Проблеми
функціонального
забезпечення
ефективності
регулювання
земельних
відносин / С.В. Бізікін // Актуальні проблеми розвитку управлінських
систем: досвід, тенденції, перспективи : зб. тез наук.-практ.
конференції, 25 березня 2015 р. – ХарРІ НАДУ, 2015.[Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/conf/20151/doc/3/02.pdf
34. Ланецький Я.В. Лібералізація економіки як напрям державної
політики
подолання
наслідків
кризи
в
Україні / Я.В. Ланецький // Актуальні
проблеми
розвитку
управлінських систем: досвід, тенденції, перспективи : зб. тез наук.практ. конференції, 25 березня 2015 р. – ХарРІ НАДУ,
2015.[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/conf/2015-1/doc/3/07.pdf
35. Манченко А.Ю. Роль
державного
регулювання
зовнішньоекономічного
діяльності
України / А.Ю. Манченко // Актуальні
проблеми
розвитку
управлінських систем: досвід, тенденції, перспективи : зб. тез наук.практ. конференції, 25 березня 2015 р. – ХарРІ НАДУ,
2015.[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/conf/2015-1/doc/4/02.pdf
36. Шевченко В.П. Перспективні
напрямки
інноваційного
розвитку України / В.П. Шевченко // Актуальні проблеми розвитку
управлінських систем: досвід, тенденції, перспективи : зб. тез наук.практ. конференції, 25 березня 2015 р. – ХарРІ НАДУ,
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2015.[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
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