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Монографії 

1. Політика в сфері 

боротьби зі  

злочинністю : 

взаємозв’язок 

кримінально-правової та 

кримінально-

процесуальної  

підсистем : монографія 

Калуш : Петраш 

К.Т., 2020. 

155 с. М.О. Красій     

2. Procesy demograficzne i 

rozwój zjednoczonych 

wspólnot terytorialnych 

Ukrainy. Samorząt 

terytorialny wobec 

procesów 

centralistycznych : 

decentralizacja a 

recentralizacja : 

monografija 

Kraków, 2020.  

P. 171–192. 

 

22 с. L. Mosora     

 



Навчальні посібники 

 

3. Етикет публічного 

управлінця : Навчальний 

посібник 

Івано-Франківськ : 

ІФНТУНГ, 2020. 

372 с. В.М. Кушнірюк     

4. Менеджмент людських 

ресурсів : конспект 

лекцій 

Івано-Франківськ : 

Місто НВ, 2020. 

140 с. М.С. Орлів 

С.В. Онищук 

    

 

Статті 

 

5. Modelo tridimensional da 

matriz institucional como 

ferramenta metodolóxica 

para deseñar cambios 

institucionais 

Revista Galega de 

Economia. 2020. 

Vol. 29. № 1.  

pp. 1–15. 

15 с. D.I. Dzvinchuk, 

V.P. Petrenko, 

M.S. Orliv, 

O.V. Molodtsov 

Scopus 
Журнал 

факультету 

економіки та 

ділового 

адміністрування 

Університету 

Сантьяго де 

Компостела 

(Іспанія). 
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видання. 
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Volume 28. Issue 2. 
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L. Mosora, 
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Scopus, 
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 Зарубіжне 

видання. 

DOI: 

https://doi.org/

10.2478/mspe-
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Web of 

science 

7. Analysis of institutional 

factors as part of the 

component of economic 
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Business, 

Management and 

Education. 2020. 

Vol. 18. № 2.  

20 c. U. Nikonenko, 
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Science. 

8. Targeted change in the 
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through transformative 

adult learning 

Advanced 

Education. 2020. 
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9 c. D. Dzvinchuk, 

V. Petrenko, 
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(Україна) 
Index 

Copernicus 
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Web of 
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legal aspects 

International 

Journal of 

Economics and 
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2020. Vol. VIII, 

Issue 1.  
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  Зарубіжне 

видання. 

DOI: 

10.35808/ijeba/

429. 
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ba.com/journal

/429 

Scopus 

10. Conceptual basis of legal 

monitoring implementation 

in the system of public 

administration 
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Culture and Art 

Research. 2020. 

9(1). P. 345–353. 
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g/10.7596/taks

ad.v9i1.2547 

URL:  

http://kutaksam

https://journals.vgtu.lt/index.php/BME/article/view/12421/10052
https://journals.vgtu.lt/index.php/BME/article/view/12421/10052
https://journals.vgtu.lt/index.php/BME/article/view/12421/10052
https://journals.vgtu.lt/index.php/BME/article/view/12421/10052
https://journals.vgtu.lt/index.php/BME/article/view/12421/10052
http://ae.fl.kpi.ua/issue/view
http://ae.fl.kpi.ua/issue/view
https://www.ijeba.com/journal/429
https://www.ijeba.com/journal/429
https://www.ijeba.com/journal/429
http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v9i1.2547
http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v9i1.2547
http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v9i1.2547
http://kutaksam.karabuk.edu.tr/index.php/ilk/article/view/2547/1737
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/index.php/ilk/

article/view/25
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Web of 

Science 

11. Practice of administrative 

and territorial reform in the 

EU and Ukraine : 

regulatory and 

management 

International 

Journal of 

Management. 2020. 

Vol. 11, Issue 4.  

Р. 487–499. 

13 c. Onyshchuk S., 

Onyshchuk І., 

Siryk Z.,  

Turenko V. 
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  Зарубіжне 

видання. 

DOI: 

10.34218/IJM.

11.4.2020.047 

http://www.iae

me.com/Master

Admin/Journal

_uploads/IJM/

VOLUME_11_

ISSUE_4/IJM_

11_04_047.pdf 

Scopus 

12. Роль мас-медіа в 

управлінні змінами, 

покликаними 

гарантувати соціальну 

безпеку суспільства 

Науковий вісник 

ІФНТУНГ. Серія 

економіка і 

управління в 

нафтовій і газовій 

промисловості. 

2020. № 1 (21). 

С. 143–155. 

13 с. Х. Ггандір, 

С.Я. Кісь, 

В.П. Петренко 

   Українське 

фахове 

видання. 

Категорія Б. 
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13. Освітні тренди ХХІ 

століття 

Освітній дискурс : 

збірник наукових 

праць. 2020. 

Випуск 21 (3).  

С. 7–19. 

13 с. Д.І. Дзвінчук, 

І.Д. Озьмінська 
 Index 

Copernicus 

 Українське 

фахове 

видання. 

Категорія Б. 

URL: 

http://www.jou

rnal-

discourse.com/

uk/arkhiv/2020

-rik/vipusk-21-

3.html. 

14. Застосування діалогічної 

моделі змін у процесі 

реформування системи 

охорони здоров’я в 

Україні на первинному 

рівні 

Публічне 

управління та 

регіональний 

розвиток. 2020.  

№ 7. С. 89–109. 

21 с. Д. Дзвінчук, 

М. Баран 
 Index 

Copernicus 

 Українське 

фахове 

видання. 

Категорія В. 
URL: 

https://pard.mk

.ua/index.php/j

ournal/article/v

iew/166/130. 

15. Основоположні 

особливості ідеї блага в 

державі 

Вчені записки 

Таврійського 

національного 

університету 

імені В. І. 

Вернадського. 

Серія : Державне 

управління. 2020. 

№ 2. Том 31 (70). 

С. 1–12. 

12 с. Т.О. Бутирська, 

Д.І. Дзвінчук 
 Index 

Copernicus 

 Українське 

фахове 

видання. 

Категорія Б. 
URL: 

http://www.pu

badm.vernadsk

yjournals.in.ua/

journals/2020/

2_2020/3.pdf. 

16. Роль безперервної освіти 

в стратегії розвитку 

людського капіталу 

Вісник Львівського 

національного 

університету 

імені Івана 

Франка. 

8 с. Д.І. Дзвінчук  Index 

Copernicus 

 Українське 

фахове 

видання. 

Категорія Б. 

URL: 
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Філософсько-

політологічні 

студії. 2020. 

Випуск 29. 

C. 53–60. 

http://fps-

visnyk.lnu.lviv.

ua/archive/29_

2020/9.pdf. 

17. Мегатренд дистанційної 

освіти : 

переваги, недоліки, 

ризики 

Освітній дискурс : 

збірник наукових 

праць. 2020. 

Випуск 26 (9). 

С. 7–18. 

12 с. Д.І. Дзвінчук  Index 

Copernicus 

 Українське 

фахове 

видання. 

Категорія Б. 

URL: 

http://www.jou

rnal-

discourse.com/

uk/arkhiv/2020

-rik/vipusk-26-

9.html. 

18. Застосування покарання 

у виді позбавлення волі 

в санкціях за корупційні 

злочини, вчинені 

шляхом зловживання 

службовим становищем 

Актуальні 

проблеми 

вдосконалення 

чинного 

законодавства 

України. 

2020. Вип. 52. 

С. 38–48. 

11 с. М.O. Красій  Index 

Copernicus 

 Українське 

фахове 

видання. 

Категорія Б. 
URL: 

https://scijourn

als.pnu.edu.ua/

index.php/apicl

u/article/view/

4459/4958. 

19.  Феномен діалектичної 

єдності економічної, 

політичної та 

ідеологічної субматриць 

у публічному управлінні 

Експерт : 

парадигми 

юридичних наук 

та державного 

управління : 

електронне 

наукове видання. 

2020. № 2 (8).  

С. 160–169. 

10 с. О.В. Молодцов  Turkish 

Education 

Index 

 Українське 

фахове 

видання. 

Категорія Б. 
URL: 

http://maup.co

m.ua/assets/file

s/expert/8/15.p

df. 

http://fps-visnyk.lnu.lviv.ua/archive/29_2020/9.pdf
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20. Формування об’єднаних 

територіальних громад в 

Івано-Франківській 

області в процесі 

децентралізації 

Експерт : 

парадигми 

юридичних наук 

та державного 

управління : 

електронне 

наукове видання. 

2020. № 1 (7).  

С. 254–267. 

14 с. Л.С. Мосора  Turkish 

Education 

Index 

 Українське 

фахове 

видання. 

Категорія Б. 
URL: 

http://maup.co

m.ua/assets/file

s/expert/7/20.p

df. 

21. Статистика та динаміка 

захистів дисертацій за 

науковою спеціальністю 

«державна служба» в 

Україні 

Науковий вісник : 

державне 

управління : 

журнал. 2020. № 2 

(4). С. 239–248. 

10 с. Л.С. Мосора  Turkish 

Education 

Index 

 Українське 

фахове 

видання. 

Категорія Б. 
URL: 

https://nvdu.un

dicz.org.ua/ind

ex.php/nvdu/ar

ticle/view/66/6

5. 

22. Взаємозв’язок публічної 

політики та політики 

пам’яті у діяльності 

партій (на прикладі 

Республіки Польща 

1989-2016 р.) 

Політикус : 

науковий журнал. 

2020. № 3.  

С. 83–90. 

8 с. Х.І. Федорищак, 

Л.С. Мосора, 

 

 Index 

Copernicus 

 Українське 

фахове 

видання. 

Категорія Б. 
URL: 

http://politicus.

od.ua/3_2020/1

5.pdf. 

23. Практичні аспекти 

організації підвищення 

рівня професійної 

компетентності 

державних службовців 

Експерт : 

парадигми 

юридичних наук 

та державного 

управління : 

електронне 

наукове видання. 

2020. № 4 (10).  

13 с. Л.С. Мосора, 

Х.І. Федорищак 
 Turkish 

Education 

Index 

 Українське 

фахове 

видання. 

Категорія Б. 
URL: 

http://maup.co

m.ua/assets/file

s/expert/10/14.
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С. 184–196. pdf. 

24. Міграційний чинник 

забезпечення розвитку 

держави 

Наукові 

перспективи : 

журнал. 2020. № 3. 

С. 15–25. 

11 с. Л.С. Мосора 

С.Я. Кісь, 

М. Бембенек 

   Українське 

фахове 

видання. 

Категорія Б. 
URL: 

http://perspecti

ves.pp.ua/inde

x.php/np/articl

e/view/24/24. 

 

25. Принцип відкритості у 

діяльності державного 

службовця 

Науковий вісник 

інноваційних 

технологій : 

збірник наукових 

праць. 2020. № 2 

(26). С. 111–113. 

3 с. Л.С. Мосора    URL: 

https://mait.co

m.ua/2018-09-

17-06-59-

11/2018-09-

17-07-07-34. 

26. Розвиток людських 

ресурсів та 

організаційної культури 

в державних органах : 

використання 

методології  

дизайн-мислення 

Публічне 

управління та 

адміністрування в 

Україні. 2020. 

№ 19. С. 76–81. 

10 с. М.С. Орлів  Index 

Copernicus 

 Українське 

фахове 

видання. 

Категорія Б. 
URL: 

http://www.pag

-

journal.iei.od.u

a/archives/202

0/19-

2020/16.pdf. 

27. Глобальні кризи в 

контексті пандемій 

Гілея : Історичні 

науки. 

Філософські 

науки. Політичні 

науки. Збірник 

наук. праць. К. : 

ВІР УАН. 2020.  

4 с. В.І. Остап`як  Index 

Copernicus 

 URL: 

http://gileya.or

g/index.php?ng

=library&cont
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Вип. 154 (№ 3).  

С. 300–303. 

28. Ретроспективний аналіз 

проведення моніторингу 

та оцінки соціально-

економічного розвитку 

регіонів в Україні 

Ефективна 

економіка. 2020. 

№ 3. 

6 с. Н.П. Струк   Index 

Copernicus 

 Українське 

фахове 

видання. 

Категорія Б.  
URL: 

http://www.eco

nomy.nayka.co

m.ua/?op=1&z

=7719. 

29. Соціально-економічний 

розвиток територіальних 

громад і місцеве 

оподаткування : 

взаємозв’язок та 

взаємовплив 

Ефективна 

економіка. 2020. 

№ 5. 

6 с. Н.П. Струк  Index 

Copernicus 

 Українське 

фахове 

видання. 

Категорія Б. 

URL: 

http://www.eco

nomy.nayka.co

m.ua/?op=1&z

=7864. 

Тези 

30. Трансформаційна 

економіка та 

інтелектуалізація 

вітчизняної системи 

публічного управління і 

адміністрування 

Матеріали 

конференції. 

С. 38–41. 

4 с. Д.І. Дзвінчук, 

М.О. Лютий 

  Економіко-

управлінські 

аспекти 

трансформації 

та 

інноваційного 

розвитку 

галузевих і 

регіональних 

суспільних 

систем в 

сучасних  

умовах :  

URL: 

https://nung.e

du.ua/files/atta

chments/zbirn

yk_konferenci

yi_2020.pdf. 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7719
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7719
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7719
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7719
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7864
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7864
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7864
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7864
https://nung.edu.ua/files/attachments/zbirnyk_konferenciyi_2020.pdf
https://nung.edu.ua/files/attachments/zbirnyk_konferenciyi_2020.pdf
https://nung.edu.ua/files/attachments/zbirnyk_konferenciyi_2020.pdf
https://nung.edu.ua/files/attachments/zbirnyk_konferenciyi_2020.pdf
https://nung.edu.ua/files/attachments/zbirnyk_konferenciyi_2020.pdf


ІІ Всеукраїнська 

науково-

практична 

інтернет-

конференція. 

(28–29 квітня 

2020 р.,  

Івано-

Франківськ, 

ІФНТУНГ). 

31. Економіка 

інтелектокористування 

як основа економіки 

природокористування 

Матеріали 

конференції. 

С. 223–226. 

4 с. В.П. Петренко   Економіко-

управлінські 

аспекти 

трансформації 

та 

інноваційного 

розвитку 

галузевих і 

регіональних 

суспільних 

систем в 

сучасних  

умовах :  

ІІ Всеукраїнська 

науково-

практична 

інтернет-

конференція. 

(28–29 квітня 

2020 р.,  

Івано-

Франківськ, 

ІФНТУНГ). 

 

 

URL: 

https://nung.e

du.ua/files/atta

chments/zbirn

yk_konferenci

yi_2020.pdf. 

https://nung.edu.ua/files/attachments/zbirnyk_konferenciyi_2020.pdf
https://nung.edu.ua/files/attachments/zbirnyk_konferenciyi_2020.pdf
https://nung.edu.ua/files/attachments/zbirnyk_konferenciyi_2020.pdf
https://nung.edu.ua/files/attachments/zbirnyk_konferenciyi_2020.pdf
https://nung.edu.ua/files/attachments/zbirnyk_konferenciyi_2020.pdf


32. Про взаємодію носіїв 

природного і штучного 

інтелекту в публічному 

управлінні і 

адмініструванні 

Матеріали 

конференції. 

С. 23–25. 

3 с. В.П. Петренко, 

Д.І. Дзвінчук, 

М.О. Лютий 

  Публічне 

управління для 

сталого 

розвитку : 

виклики та 

перспективи на 

національному 

та місцевому 

рівнях :  

ІІІ Міжнародна 

науково-

практична 

конференція. 

(21–22 травня 

2020 р., 

Маріуполь). 

URL: 

https://dsum.e

du.ua/storage/

documents/vst

yp/Conference

_materials_20

20-2.pdf. 

33. Інновації, 

інтелектокористування і 

технології мислення : 

аналіз та синтез 

Матеріали 

конференції. 

С. 140–142. 

3 с. В.П. Петренко   VІІІ 

Міжнародна 

науково-

практична 

конференція 

«Управління 

інноваційним 

процесом в 

Україні : 

розвиток 

співпраці». 

(Львів, 18–20 

червня 2020 р.). 

URL: 

http://science.l

pnu.ua/sites/d

efault/files/att

achments/202

0/jun/21803/m

ipu-2020.pdf. 

34. Технологія дизайн-

мислення як основа 

стратегічного 

планування розвитку 

об’єднаних 

територіальних громад 

Матеріали 

конференції. 

5 с. В.П. Петренко, 

М.С. Орлів 

  Наук.-практ. 

конф. 

«Інноваційні 

інструменти 

забезпечення 

інвестиційного 

 

https://dsum.edu.ua/storage/documents/vstyp/Conference_materials_2020-2.pdf
https://dsum.edu.ua/storage/documents/vstyp/Conference_materials_2020-2.pdf
https://dsum.edu.ua/storage/documents/vstyp/Conference_materials_2020-2.pdf
https://dsum.edu.ua/storage/documents/vstyp/Conference_materials_2020-2.pdf
https://dsum.edu.ua/storage/documents/vstyp/Conference_materials_2020-2.pdf
https://dsum.edu.ua/storage/documents/vstyp/Conference_materials_2020-2.pdf
http://science.lpnu.ua/sites/default/files/attachments/2020/jun/21803/mipu-2020.pdf
http://science.lpnu.ua/sites/default/files/attachments/2020/jun/21803/mipu-2020.pdf
http://science.lpnu.ua/sites/default/files/attachments/2020/jun/21803/mipu-2020.pdf
http://science.lpnu.ua/sites/default/files/attachments/2020/jun/21803/mipu-2020.pdf
http://science.lpnu.ua/sites/default/files/attachments/2020/jun/21803/mipu-2020.pdf
http://science.lpnu.ua/sites/default/files/attachments/2020/jun/21803/mipu-2020.pdf


України та 

інфраструктурн

ого розвитку 

об'єднаних 

територіальних 

громад». 

(27.11.2020, 

Дніпро, ДРІДУ 

НАДУ). 

35. Асиметрія 

справедливості і 

несправедливості і 

причини її прояву в 

державі 

Матеріали 

конференції. 

С. 14–16. 

3 с. Т.О. Бутирська   Актуальні 

проблеми 

європейської та 

євроатлантично

ї інтеграції 

України :  ХVІІ 

регіональна 

науково-

практична 

конференція. 

(Дніпро, 14 

травня 2020 р.). 

URL: 

http://www.dri

du.dp.ua/konf/

konf_dridu/20

20_05_14_pei

_material.pdf. 

36. Місцеве самоврядування 

як домінанта 

громадянського 

суспільства та реальної 

демократії в державі 

Матеріали 

конференції. 

С. 183–186. 

4 с. Я.І. Арабчук   Конституційні 

принципи 

місцевого 

самоврядування 

та регіональна 

політика ЄС :  

Міжнародна 

науково-

практична 

конференція.  

(м. Харків, 24 

квітня 2020 

року). 

 

 

http://www.dridu.dp.ua/konf/konf_dridu/2020_05_14_pei_material.pdf
http://www.dridu.dp.ua/konf/konf_dridu/2020_05_14_pei_material.pdf
http://www.dridu.dp.ua/konf/konf_dridu/2020_05_14_pei_material.pdf
http://www.dridu.dp.ua/konf/konf_dridu/2020_05_14_pei_material.pdf
http://www.dridu.dp.ua/konf/konf_dridu/2020_05_14_pei_material.pdf


37. Децентралізація як 

основа формування 

самодостатніх органів 

публічної влади 

Матеріали 

конференції. 

С. 9–14. 

5 с. Я.І. Арабчук   Соціально-

економічні 

проблеми 

розвитку 

регіонів :  

ІV 

Всеукраїнська 

науково-

практична 

конференція.  

(м. Житомир, 15 

травня 2020 

року). 

 

38. Фінансовий ресурс – 

основа соціально-

економічного розвитку 

регіону 

Матеріали 

конференції. 

С. 138–142. 

5 с. Я.І. Арабчук   Соціально-

економічні 

проблеми 

розвитку 

регіонів :  

ІV 

Всеукраїнська 

науково-

практична 

конференція.  

(м. Житомир,  

15 травня 2020 

року). 

 

39. Соціальний ресурс – 

механізм реалізації 

державної політики 

Матеріали 

конференції. 

С. 65–67. 

3 с. Я.І. Арабчук   VІІІ 

Міжнародна 

науково-

практична 

конференція 

«Управління 

інноваційним 

процесом в 

Україні : 

URL: 

http://science.l

pnu.ua/sites/d

efault/files/att

achments/202

0/jun/21803/m

ipu-2020.pdf. 

http://science.lpnu.ua/sites/default/files/attachments/2020/jun/21803/mipu-2020.pdf
http://science.lpnu.ua/sites/default/files/attachments/2020/jun/21803/mipu-2020.pdf
http://science.lpnu.ua/sites/default/files/attachments/2020/jun/21803/mipu-2020.pdf
http://science.lpnu.ua/sites/default/files/attachments/2020/jun/21803/mipu-2020.pdf
http://science.lpnu.ua/sites/default/files/attachments/2020/jun/21803/mipu-2020.pdf
http://science.lpnu.ua/sites/default/files/attachments/2020/jun/21803/mipu-2020.pdf


розвиток 

співпраці». 

(Львів, 18–20 

червня 2020 р.). 

40. Особливості класифікації 

інновацій у сфері 

готельного господарства 

Матеріали 

конференції. 

С. 515–523. 

9 с. Б.В. Гречаник   Innovative 

development of 

science and 

education :  

II International 

Scientific and 

Practical 

Conference.  

(26–28 April 

2020). 

Athens, 

Greece. 

URL: 

https://sci-

conf.com.ua/w

p-

content/upload

s/2020/04/INN

OVATIVE-

DEVELOPM

ENT-OF-

SCIENCE-

AND-

EDUCATION

-26-

28.04.20.pdf. 

41. Проблеми управління 

реформами місцевого 

самоврядування в 

Україні 

Матеріали 

конференції. 

С. 36–42. 

7 с. Б.В. Гречаник   Державне 

управління в  

Україні : виклики 

та  

перспективи : 

Міжнародна 

науково-

практична 

конференція.  

(м. Запоріжжя, 

8–9 травня  

2020 р.). 

 

42.  

Особливості 

програмування місцевого 

Матеріали 

конференції. 

С. 920–928. 

9 с. Б.В. Гречаник   Science, society, 

education : 

topical issues and 

URL: 

https://sci-

conf.com.ua/

https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/04/INNOVATIVE-DEVELOPMENT-OF-SCIENCE-AND-EDUCATION-26-28.04.20.pdf
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https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/04/INNOVATIVE-DEVELOPMENT-OF-SCIENCE-AND-EDUCATION-26-28.04.20.pdf
https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/04/INNOVATIVE-DEVELOPMENT-OF-SCIENCE-AND-EDUCATION-26-28.04.20.pdf
https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/04/INNOVATIVE-DEVELOPMENT-OF-SCIENCE-AND-EDUCATION-26-28.04.20.pdf
https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/04/INNOVATIVE-DEVELOPMENT-OF-SCIENCE-AND-EDUCATION-26-28.04.20.pdf
https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/04/INNOVATIVE-DEVELOPMENT-OF-SCIENCE-AND-EDUCATION-26-28.04.20.pdf
https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/04/INNOVATIVE-DEVELOPMENT-OF-SCIENCE-AND-EDUCATION-26-28.04.20.pdf
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соціально-економічного 

розвитку 

development 

prospects. The 

6th International 

scientific and 

practical 

conference.  

(Kharkiv, May 

10–12, 2020). 

wp-

content/uploa

ds/2020/05/S

CIENCE-

SOCIETY-

EDUCATION

_TOPICAL-

ISSUES-

AND-

DEVELOPM

ENT-

PROSPECTS

_10-

12.05.20.pdf. 

43. Основні чинники 

управління змінами в  

соціально-економічних 

системах 

Матеріали 

конференції. 

С. 64–67. 

4 с. Б.В. Гречаник   Проблеми 

формування та 

реалізації 

регіональної 

економіки :  

ІІ Міжнародна 

науково-

практична 

конференція.  

(м. Запоріжжя, 

30 травня 2020 

року). 

 

44. Об’єкти національної 

безпеки як об’єкт 

конституційного права 

Матеріали 

конференції. 

С. 125–127. 

3 с. М.О. Красій   Правові засади 

організації та 

здійснення 

публічної влади : 

ІІІ Міжнародна 

науково-

практична 

інтернет-

конференція.  

URL: 

http://www.un

iver.km.ua/ko

nference.php?

konfid=180. 



(м. 

Хмельницький, 

28 лютого–02 

березня 2020 р.). 

45. Роль органів місцевого 

самоврядування у 

протидії насильству 

стосовно дитини та за 

участю дитини 

Матеріали 

конференції. 

С. 240–243. 

4 с. М.О. Красій   Конституційні 

принципи 

місцевого 

самоврядування 

та регіональна 

політика ЄС : 

Міжнародна 

науково-

практична 

конференція.  

(м. Харків, 24 

квітня 2020 р.). 

 

46. Реалізація державної 

політики у сфері захисту 

прав та свобод дитини 

підрозділами ювенальної 

превенції 

Матеріали 

конференції. 

С. 196–198. 

3 с. М.О. Красій   Реалізація прав 

людини у 

діяльності 

правоохоронних 

органів :  

ІІІ міжнародна 

науково-

практична 

конференція.  

(м. Кривий Ріг, 

30 квітня  

2020 р.). 

 

47. Особи, до яких 

застосовано 

обмежувальні заходи за 

вчинення домашнього 

насильства як суб’єкти 

пробації 

Матеріали 

конференції. 

С. 351–352. 

2 с. М.О. Красій   Травневі правові 

читання : перша 

Всеукраїнська 

науково-

практична 

конференція 

здобувачів та 

URL: 

http://edu-

mns.org.ua/im

g/news/159/Tr

avnevi_pravo

vi_chitannya.p

df. 

http://edu-mns.org.ua/img/news/159/Travnevi_pravovi_chitannya.pdf
http://edu-mns.org.ua/img/news/159/Travnevi_pravovi_chitannya.pdf
http://edu-mns.org.ua/img/news/159/Travnevi_pravovi_chitannya.pdf
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викладачів 

закладів вищої 

освіти.  

(м. Черкаси,  

7 травня  

2020 р.). 

48. Лідерство – як 

інструмент забезпечення 

спроможності 

територіальних громад 

Матеріали 

конференції. 

С. 160–163. 

4 с. В.М. Кушнірюк   Конституційні 

принципи 

місцевого 

самоврядування 

та регіональна 

політика ЄС : 

Міжнародна 

науково-

практична 

конференція.  

(м. Харків,  

24 квітня 2020 

року). 

 

49. Розвиток лідерського 

потенціалу управлінця в 

умовах реформи 

децентралізації України 

Матеріали 

конференції. 

С. 34–38. 

5 с. В.М. Кушнірюк   Соціально-

економічні 

проблеми 

розвитку 

регіонів : ІV  

Всеукраїнська 

науково-

практична 

конференція.  

(м. Житомир,  

15 травня 2020 

року). 

 

50. Відповідальність органів 

влади у період світової 

пандемії короновірусу 

Сovid-19 за права і 

Матеріали 

конференції. 

С. 46–49. 

4 с. В.М. Кушнірюк   Публічне 

управління для 

сталого 

розвитку : 

URL: 

https://dsum.e

du.ua/storage/

documents/vst

https://dsum.edu.ua/storage/documents/vstyp/Conference_materials_2020-2.pdf
https://dsum.edu.ua/storage/documents/vstyp/Conference_materials_2020-2.pdf
https://dsum.edu.ua/storage/documents/vstyp/Conference_materials_2020-2.pdf


свободи людини виклики та 

перспективи на 

національному 

та місцевому 

рівнях :  

ІІІ Міжнародна 

науково-

практична 

конференція. 

(Маріуполь,  

21–22 травня 

2020 р.). 

yp/Conference

_materials_20

20-2.pdf. 

51. Трансформація ролі 

знань в контексті 

європейської інтеграції 

України 

Матеріали 

конференції. 

С. 237–240. 

4 с. А.В. Мазак   17 регіональна 

науково-

практична 

конференція 

«Актуальні 

проблеми 

європейської та 

євроатлантично

ї інтеграції 

України». 

(Дніпро, 14 

травня 2020 р.). 

URL: 

http://www.dri

du.dp.ua/konf/

konf_dridu/20

20_05_14_pei

_material.pdf. 

http://www.dridu.dp.ua/konf/konf_dridu/2020_05_14_pei_material.pdf
http://www.dridu.dp.ua/konf/konf_dridu/2020_05_14_pei_material.pdf
http://www.dridu.dp.ua/konf/konf_dridu/2020_05_14_pei_material.pdf
http://www.dridu.dp.ua/konf/konf_dridu/2020_05_14_pei_material.pdf
http://www.dridu.dp.ua/konf/konf_dridu/2020_05_14_pei_material.pdf


52. The main causes of 

loneliness in USA 

Матеріали 

конференції. 

С. 51–53. 

3 с. В.І. Малімон   Міжнародна 

науково-

практична 

конференція 

«Наукові 

пошуки : 

актуальні 

дослідження, 

теорія і 

практика».  

(м. Київ, НПУ 

імені  

М. П. 

Драгоманова,  

30 січня 2020 

року). 

URL: 

https://ffs.npu.

edu.ua/konfer

entsii/mizhnar

odna-

naukovo-

praktychna-

konferentsiya-

naukovi-

poshuky-

aktualni-

doslidzhennya

-teoriya-i-

praktyka. 

53. Соціальні фактори 

самотності в сучасному 

світі 

Матеріали 

конференції. 

С. 63–68. 

6 с. В.І. Малімон   Людське 

співтова-

риство : 

актуальні 

питання 

наукових 

досліджень : 

міжнародна 

науково-

практична 

конференція.  

(м. Дніпро,  

14–15 лютого 

2020 року). 

 

54. Соціальні протилеж-

ності : самотність і 

спілкування 

Матеріали 

конференції. 

С. 9–11. 

3 с. В.І. Малімон   VІІ Міжнародна 

науково-

практична 

конференція 

«Лабіринти 

 

https://ffs.npu.edu.ua/konferentsii/mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferentsiya-naukovi-poshuky-aktualni-doslidzhennya-teoriya-i-praktyka
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реальності». 

(Монреаль – 

Рубіжне – 

Сєвєродонецьк – 

Житомир – Баку 

– Ніш – Зелена 

Гура, 14–15 

лютого 2020 

року). 

55. Features of manifestations 

of loneliness in Australia 

Матеріали 

конференції. 

С. 76–78. 

3 с. В.І. Малімон   Міжнародна 

науково-

практична  

конференція 

«Актуальні 

проблеми освіти 

і науки : теорія і 

практика».  

(м. Київ, НПУ 

імені М. П. 

Драгоманова,  

6 березня 2020 

року). 

 

 

56. Глобальна культура як 

чинник подолання 

самотності 

Матеріали 

конференції. 

С. 122–125. 

4 с. В.І. Малімон   VІІ Міжнародна 

наукова 

культурологічна 

конференція 

«Управління 

культурними 

проєктами і 

креативна 

індустрія». 

(Київ, 13 

березня 2020 

року). 

 



57. Організаційно-правові 

передумови 

впровадження цифрових 

сервісів в місцевому 

самоврядуванні 

Матеріали 

конференції. 

С. 215–218. 

4 с. В.І. Малімон   Конституційні 

принципи 

місцевого 

самоврядування 

та регіональна 

політика ЄС : 

Міжнародна 

науково-

практична 

конференція.  

(м. Харків, 24 

квітня 2020 

року). 

 

58. Соціальні мережі як 

інструмент подолання 

самотності людини 

Матеріали 

конференції. 

С. 63–68. 

3 с. В.І. Малімон   VІІI 

Міжнародна 

науково-

практична 

конференція 

«Лабіринти 

реальності». 

(Монреаль – 

Рубіжне – 

Сєвєродонецьк – 

Житомир – Баку 

– Ніш – Зелена 

Гура, 29–30 

квітня 2020 

року). 

 

59. Сакральні смисли 

самотності в умовах 

пандемії 

Матеріали 

конференції. 

С. 60–63. 

4 с. В.І. Малімон   Суспільні науки : 

історія, 

сучасність, 

майбутнє : 

міжнародна 

науково-

практична 

 



конференція. 

(м. Київ, 1–2 

травня 2020 

року). 

60. Пріоритетні завдання 

діяльності 

правоохоронних органів 

в умовах пандемії 

Матеріали 

конференції. 

С. 112–117. 

6 с. В.І. Малімон   Державне 

управління в 

Україні : 

виклики та 

перспективи : 

міжнародна 

науково-

практична 

конференція.  

(м. Запоріжжя,  

8–9 травня  

2020 р.). 

 

61. Особливості державної 

політики в сфері 

культури : польський 

досвід 

Матеріали 

конференції. 

С. 250–252. 

3 с. В.І. Малімон   Актуальні 

проблеми 

європейської та 

євроатлантично

ї інтеграції 

України :  

17–а 

регіональна 

науково-

практична 

конференція.  

(14 травня 2020 

року,  

м. Дніпро). 

URL: 

http://www.dri

du.dp.ua/konf/

konf_dridu/20

20_05_14_pei

_material.pdf. 

62. Самотність EGO в часи 

пандемії 

Матеріали 

конференції. 

С. 30–33. 

4 с. В.І. Малімон   Сучасні виклики 

для суспільних 

наук в умовах 

глобалізації : 

міжнародна 

 

http://www.dridu.dp.ua/konf/konf_dridu/2020_05_14_pei_material.pdf
http://www.dridu.dp.ua/konf/konf_dridu/2020_05_14_pei_material.pdf
http://www.dridu.dp.ua/konf/konf_dridu/2020_05_14_pei_material.pdf
http://www.dridu.dp.ua/konf/konf_dridu/2020_05_14_pei_material.pdf
http://www.dridu.dp.ua/konf/konf_dridu/2020_05_14_pei_material.pdf


науково-

практична 

конференція.  

(м. Львів, 22–23 

травня 2020 

року). 

63. Сучасні підходи до 

розуміння самотності 

людини літнього віку 

Матеріали 

конференції. 

С. 125–127. 

3 с. В.І. Малімон   Соціально-

гуманітарні 

дослідження та 

інноваційна 

освітня 

діяльність.  

ІІ Міжнародна 

наукова 

конференція. 

(26–27 червня 

2020 р.,  

м. Дніпро). 

 

64. Самотність одружених 

людей 

Матеріали 

конференції. 

С. 6–9. 

4 с. В.І. Малімон   Суспільні науки : 

історія, 

сучасний стан 

та перспективи 

досліджень : 

міжнародна  

науково-

практична 

конференція.  

(м. Львів, 3–4 

липня 2020 

року). 

 

65. Інституціонально-

ідеологічний аспект 

євроатлантичної 

інтеграції України 

Матеріали 

конференції. 

С. 380–382. 

3 с. О.В. Молодцов   Актуальні 

проблеми 

європейської та 

євроатлантично

ї інтеграції 

URL: 

http://www.dri

du.dp.ua/konf/

konf_dridu/20

20_05_14_pei

http://www.dridu.dp.ua/konf/konf_dridu/2020_05_14_pei_material.pdf
http://www.dridu.dp.ua/konf/konf_dridu/2020_05_14_pei_material.pdf
http://www.dridu.dp.ua/konf/konf_dridu/2020_05_14_pei_material.pdf
http://www.dridu.dp.ua/konf/konf_dridu/2020_05_14_pei_material.pdf


України :  

17–а 

регіональна 

науково-

практична 

конференція.  

(14 травня 2020 

року,  

м. Дніпро). 

_material.pdf. 

66. To the question on the 

institutional-ideological 

provision of the national 

security of the state 

Матеріали 

конференції. 

pp. 369–373. 

 

5 с. О.В. Молодцов   Science, society, 

education : 

topical issues and 

development 

prospects. 4th 

International 

scientific and 

practical 

conference. SPC 

Sci-conf.com.ua. 

Kharkiv, 

Ukraine. 2020. 

URL: 

http://sci-

conf.com.ua/

wp-

content/uploa

ds/2020/03/S

CIENCE-

SOCIETY-

EDUCATION

_TOPICAL-

ISSUES-

AND-

DEVELOPM

ENT-

PROSPECTS

_16-

17.03.20.pdf. 

67. Просторове планування 

ОТГ Івано-Франківської 

області 

Матеріали 

конференції. 

С. 172–174. 

3 с. Л.С. Мосора   Управління та 

раціональне 

використання 

земельних 

ресурсів в 

новостворених 

територіальних 

громадах : 

проблеми та 

URL: 

http://www.ks

au.kherson.ua/

files/konferen

cii/%D0%BC

%D0%B0%D

1%82%D0%B

5%D1%80%

D1%96%D0

http://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/03/SCIENCE-SOCIETY-EDUCATION_TOPICAL-ISSUES-AND-DEVELOPMENT-PROSPECTS_16-17.03.2
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шляхи їх 

вирішення : IV 

Всеукраїнська 

науково-

практична 

конференція. 

(Херсон, 04–05 

березня 2020 

року). 

%B0%D0%B

B%D0%B8%

20%D0%BA

%D0%BE%D

0%BD%D1%

84%D0%B5%

D1%80%D0

%B5%D0%B

D%D1%86%

D1%96%D1

%97%2004-

05.03.20.pdf. 

68. Формування та розвиток 

наукової спеціальності 

«Державна служба» 

Матеріали 

конференції. 

С. 213–215. 

3 с. Л.С. Мосора   Публічне 

управління та 

адміністрування 

у процесах 

економічних 

реформ : ІV 

Всеукраїнська 

науково-

практична 

конференція. 

(Херсон, 25 

березня 2020 р.). 

URL: 

http://www.ks

au.kherson.ua/

files/konferen

cii/20200325/

%D0%97%D

0%B1%D1%9

6%D1%80%

D0%BD%D0
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%D0%BD%D

1%84%D0%B

5%D1%80%

D0%B5%D0
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6%D1%96%

D1%97%20%

D0%9F%D0

%A3%D0%9

0%2025%20

%D0%B1%D
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69. Напрями дисертаційних 

наукових досліджень зі 

спеціальності 

«Державна служба» 

Матеріали 

конференції. 

С. 20–21. 

2 с. Л.С. Мосора   Сучасний стан 

та перспективи 

розвитку 

економіки, 

обліку, фінансів 

та права : 

міжнародна 

науково-

практична 

конференція. 

(Полтава, 26 

березня 2020 р.). 

URL: 

http://www.ec

onomics.in.ua/

2020/03/6.htm

l. 

70. Особливості організації 

стажування державних 

службовців в Україні 

Матеріали 

конференції. 

С. 47–50. 

4 с. Л.С. Мосора   Інноваційні 

пріоритети 

розвитку 

наукових знань. 

ІІ науково-

практична 

конференція. 

(Київ, 27–28 

березня 2020 р.). 

URL: 

http://molody

vcheny.in.ua/f

iles/conf/other

/45march2020

/45march2020

.pdf. 

71. Нові аспекти 

забезпечення відкритості 

державної служби в 

епоху діджиталізації 

суспільства 

Матеріали 

конференції. 

С. 28–30. 

3 с. Л.С. Мосора   Інноваційні 

підходи 

розвитку 

економіки та 

управління : 

сучасний стан 

актуальних 

 

http://www.economics.in.ua/2020/03/6.html
http://www.economics.in.ua/2020/03/6.html
http://www.economics.in.ua/2020/03/6.html
http://www.economics.in.ua/2020/03/6.html
http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/other/45march2020/45march2020.pdf
http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/other/45march2020/45march2020.pdf
http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/other/45march2020/45march2020.pdf
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http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/other/45march2020/45march2020.pdf
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проблем : 

Всеукраїнська  

науково-

практична 

конференція. 

(Київ, 18 квітня 

2020 р.). 

72. Застосування 

тренінгових технологій 

у підвищенні 

кваліфікації державних 

службовців 

Матеріали 

конференції. 

Vol. 16., pp. 20–21. 

2 с. Л.С. Мосора   Public 

communication in 

science : 

philosophical, 

cultural, 

political, 

economic and IT 

context : 

International 

Scientific and 

Practical 

Conference.  

May 15, 2020.  

 

 

Houston, 

USA. 

73. Освітня міграція – 

чинник стимулювання 

розвитку держави 

Матеріали 

конференції. 

С. 38–40. 

3 с. Л.С. Мосора   Науковий процес 

та наукові 

підходи : 

методика та 

реалізація 

досліджень : 

міжнародна 

наукова 

конференція. 

(Одеса, 23 

жовтня 2020 р.). 

 

74. Принцип відкритості у 

діяльності публічного 

Матеріали 

конференції. 

2 с. Л.С. Мосора   Потенційні 

шляхи розвитку 

URL: 

http://www.m

http://www.mcnd.ltd.ua/material/2020/%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%202.pdf


службовця С. 7–8. науки :  

VIII міжнародна 

науково-

практична 

конференція. 

(Київ, 20–21 

листопада  

2020 р.). 

cnd.ltd.ua/mat

erial/2020/%D

0%BB%D0%

B8%D1%81%

D1%82%D0

%BE%D0%B

F%D0%B0%

D0%B4%202.

pdf. 

75. Принципи формування 

сервісної держави 

Матеріали 

конференції. 

С. 93–96. 

4 с. Л.С. Мосора   Інтеграція 

світових 

наукових 

процесів як 

основа 

суспільного 

розвитку :  

IV міжнародна 

науково-

практична 

конференція. 

(Київ, 27–28 

листопада  

2020 р.). 

 

76. Пріоритетні напрями 

розроблення державної 

міграційної політики в 

Україні 

Матеріали 

конференції. 

С. 13–14. 

2 с. Л.С. Мосора   Сучасна наука : 

проблеми і 

перспективи :  

5 міжнародна 

науково-

практична 

конференція. 

(Київ, 11 грудня 

2020 р.). 

 



77. Цифрова трансформація 

освіти : виклики 

дистанційного навчання 

в Україні 

Матеріали 

конференції. 

С. 353–355. 

 

3 с. І.Д. Озьмінська   Theoretical 

foundations of 

modern science 

and practice.  

XI International 

Scientific and 

Practical 

Conference.  

Melbourne, 

Australia. 

URL: 

https://isg-

konf.com/wp-

content/uploa

ds/2020/04/XI

-Conference-

06-07-

Melbourne-

Australia.pdf. 

78. Hurdles in Training Public 

Servants : Language 

Aspect 

Матеріали 

конференції. 

С. 20–22. 

3 с. І.Д. Озьмінська 

Н.П. Струк 

  Сучасні наукові 

дослідження 

представників 

суспільних наук 

– прогрес 

майбутнього : 

Міжнародна 

науково-

практична 

конференція.  

(м. Львів, 27–28 

березня 2020 

року). 

 

79. Базові принципи оцінки 

результативності 

реалізації державної 

регіональної політики 

Матеріали 

конференції. 

 І.Д. Озьмінська 

Н.П. Струк 

  Міжнародна 

науково-

практична 

інтернет-

конференція 

«Сорок шості 

економіко-

правові 

дискусії».  

(м. Львів, 28 

квітня 2020 р.). 

URL: 

http://www.sp

ilnota.net.ua/u

a/article/id-

3436/. 

https://isg-konf.com/wp-content/uploads/2020/04/XI-Conference-06-07-Melbourne-Australia.pdf
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80. Удосконалення 

управління людськими 

ресурсами в системі 

публічної служби : 

досвід дизайн-

лабораторій 

Матеріали 

конференції. 

С. 33–36. 

4 с. М.С. Орлів   Публічне 

управління ХХІ 

століття : 

портал 

можливостей : 

XХ міжнар. 

наук. Конгресу. 

(Харків, 23 квіт. 

2020 р.). 

URL: 

https://kbuapa.

kh.ua/wp-

content/theme

s/kbuapa/filesf

orpages/public

ations/2020_0

1.pdf. 

81. Технологія дизайн-

мислення як основа 

стратегічного 

планування розвитку 

об’єднаних 

територіальних громад 

України 

Матеріали 

конференції. 

 

 М.С. Орлів 

В.П. Петренко 

  Інноваційні 

інструменти 

забезпечення 

інвестиційного 

та 

інфраструктурн

ого розвитку 

об'єднаних 

територіальних 

громад : наук.-

практ. конф. за 

міжнар. уч. 

(Дніпро, 27 

лист. 2020 р.). 

 

URL: 

http://www.dri

du.dp.ua/konf/

konf_dridu.ht

m. 

82. Trends of Strategic 

Partnership and 

Management 

Матеріали 

конференції. 

С. 22–23. 

2 с. В.І. Остап`як 

 

  Освіта і наука у 

мінливому  

світі : проблеми 

та перспективи 

розвитку.  

ІІ Міжнародна 

наукова 
конференція. 

(27–28 березня 

2020 р.,  

м. Дніпро). 

URL: 

http://dakiro.k

r-

admin.gov.ua/

book/2020/Dn

ipro/zbirnik.p

df. 

https://kbuapa.kh.ua/wp-content/themes/kbuapa/filesforpages/publications/2020_01.pdf
https://kbuapa.kh.ua/wp-content/themes/kbuapa/filesforpages/publications/2020_01.pdf
https://kbuapa.kh.ua/wp-content/themes/kbuapa/filesforpages/publications/2020_01.pdf
https://kbuapa.kh.ua/wp-content/themes/kbuapa/filesforpages/publications/2020_01.pdf
https://kbuapa.kh.ua/wp-content/themes/kbuapa/filesforpages/publications/2020_01.pdf
https://kbuapa.kh.ua/wp-content/themes/kbuapa/filesforpages/publications/2020_01.pdf
https://kbuapa.kh.ua/wp-content/themes/kbuapa/filesforpages/publications/2020_01.pdf
http://www.dridu.dp.ua/konf/konf_dridu.htm
http://www.dridu.dp.ua/konf/konf_dridu.htm
http://www.dridu.dp.ua/konf/konf_dridu.htm
http://www.dridu.dp.ua/konf/konf_dridu.htm
http://dakiro.kr-admin.gov.ua/book/2020/Dnipro/zbirnik.pdf
http://dakiro.kr-admin.gov.ua/book/2020/Dnipro/zbirnik.pdf
http://dakiro.kr-admin.gov.ua/book/2020/Dnipro/zbirnik.pdf
http://dakiro.kr-admin.gov.ua/book/2020/Dnipro/zbirnik.pdf
http://dakiro.kr-admin.gov.ua/book/2020/Dnipro/zbirnik.pdf
http://dakiro.kr-admin.gov.ua/book/2020/Dnipro/zbirnik.pdf


83. Kриза в контексті 

пандемії 

Матеріали 

конференції. 

С. 85–88. 

4 с. В.І. Остап`як 

 

  Роль суспільних 

наук у 

забезпеченні 

стабільності 

розвитку 

глобальних 

світових 

процесів у ХХІ 

ст. : 

міжнародна  

науково-

практична 

конференція.  

(м. Київ, 3–4 

квітня 2020 

року). 

 

84. Kризи глобального 

простору та пандемії 

Матеріали 

конференції. 

Ч. 12. С. 36–38. 

3 с. В.І. Остап`як 

 

  ХLІI 

Міжнародна 

науково-

практична 

iнтернет-

конференція 

«Актуальні 

проблеми 

сучасної науки». 

(Вінниця, 6 

квітня 2020 

року). 

URL: 

http://el-

conf.com.ua/

wp-

content/uploa

ds/2020/05/12

%D1%87%D

0%B0%D1%8

1%D1%82%

D0%B8%D0

%BD%D0%B

0_%D0%BA

%D0%B2i%D

1%82%D0%B

5%D0%BD_n

.pdf. 

85. Роль інституційного 

аудиту в забезпеченні 

організаційного 

Матеріали 

конференції. 

С. 180–183. 

4 с. О.І. Серняк   Розвиток 

публічного 

управління в 

URL: 

http://www.lvi

vacademy.co

http://el-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/12%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B2i%D1%82%D0%B5%D0%BD_n.pdf
http://el-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/12%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B2i%D1%82%D0%B5%D0%BD_n.pdf
http://el-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/12%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B2i%D1%82%D0%B5%D0%BD_n.pdf
http://el-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/12%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B2i%D1%82%D0%B5%D0%BD_n.pdf
http://el-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/12%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B2i%D1%82%D0%B5%D0%BD_n.pdf
http://el-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/12%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B2i%D1%82%D0%B5%D0%BD_n.pdf
http://el-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/12%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B2i%D1%82%D0%B5%D0%BD_n.pdf
http://el-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/12%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B2i%D1%82%D0%B5%D0%BD_n.pdf
http://el-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/12%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B2i%D1%82%D0%B5%D0%BD_n.pdf
http://el-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/12%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B2i%D1%82%D0%B5%D0%BD_n.pdf
http://el-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/12%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B2i%D1%82%D0%B5%D0%BD_n.pdf
http://el-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/12%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B2i%D1%82%D0%B5%D0%BD_n.pdf
http://el-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/12%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B2i%D1%82%D0%B5%D0%BD_n.pdf
http://el-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/12%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B2i%D1%82%D0%B5%D0%BD_n.pdf
http://el-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/12%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B2i%D1%82%D0%B5%D0%BD_n.pdf
http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/conferencii/konf_23.04.2020.pdf
http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/conferencii/konf_23.04.2020.pdf


розвитку інституцій 

регіонального 

управління та місцевого 

самоврядування 

Україні : наук.-

практ. конф. за 

міжнар. уч.  

(23–24 квітня 

2020 р.,  

м. Львів). 

m/vidavnitstv

o_1/conferenc

ii/konf_23.04.

2020.pdf. 

86. Формування місії 

держави як основа 

інституційного розвитку 

органів публічної влади 

Матеріали 

конференції. 

С. 46–49. 

4 с. О.І. Серняк   Міжнар. наук.-

практ. конф. 

«Стратегія 

розвитку 

держави в 

умовах новітніх 

викликів 

міжнародному 

порядку : 

політичний, 

правовий, 
економічний, 

гуманітарний, 

екологічний 

виміри».  

(5 травня  

2020 р.,  

м. Тернопіль). 

URL: 

http://dspace.

wunu.edu.ua/b

itstream/3164

97/37787/1/46

.pdf. 

87. Місцеве оподаткування 

– важливий інструмент 

функціонування та 

розвитку місцевого 

самоврядування 

Матеріали 

конференції. 

С. 37–38. 

2 с. Н.П. Струк   Міжнародна 

науково-

практична 

інтернет-

конференція 

«Сорок п’яті 

економіко-

правові 

дискусії». 

(м. Львів, 24 

березня 2020 р.). 

URL: 

http://www.sp

ilnota.net.ua. 

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/37787/1/46.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/37787/1/46.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/37787/1/46.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/37787/1/46.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/37787/1/46.pdf
http://www.spilnota.net.ua/
http://www.spilnota.net.ua/


88. Податок на майно в 

доходах місцевих 

бюджетів 

Матеріали 

конференції. 

Випуск 21. 

С. 67–69. 

3 с. Н.П. Струк   Міжнародна 

наукова 

інтернет-

конференція 

«Світ 

економічної 

науки».  

(26 березня 

2020,Тернопіль). 

URL: 

http://www.ec

onomy-

confer.com.ua

/full-

article/3372. 

89. Шляхи покращення 

соціально-економічного 

розвитку територіальних 

громад 

Матеріали 

конференції. 

С. 53–55. 

3 с. Н.П. Струк   Міжнародна 

науково-

практична 

конференція 

«Сучасний стан 

та перспективи 

розвитку 

економіки, 

обліку, фінансів 

та права». 

(м. Полтава,  

26 березня 

2020). 

 

 

 

90. Щодо оцінки соціально-

економічного розвитку 

об’єднаних 

територіальних громад 

Матеріали 

конференції. 

С. 170–172. 

3 с. Н.П. Струк    X Міжнародна 

науково-

практична 

конференція 

«Modern 

approaches to the 

introduction of 

science into 

practice».  

(30–31 березня 

2020 р.). 

м. Сан-

Франциско, 

США.  

URL: 

https://isg-

konf.com/wp-

content/uploa

ds/2020/03/X-

Conference-

30-31-San-

Francisco-

http://www.economy-confer.com.ua/full-article/3372
http://www.economy-confer.com.ua/full-article/3372
http://www.economy-confer.com.ua/full-article/3372
http://www.economy-confer.com.ua/full-article/3372
http://www.economy-confer.com.ua/full-article/3372
https://isg-konf.com/wp-content/uploads/2020/03/X-Conference-30-31-San-Francisco-USA.pdf
https://isg-konf.com/wp-content/uploads/2020/03/X-Conference-30-31-San-Francisco-USA.pdf
https://isg-konf.com/wp-content/uploads/2020/03/X-Conference-30-31-San-Francisco-USA.pdf
https://isg-konf.com/wp-content/uploads/2020/03/X-Conference-30-31-San-Francisco-USA.pdf
https://isg-konf.com/wp-content/uploads/2020/03/X-Conference-30-31-San-Francisco-USA.pdf
https://isg-konf.com/wp-content/uploads/2020/03/X-Conference-30-31-San-Francisco-USA.pdf
https://isg-konf.com/wp-content/uploads/2020/03/X-Conference-30-31-San-Francisco-USA.pdf


USA.pdf. 

91. Щодо фінансового 

забезпечення 

самостійності 

територіальних громад 

Матеріали 

конференції. 

С. 82–83. 

3 с. Н.П. Струк    Міжнародна 

наукова 

інтернет-

конференція 

«Інформаційне 

суспільство : 

технологічні, 

економічні та 

технічні 

аспекти 

становлення».  

(Тернопіль,  

8 квітня 2020 

року). 

URL: 

https://drive.g

oogle.com/file

/d/1UJzOdA8

ncrtTzjV2qde

C3cakIOEXH

XSS/view. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1UJzOdA8ncrtTzjV2qdeC3cakIOEXHXSS/view
https://drive.google.com/file/d/1UJzOdA8ncrtTzjV2qdeC3cakIOEXHXSS/view
https://drive.google.com/file/d/1UJzOdA8ncrtTzjV2qdeC3cakIOEXHXSS/view
https://drive.google.com/file/d/1UJzOdA8ncrtTzjV2qdeC3cakIOEXHXSS/view
https://drive.google.com/file/d/1UJzOdA8ncrtTzjV2qdeC3cakIOEXHXSS/view
https://drive.google.com/file/d/1UJzOdA8ncrtTzjV2qdeC3cakIOEXHXSS/view


Тези у співавторстві з студентами (слухачами) 

92. Інституційне 

забезпечення державної 

політики у сфері 

протидії корупції 

Матеріали 

конференції. 

С. 138–141. 

4 с. О.В. Білоцький, 

В.Я. Симотюк 

  Інформаційні 

проблеми 

комп’ютерних 

систем, 

юриспруденції, 

енергетики, 

моделювання та  

управління : 

проблемно-

наукова 

міжгалузева 

конференція 

(ICSM-2020). 

(Надвірна, 

2020). 

 

93. Використання 

технологій 

дистанційного навчання 

здобувачами вищої 

освіти в умовах 

карантину 

Матеріали 

конференції. 

С. 40–41. 

2 с. Б. Гривнак, 

Х. Кушецька 

  Інформація та 

документ у 

сучасному 

науковому 

дискурсі : зб. 

наук. статей VI 

Всеукраїнської 

дистанційної 

науково-

практичної 

конференції.  

(20 травня  

2020 р.,  

Івано-

Франківськ). 

URL: 

https://www.n

ung.edu.ua/fil

es/attachments

/zbirnyk_state

y_konferenciy

i_20_travnya_

2020_r._1.pdf. 

94. Шляхи подальшого 

розвитку законодавства 

про децентралізацію в 

Матеріали 

конференції. 

С. 25–29. 

5 с. В.I. Малімон, 

Д.A. Малімон 

  Сучасні наукові 

дослідження 

представників 

 

https://www.nung.edu.ua/files/attachments/zbirnyk_statey_konferenciyi_20_travnya_2020_r._1.pdf
https://www.nung.edu.ua/files/attachments/zbirnyk_statey_konferenciyi_20_travnya_2020_r._1.pdf
https://www.nung.edu.ua/files/attachments/zbirnyk_statey_konferenciyi_20_travnya_2020_r._1.pdf
https://www.nung.edu.ua/files/attachments/zbirnyk_statey_konferenciyi_20_travnya_2020_r._1.pdf
https://www.nung.edu.ua/files/attachments/zbirnyk_statey_konferenciyi_20_travnya_2020_r._1.pdf
https://www.nung.edu.ua/files/attachments/zbirnyk_statey_konferenciyi_20_travnya_2020_r._1.pdf
https://www.nung.edu.ua/files/attachments/zbirnyk_statey_konferenciyi_20_travnya_2020_r._1.pdf


Україні юридичної науки 

– прогрес 

законодавства 

України  

майбутнього : 

міжнародна 

науково-

практична 

конференція.  
(м. Дніпро,  

10–11 січня  

2020 р.). 

95. Тенденції розвитку 

міграційної політики 

України у сфері 

еміграції населення 

Матеріали 

конференції. 

С. 38–41. 

4 с. Л.С. Мосора,  

Н.Р. Мусякевич 

  Інструменти і 

механізми 

модернізації 

наукових та 

освітніх 

процесів : 

міжнародна  

науково-

практична 

конференція. 

(Полтава, 18–19 

грудня 2020 р.). 

URL: 

http://molody

vcheny.in.ua/f

iles/conf/other

/54dec2020/5

4dec2020.pdf. 

96. Проблемні питання 

впровадження 

бенчмаркінгу доброго 

врядування на 

місцевому рівні в 

Україні 

Матеріали 

конференції. 

С. 157–159. 

3 с. О.І. Серняк,  

Л.М. Кава 

  Становлення та 

розвиток 

публічного 

адміністрування : 

ХІ конф. 

студентів та 

молодих учених 

за міжнар. участю  

(м. Дніпро,  

8 трав. 2020 р.). 

 

URL: 

http://dridu.dp

.ua/konf/konf_

dridu/2020_05

_08_mup_mat

erial_stud.pdf. 

97. Врядування як підхід до Матеріали 3 с. О.І. Серняк,    Становлення та URL: 

http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/other/54dec2020/54dec2020.pdf
http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/other/54dec2020/54dec2020.pdf
http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/other/54dec2020/54dec2020.pdf
http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/other/54dec2020/54dec2020.pdf
http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/other/54dec2020/54dec2020.pdf
http://dridu.dp.ua/konf/konf_dridu/2020_05_08_mup_material_stud.pdf
http://dridu.dp.ua/konf/konf_dridu/2020_05_08_mup_material_stud.pdf
http://dridu.dp.ua/konf/konf_dridu/2020_05_08_mup_material_stud.pdf
http://dridu.dp.ua/konf/konf_dridu/2020_05_08_mup_material_stud.pdf
http://dridu.dp.ua/konf/konf_dridu/2020_05_08_mup_material_stud.pdf


ухвалення 

управлінських рішень в 

публічному 

адмініструванні 

конференції. 

С. 182–184. 

О.М. Козак розвиток 

публічного 

адміністрування : 

ХІ конф. 

студентів та 

молодих учених 

за міжнар. участю  

(м. Дніпро,  

8 трав. 2020 р.). 

http://dridu.dp

.ua/konf/konf_

dridu/2020_05

_08_mup_mat

erial_stud.pdf. 

98. Зміна діапазону 

ухвалення рішення 

президентом внаслідок 

пропонованих змін до 

Конституції України 

Матеріали 

конференції. 

С. 299–301. 

3 с. О.І. Серняк,  

Н.Б. Приймак 

  Становлення та 

розвиток 

публічного 

адміністрування : 

ХІ конф. 

студентів та 

молодих учених 

за міжнар. участю  

(м. Дніпро,  

8 трав. 2020 р.). 

URL: 

http://dridu.dp

.ua/konf/konf_

dridu/2020_05

_08_mup_mat

erial_stud.pdf. 

99. Керівник у процесі 

ухвалення 

управлінських рішень : 

стилі, фактори впливу, 

моделі 

Матеріали 

конференції. 

С. 305–308. 

4 с. О.І. Серняк,  

О.О. Прядкіна 

  Становлення та 

розвиток 

публічного 

адміністрування : 

ХІ конф. 

студентів та 

молодих учених 

за міжнар. участю  

(м. Дніпро,  

8 трав. 2020 р.). 

URL: 

http://dridu.dp

.ua/konf/konf_

dridu/2020_05

_08_mup_mat

erial_stud.pdf. 

100 Участь громадян в 

ухваленні рішень 

місцевого значення в 

умовах карантину 

Матеріали 

конференції. 

С. 339–341. 

3 с. О.І. Серняк,  

Я.М. Свачій 

  Становлення та 

розвиток 

публічного 

адміністрування : 

ХІ конф. 

студентів та 

молодих учених 

за міжнар. участю  

(м. Дніпро,  

8 трав. 2020 р.). 

URL: 

http://dridu.dp

.ua/konf/konf_

dridu/2020_05

_08_mup_mat

erial_stud.pdf. 
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Тези студентів (слухачів) 

 

101 Про запобігання 

виникненню і проявам 

ефектів «Лейк 

Вобегона» і «Даннінга-

Крюгера» у вітчизняній 

системі публічного 

управління та 

адміністрування 

Матеріали 

конференції. 

С. 544–545. 

2 с. Л.О. Блищак 

(науковий 

керівник – 

Петренко В.П.) 

  Сучасний 

менеджмент : 

моделі, 

стратегії, 

технології : XXI 

Всеукр. щоріч. 

студент. наук.-

практ. конф. за 

міжнарод. 

участю. (23 квіт. 

2020 р., Одеса, 

ОРІДУ НАДУ). 

URL: 

http://www.ori

du.odessa.ua/9

/buk/Stud-

konf-

2020.pdf. 

102 Особливості організації 

публічного управління у 

централізованих та 

децентралізованих 

країнах 

Матеріали 

конференції. 

С. 574–575. 

2 с. В.В. Книгиницький 

(науковий 

керівник – 

Мосора Л.С.) 

  Сучасний 

менеджмент : 

моделі, 

стратегії, 

технології : XXI 

Всеукр. щоріч. 

студент. наук.-

практ. конф. за 

міжнарод. 

участю. (23 квіт. 

2020 р., Одеса, 

ОРІДУ НАДУ). 

URL: 

http://www.ori

du.odessa.ua/9

/buk/Stud-

konf-

2020.pdf. 

103 Місцеві податки і 

партиципаторне 

бюджетування 

Матеріали 

конференції. 

С. 30–31. 

 

2 с. Т.В. Коцан 

(науковий 

керівник –  

Струк Н.П.) 

  Міжнародна 

науково-

практична  

інтернет-

конференція 

«Сорок сьомі 

економіко-

правові 

дискусії».  

URL:  

http://www.sp

ilnota.net.ua/3

558.  
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(м. Львів,  

27 травня  

2020 р.). 
104 Проблемні аспекти 

ділового та 

професійного етикету в 

системі державної 

служби 

Зб. наук. статей.  

С. 139–146. 

 

8 с. Д.А. Малімон   Інформація та 

документ у 

сучасному 

науковому 

дискурсі :  

VI 

Всеукраїнська 

дистанційна  

науково-

практична 

конференція. 

(Івано-

Франківськ,  

20 травня  

2020 р.). 

URL: 

https://www.n

ung.edu.ua/fil

es/attachments

/zbirnyk_state

y_konferenciy

i_20_travnya_

2020_r._1.pdf. 

105 Земельне законодавство 

УНР і незалежної 

України : порівняльний 

аналіз 

Матеріали 

конференції. 

Ч. 2.  С. 200–204. 

 

5 с. Н.Р. Мусякевич 

(науковий 

керівник – 

Малімон В.І.) 

  Правові 

системи 

суспільства : 

сучасні 

проблеми та 

перспективи 

розвитку : 

міжнародна  

наук.-практ. 

конф.  (м. Львів, 

20–21 листопада 

2020 р.). 

 

106 Ментальний 

реінжиніринг людських 

ресурсів соціально-

економічних систем – 
умова успішних змін 

Матеріали 

конференції. 

С. 608–609. 

 

2 с. С.Т. Павлісяк 

(науковий 

керівник – 

Петренко В.П.) 

  Сучасний 

менеджмент : 

моделі, 

стратегії, 
технології : XXI 

URL: 

http://www.ori

du.odessa.ua/9

/buk/Stud-
konf-
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Всеукр. щоріч. 

студент. наук.-

практ. конф. за 

міжнарод. 

участю. (23 квіт. 

2020 р., Одеса, 

ОРІДУ НАДУ). 

2020.pdf. 

107 Про доцільність 

вертикального 

узгодження стратегій 

розвитку територій : 

досвід об’єднаної 

територіальної громади 

Матеріали 

конференції. 

С. 626–627. 

 

2 с. О.В. Семерин 

(науковий 

керівник –  

Баран М.П.) 

  Сучасний 

менеджмент : 

моделі, 

стратегії, 

технології : XXI 

Всеукр. щоріч. 

студент. наук.-

практ. конф. за 

міжнарод. 

участю. (23 квіт. 

2020 р., Одеса, 

ОРІДУ НАДУ). 

URL: 

http://www.ori

du.odessa.ua/9

/buk/Stud-

konf-

2020.pdf. 

 

 

 

 

 

В. о. завідувача кафедри                                          Петренко В.П. 
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