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КРУГЛИЙ СТІЛ 

 

«ПОЛІТИЧНІ, ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ ДІЯЛЬНОСТІ 

ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ ТА ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ У ВОЄННИЙ 

ТА ПОВОЄННИЙ ПЕРІОДИ» 

(до 110–річчя Вінницького державного педагогічного університету  

імені Михайла Коцюбинського та Дня державної служби України) 

23 червня 2022 р. 

 

Форма проведення: Дистанційна. 

Посилання на приєднання: Приєднатися через Google Meet: 

                                                   https://meet.google.com/jpe–pdqq–qzt 

 

                                                    

Тематичні питання для обговорення: 

 Організаційно-правові засади діяльності органів публічної влади в умовах воєнного 

стану. 

 Актуальні питання діяльності публічних службовців в умовах війни. 

 Закордонний досвід організації діяльності органів публічної влади та публічної 

служби в умовах війни. 

 Компетенції органів місцевого самоврядування та особливості управління 

територіальними громадами в умовах воєнного стану та окупації. 

 Особливості публічного управління та адміністрування повоєнного перехідного 

періоду. 

 

 

Контактна особа: Лапшин Сергій Андрійович (0672361690), 

                                 E–mail: serhii.lapshyn@vspu.edu.ua 

 

Науково-теоретична та методична підтримка: Науково-дослідна лабораторія 

«Центр економіко-правових проблем публічного управління». 

 

 

Інформаційний партнер: Збірник наукових праць «Публічне управління і право: 

історія, теорія, практика». 
 

 

 

 

https://meet.google.com/cdj-ydun-djo?authuser=0&hs=122
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.vspu.edu.ua%2Fcontent%2Fposition%2Fnnpol19.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGF2kxkgGeSisQWY188foJf8dDRfw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.vspu.edu.ua%2Fcontent%2Fposition%2Fnnpol19.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGF2kxkgGeSisQWY188foJf8dDRfw
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

Лазаренко Н. І. – ректор Вінницького державного педагогічного університету 

імені Михайла Коцюбинського, доктор педагогічних наук, професор; 

Пилипчук В. Г. – директор Державної наукової установи «Інститут інформації, 

безпеки і права Національної академії правових наук України», член-кореспондент 

НАПрН України, доктор юридичних наук, професор; 

Коломієць А. М. – проректор з наукової роботи Вінницького державного 

педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, доктор педагогічних наук, 

професор; 

Яременко О. І. – декан факультету права, публічного управління та 

адміністрування Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського, кандидат наук з державного управління, доцент; 

Кононенко В. В. – завідувач кафедри публічного управління та адміністрування 

Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, 

доктор історичних наук, професор; 

Мельничук О. Ф. – завідувачка кафедри публічно-правових дисциплін 

Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, 

доктор юридичних наук, професор;  

Кронівець Т. М. – завідувачка кафедри фундаментальних та приватно-правових 

дисциплін Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського, кандидат юридичних наук, доцент; 

Лапшин С. А. – заступник декана з наукової роботи факультету права, публічного 

управління та адміністрування Вінницького державного педагогічного університету 

імені Михайла Коцюбинського, кандидат історичних наук, доцент.  
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ПРОГРАМА ЗАХОДУ 

10:45 – 

11:00 

Підключення учасників «круглого столу» на платформі Google 

Meet 

11:00 – 11:15 Відкриття Круглого столу: 

Наталія Лазаренко – ректор Вінницького державного 

педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, доктор 

педагогічних наук, професор.  

Андрій Заболотний – заступник голови Національного 

агентства України з питань державної служби. 
Вячеслав Соколовий – голова Вінницької обласної Ради. 

Олександр Яременко – декан факультету права, публічного 

управління та адміністрування. 

11:15 – 12.50 Засідання круглого столу. 

Модератори: 

 Олександр Яременко – декан факультету права, публічного 

управління та адміністрування. 

Валерій Кононенко – завідувач кафедри публічного 

управління та адміністрування. 

Технічне забезпечення: 

Сергій Лапшин – доцент кафедри публічного управління та 

адміністрування. 

Виступи: до 7 хвилин. 

Валерій Кононенко – завідувач кафедри публічного 

управління та адміністрування Вінницького державного 

педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, доктор 

історичних наук, професор: Проблеми організації роботи 

органів публічної влади в умовах правового режиму воєнного 

стану. 

Petro Gudz – profesor, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w 

Bydgoszczy, Polska: Nowoczesne innowacje zarządcze w 

administracji publicznej jednostek terytorialnych samorządu (na 

przykładzie Województwa).  

Сергій Сітарський – голова Агрономічної сільської 

територіальної громади: Взаємодія органів місцевого 

самоврядування та виконавчої влади в умовах військового 

стану в Україні. 

Олександр Яременко – декан факультету права, публічного 

управління та адміністрування, кандидат наук з державного 

управління, доцент: Публічне управління інформаційною 

безпекою в умовах воєнного стану. 

Тетяна Каменщук – заступник начальника Вінницької 

районної військової адміністрації, старший науковий співробітник 

лабораторії психологічного супроводу дітей з особливими 

освітніми потребами Українського науково-методичного центру 

практичної психології і соціальної роботи, кандидат педагогічних 
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наук: Роль органів публічного управління в забезпеченні 

базових потреб внутрішньо переміщених осіб. 

Олег Лазор – професор кафедри публічного управління та 

адміністрування Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського, доктор наук з 

державного управління, професор;  

Оксана Лазор – професор кафедри публічного управління та 

адміністрування Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського, доктор наук з 

державного управління, професор: Організаційно-правове 

забезпечення публічної служби під час дії воєнного стану.  

Тетяна Найда – керівник апарату Тульчинської районної 

державної адміністрації: Державна служба в умовах війни: 

практичні аспекти. 

Валентина Годлевська – професор кафедри публічного 

управління та адміністрування Вінницького державного 

педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, доктор 

історичних наук, професор: Особливості функціонування 

закладів освіти в умовах воєнного стану. 

Діана Пиндус – здобувачка СВО магістр спеціальності 281 

Публічне управління та адміністрування Вінницького державного 

педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського: 

Організація роботи державних органів та державних 

службовців в умовах воєнного часу.  

Зелинська Наталя – учений секретар державної установи 

«Державний інститут сімейної та молодіжної політики»: Статус 

органів місцевого самоврядування в умовах утворення 

військово-цивільних адміністрацій. 

Інна Данєва – здобувачка СВО магістр спеціальності 281 

Публічне управління та адміністрування Вінницького державного 

педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського: 

Закордонний досвід організації діяльності органів публічної 

влади та публічної служби в умовах війни. 

Олександр Климчук – доктор економічних наук, професор 

кафедри менеджменту та поведінкової економіки Донецького 

національного університет імені Василя Стуса: Публічне 

управління в сфері формування енергетичної безпеки України 

у повоєнний період. 

 

Виступи в обговоренні: 

Joanna Woźniak – magisterka, Kujawsko-Pomorska Szkoła 

Wyższa w Bydgoszczy: Metody zarządzania ryzykiem korupcji 

worganach samorządu  terytorialnego. 

Magdalena Rajkowska-Liskula – magisterka, Kujawsko-

Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy: Nowoczesne innowacje 

zarządcze w administracji publicznej jednostek terytorialnych 

samorządu (na przykładzie Województwa). 
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Maryna Gudz – dr hab, professor Katedry Ekonomii i działalności 

celnej, Uniwersytet Narodowy «Politechnika Zaporoska»: Metody 

zarządzania ryzykiem korupcji w organach samorządu terytorialnego. 

Ірина Юник – доцент кафедри публічного управління та 

адміністрування Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського, кандидат наук з 

державного управління, доцент: Пріоритетні напрями діяльності 

органів публічної влади в умовах воєнного стану. 

Олег Кислиця – заступник начальника Територіальне 

управління Державної судової адміністрації України в Вінницькій 

області: Функціонування судової системи в умовах воєнного 

стану. 

Заряна Бурик – професор кафедри управління та бізнес-

адміністрування Прикарпатського національного університету 

імені Василя Стефаника, доктор наук з державного управління: 

Особливості інформаційно-комунікаційного забезпечення 

публічного управління в умовах воєнного стану. 

Юрій Дубовий – начальник Державної екологічної інспекції у 

Вінницькій області: Стан екологічної системи в умовах воєнного 

стану, як фактор національної безпеки.  

Антоніна Ратушна – перший заступник начальника 

Управління Державної міграційної служби України у Вінницькій 

області:  Правовий статус біженців і переміщених осіб в умовах 

воєнного стану. 

Юлія Олійник –  заступник начальника Вінницької районної 

військової адміністрації: Правовий статус та особливості 

функціонування Вінницької районної військової адміністрації. 

Інна  Цимбал – начальник Жмеринської районної військової 

адміністрації: Актуальні питання діяльності публічних 

службовців в умовах війни. 

Антон Кухлєв – головний спеціаліст відділу промоції та 

інноваційного розвитку Департаменту міжнародної технічної 

допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зносин Луганської 

обласної військової адміністрації: Діяльність Департаменту 

міжнародної технічної допомоги, інноваційного розвитку та 

зовнішніх зносин Луганської обласної військової адміністрації 

в умовах війни.  

Марія Горбачова – головний спеціаліст відділу освіти, 

культури, молоді та спорту Дорошівської сільської ради: 

Функціонування відділу освіти, як структурного підрозділу 

органу місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану. 

Юлія Вугляр – заступник голови молодіжної ради при 

Тиврівській селищній раді: Проблема організації молодіжних 

заходів в громадах в умовах воєнного стану.  

Оксана  Пархоменко-Куцевіл – завідувач кафедри 

публічного управління та адміністрування університету Григорія 

Сковороди в Переяславі, доктор наук з державного управління 
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професор: Розвиток кадрового потенціалу державної служби в 

умовах військових операцій та бойових дій. 

Зоряна Гбур  – професор кафедри управління охорони здоров’я 

та публічного адміністрування Національного університету 

охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, доктор наук з 

державного управління, професор: Особливості публічного 

управління та адміністрування у післявоєнний період 

відновлення. 

Ірина Ніколіна – доцент кафедри менеджменту та управління 

Вінницького торговельно-економічного інституту, кандидат наук з 

державного управління, доцент: Обґрунтування залежності 

спроможності громад від впровадження принципів належного 

врядування. 

Сергій Лапшин – доцент кафедри публічного управління та 

адміністрування Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського, кандидат історичних 

наук, доцент; Віталій Гриб – доцент кафедри публічного 

управління та адміністрування Вінницького державного 

педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, 

кандидат філософських наук, доцент:  Особливості професійного 

навчання державних службовців в умовах воєнного стану. 

Олександр Конотопенко – доцент кафедри публічного 

управління та адміністрування Вінницького державного 

педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, 

кандидат філософських наук, доцент; Емілія Мельник – доцент 

кафедри публічного управління та адміністрування Вінницького 

державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського, кандидат філософських наук, доцент: Розвиток 

громадянського суспільства як передумова ефективної 

діяльності органів публічної влади у воєнний та повоєнний 

період. 

Марина Назаренко – старший викладач кафедри публічного 

управління та адміністрування Вінницького державного 

педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, 

кандидат наук з державного управління; Ольга Тодорова – доцент 

кафедри публічного управління та регіоналістики навчально-

наукового інститут публічної служби та управління Державного 

університету «Одеська політехніка», кандидат наук з державного 

управління: Пропаганда та маніпуляція як невід’ємні складові 

сучасної політики. 

Іван Зубар – старший викладач кафедри публічного 

управління та адміністрування Вінницького державного 

педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, 

кандидат економічних наук: Формування державної політики у 

сфері земельних відносин в умовах військового стану в Україні. 

Інна Кононенко – докторант ННІ публічного управління та 

державної служби Київського національного університету імені 
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Тараса Шевченка, кандидат педагогічних наук: Екологічна 

діяльність як складова екологічної культури. 

Дмитро Юськов – аспірант кафедри публічного управління та 

адміністрування Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського: Управління вищою 

освітою в Україні в умовах безпекових викликів. 

Олександр Криворучко – кандидат історичних наук, доцент 

кафедри історії України Вінницького державного педагогічного 

університету, Зелінська Тетяна – здобувачка СВО магістр 

спеціальності 014.03 Середня освіта (історія) Вінницького 

державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського: Запровадження і функціонування 

управлінської системи на Вінниччині в період нациської 

окупації.  

Ігор Кушко – викладач суспільно-гуманітарних дисциплін 

КЗВО «ВГПК», аспірант кафедри публічного управління та 

адміністрування Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського: Організаційно-

правові проблеми функціонування органів центральної влади 

УНР в умовах війни з Радянською Росією (1919 – 1920-ті роки). 

Вадим Біліченко – аспірант кафедри публічного управління 

та адміністрування міжрегіональної Академії управління 

персоналом: Основні механізми формування кадрового 

потенціалу Збройних Сил. 

Богдан Фаєр, Ярослав  Габрійчук – здобувачі СВО бакалавр 

спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування 

Вінницького державного педагогічного університету імені 

Михайла Коцюбинського: Особливості публічного управління та 

адміністрування  повоєнного перехідного періоду. 

Олександр Сарафанюк – здобувач СВО магістр спеціальності 

281 Публічне управління та адміністрування Вінницького 

державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського; Тетяна Цюпра – старший лаборант кафедри 

публічного управління та адміністрування, здобувачка СВО 

бакалавр спеціальності 281 Публічне управління та 

адміністрування Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського: Діяльність СБУ в 

умовах воєнного стану. 

Юлія Савюк – старший лаборант кафедри публічного 

управління та адміністрування; Алла Сапожнік – здобувачка СВО 

магістр спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування 

Вінницького державного педагогічного університету імені 

Михайла Коцюбинського: Відповідальність публічних 

службовців в умовах воєнного стану. 

Євген Карпенко – аспірант кафедри публічного управління та 

адміністрування Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського: Функціонування 
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системи органів державного управління сфери захисту 

економіки у воєнний час. 

 Підсумки роботи круглого столу: 

Наталія Лазаренко – ректор Вінницького державного 

педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, доктор 

педагогічних наук, професор. 

 Костянтин Герасимюк – начальник Міжрегіонального 

управління національного агентства України з питань державної 

служби у Вінницькій, Житомирській та Хмельницькій областях. 

Олександр Яременко – декан факультету права, публічного 

управління та адміністрування. 
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