


ПРОГРАМА 

Міжнародної науково-практичної конференції  

«РОЗВИТОК КОМПЕТЕНТНОСТІ В ПУБЛІЧНОМУ СЕКТОРІ: ЄВРОПЕЙСЬКІ 

СТАНДАРТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» 

 

Місце проведення: вул. Карпатська, 15, актова зала 

Посилання для дистанційної участі: 

https://us04web.zoom.us/j/71293441612?pwd=a1gvZVdxSVdqMWJ1OFNhWmN1WnhOQT09  

Ідентифікатор: 712 9344 1612 

Код доступу: 0cVSc2 

 

10.30-11.00 – РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 

11.00-13.00 – ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Модератор – ДМИТРО ДЗВІНЧУК, директор Інституту гуманітарної підготовки та 

державного управління ІФНТУНГ, доктор філософських наук, професор, Заслужений 

працівник освіти України 

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО: 

ЄВСТАХІЙ КРИЖАНІВСЬКИЙ, ректор ІФНТУНГ, академік НАН України, доктор 

технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України 

ОНИЩУК СВІТЛАНА, голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації, 

доктор наук з державного управління, професор, Заслужений юрист України 

ОЛЕКСАНДР СИЧ, голова Івано-Франківської обласної ради, доктор політичних наук, 

доцент 

РУСЛАН МАРЦІНКІВ, міський голова Івано-Франківська, кандидат юридичних наук 

ОСНОВНІ ДОПОВІДІ: 

Парламентаризм у публічному управлінні 

ВАЛЕНТИНА ГОШОВСЬКА, завідувач кафедри парламентаризму Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, доктор політичних наук, професор, 

доктор наук і професор габілітований, почесний професор Національної академії 

державного управління при Президентові України та ІФНТУНГ, Заслужений працівник 

народної освіти України  

 

 

https://us04web.zoom.us/j/71293441612?pwd=a1gvZVdxSVdqMWJ1OFNhWmN1WnhOQT09�


Study Quality Insurance Trends: the Case of Kaunas University of Technology 

БРІГІТА ЯНЮНАЙТЕ, професор факультету соціальних, гуманітарних наук та 

мистецтв, керівник дослідницької групи з питань освіти, доктор суспільних наук, 

Каунаський технологічний університет (Литва) 

Методологія дизайн-мислення для запровадження змін та інновацій у публічному 

секторі 

МАР’ЯНА ОРЛІВ, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування 

ІФНТУНГ, доктор наук з державного управління, доцент 

 

ВІТАННЯ З НАГОДИ 25-РІЧЧЯ ЗАСНУВАННЯ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ ДЛЯ 

ОРГАНІВ ВЛАДИ Й 20-РІЧЧЯ УТВОРЕННЯ КАФЕДРИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ІФНТУНГ 

13.00-14.00 – ПЕРЕРВА НА ОБІД; 

14.00-15.30 – РОБОТА У СЕКЦІЯХ; 

 

СЕКЦІЯ 1. РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПУБЛІЧНИХ 

СЛУЖБОВЦІВ. ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ДИЗАЙН-МИСЛЕННЯ 

Ауд. 1202, вул. К.Данила , 13 

Посилання для дистанційної участі: 

https://us04web.zoom.us/j/76893781700?pwd=QzdNdkliSzZJQ0hyQ2xUZENRbjd3QT09  

Ідентифікатор: 768 9378 1700 

Код доступу: 7MPiCk 

 

Модератори: МАР’ЯНА ОРЛІВ, завідувач кафедри публічного управління та 

адміністрування ІФНТУНГ, доктор наук з державного управління, доцент 

БРІГІТА ЯНЮНАЙТЕ, професор факультету соціальних, гуманітарних наук та 

мистецтв, керівник дослідницької групи з питань освіти, доктор суспільних наук, 

Каунаський технологічний університет (Литва) 

Rasa Daugėlienė, Rūta Petrauskienė, Jolita Sinkienė & Jolanta Vaičiūnienė. Application of 

design-thinking methodology for the development of public sector employees competence 

Lina Gaižiūnienė, Brigita Janiūnaitė & Mariana Orliv. Public sector employees competence 

development using design thinking methodology: instrument development and validation 

Kazimierz Jaremczuk. An official’s development preference that shapes their competence 

https://us04web.zoom.us/j/76893781700?pwd=QzdNdkliSzZJQ0hyQ2xUZENRbjd3QT09�


Aleksandra Kuzior. Competences for society 4.0 

Леся Вербовська. Теоретичні аспекти використання дизайн-мислення організаціями в 

умовах змін 

Тетяна Ганцюк. До проблеми кадрового забезпечення служб та підрозділів 

інформаційно-аналітичного супроводу управлінської діяльності  

Олег Гончарук,  Дмитро Дзвінчук. Технологія дизайн-мислення як засіб впровадження 

у вітчизняну систему публічного управління та адміністрування основ STEM-активності 

Богдан Гривнак. Використання принципів технології дизайн-мислення в процесі 

підготовки фахівців із публічного управління та адміністрування: комунікативний аспект 

Дмитро Дзвінчук, Марк Лютий, Олександр Аршулік. Про програму тренінгу 

«Інтелектуальне 3S-лідерство як основа удосконалення управління життєдіяльністю 

територіальних громад Прикарпаття на основі використання технології дизайн-мислення» 

Ярина Каламбет. Гуманізація та гуманітаризація вищої технічної освіти 

Євдокія Кімейчук, Оксана Хухра, Віктор Петренко. Дизайн-мислення як технологія 

залучення населення до прийняття стратегічних управлінських рішень з розвитку 

територіальних громад 

Олег Козак. Опитування як інструмент вдосконалення освітньо-професійних програм з 

публічного управління: досвід співпраці зі старостами громади 

Вікторія Кравченко. Дизайн-мислення: комунікативний аспект 

Марк Лютий. Про необхідність і доцільність комплексного навчання лідерів 

територіальних громад України технологіям дизайн-мислення і 3S-лідерства 

Андрій Мазак, Алла Мартисевич. До проблеми спеціалізацій підготовки магістрів 

публічного управління та адміністрування 

Галина Малиновська, Святослав Кісь, Олег Яцюк. Використання методології дизайн-

мислення в системі професійного навчання публічних службовців 

Олександр Молодцов. До питання про матричний підхід пізнання психофункціональної 

компетентності в рамках методології дизайн-мислення у розвитку професійної 

компетентності публічних службовців 

Лариса Мосора, Володимир Книгиницький, Міхал Бембенек.Формування у молоді 

якостей лідера-управлінця 

Ірина Озьмінська, Назар Мусякевич. Іноземна мова за професійним спрямуванням як 

складова професійної компетентності публічного управлінця 



Мар’яна Орлів. Використання методології дизайн-мислення в удосконаленні механізму 

координації протидії туберкульозу на регіональному рівні 

Віктор Петренко. Дизайн-мислення як інструмент приваблення і утримання талантів у  

системі публічного управління та адміністрування 

Алла Полянська. Технологія дизайн-мислення в ситуаційному управлінні 

Лілія Попадинець. Поставити себе на місце людей: методологія дизайн-мислення у 

процесі формування спроможної освітньої мережі у Спаській територіальній громаді 

Леся Пронь. Розвиток компетентностей публічних службовців для залучення значних 

іноземних інвестицій в Україну 

Володимир Сабадуха. Концепція чотирьох ступенів духовного розвитку людини як 

теоретико-методологічне підґрунтя осмислення проблеми компетентності у сфері 

публічного управління 

Емілія Сем’янів. Використання методології дизайн-мислення для підвищення 

ефективності реформування системи охорони здоров’я в Україні 

Дарія Скальська. Формування компетентностей у аспірантів з публічного управління: 

філософський аспект 

Ірина Станьковська. Інноваційні методи навчання як складова професійного розвитку 

персоналу  

Наталія Струк. Економічна аналітика і креативне мислення як складові формування 

професійних компетентностей публічних службовців 

Григорій Хамчук, Юлія Карпик, Віктор Петренко. Закони Карло Чіполли в публічному 

управлінні: новий погляд на можливість використання 

Валентина Чепесюк, Тетяна Витко, Віктор Петренко. Про використання тесту 

Вудкока-Френсіса для самовдосконалення особистості 

Тетяна Чурко. Розвиток комунікаційних компетентностей та навичок взаємодії  як 

основа вдосконалення освітньо-професійних програм з публічного управління 

Володимир Шевчук. Освітня модель рятівних компетентностей: актуальність 

застосування в публічному секторі 

 

 

 

 



СЕКЦІЯ 2. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ. 

ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНОГО І ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ 

Ауд. 1221, вул. К.Данила , 13 

Посилання для дистанційної участі: https://us04web.zoom.us/j/74969437690  

Ідентифікатор: 712 9344 1612 

Код доступу: 0cVSc2 

Модератори: СВЯТОСЛАВ КІСЬ, директор Інституту післядипломної підготовки 

ІФНТУНГ, доктор економічних наук, професор 

МАРІЯ КРАСІЙ, доцент кафедри публічного управління та адміністрування ІФНТУНГ, 

кандидат юридичних наук 

Małgorzata Babula. Icelandic work-life balance experiment as a remedy for effectiveness of 

an employee, both an individual and addressee of constitutional rights and liberties 

Hatem Ghandir. The role of massmedia in efficiency public governance through change 

mentality of the population 

Volodymyr Kornuta & Olena Kornuta. Blockchain technology in electronic document flow 

systems 

Viktor Kovalev & Diana Semakina. Public administration and the European education area: 

comperative analysis 

Marcin Marszałek. Basis, determinants and scope of competence of the public administration 

body shaping the conditions of access to the market and provision of services of general interest 

Marta Pietras-Eichberger. New tools for customer service in a Law Firm of Attorneys-at-

Law in Poland in the era of the COVID-19 pandemic 

Natalia Tkalenko & Sirotyn Vladyslav. Scientific fundamentals of public management of 

economic development 

Eliza Ewa Zurada. Artificial intelligence in law-humanoid 

Марія Баран. Що потрібно публічному управлінню для підвищення ефективності 

Олександр Білоцький, Юрій Філипчук. Організаційно-правове забезпечення 

регіонального управління в країнах ЄС 

Катерина Войціцька. Публічне управління економічним розвитком урбанізованих 

територій: зарубіжний досвід для України 

Олена Гонта, Андрій Роговий. Проблеми становлення публічного управління в сфері 

туристичної індустрії України 

https://us04web.zoom.us/j/74969437690�


Богдан Гречаник. Особливості ідентифікації та оцінювання інновацій у сфері 

публічного управління 

Ігор Грицяк. Європейське право як інститут впровадження європейських стандартів 

Давид Деревляний. Закордонний досвід застосування технологій використання 

штучного інтелекту в публічному управлінні та адмініструванні 

Тетяна Забаштанська. Сучасні підходи до публічного управління маркетингом 

територій: європейський досвід 

Максим Забаштанський, Інна Зуб. Роль сучасних підходів публічного управління у 

розвитку сфери охорони здоров’я в Україні 

Олександра Качмар. Центральні органи виконавчої влади України в протидії гібридній 

інформаційній агресії 

Наталія Коваль. Європейські стандарти у впровадженні децентралізації в Україні 

Ірина Косач, Артем Дегтярьов. Публічна політика підтримки розвитку малого 

підприємництва: європейський вимір 

Марія Красій. Удосконалення законодавства у сфері запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів у публічно-правових відносинах з урахуванням міжнародних тенденцій 

Валентина Ксендзук. Співпраця органів державної влади України та світової 

організації торгівлі 

Олександра Кулик. Застосування штучного інтелекту в публічному управлінні 

Володимир Кушнірюк. Мобілізація та згуртованість лідерських ресурсів громади як 

чинник розвитку сучасної Української держави 

Оксана Лашук, Надія Мостіпан. Європейський досвід електронно врядування та 

практика його застосування в Україні 

Микола Макар. Забезпечення рівних можливостей реалізації прав людини шляхом 

інтегрування фізичної, інформаційної, цифрової, соціальної, громадянської, економічної та 

освітньої безбар’єрності 

Ігор Мандар. Взаємодія органів місцевого самоврядування та молоді як складова 

успішного розвитку громади  

Олена Михайловська. Перспективи використання VR-технологій в публічному 

управлінні 

Олександр Новрузов. Основні тенденції ефективності системи державного управління 

Ігор Олійченко, Михайло Католик. Концепція Smart City – підвищення ефективності на 

рівні муніципалітетів 



Наталія Опар, Христина Крупа. Електронне урядування: зарубіжний досвід та 

перспективи для України  

Наталія Орлова. Використання штучного інтелекту у публічному адмініструванні 

Василь Остап’як. Циклічність. Глобальні прояви криз, управління та систем штучного 

інтелекту 

Віра Петриляк. Ефективна державна політика як реальний механізм впровадження 

державно-політичних рішень 

Олеся Прядкіна. Інформаційно-технологічна компетентність посадових осіб місцевого 

самоврядування як вимога часу щодо забезпечення якості надання публічних послуг 

Mykola Rudyk, Володимир Кушнірюк, Софія Дзіндзьо. Досвід взаємодії органів влади і 

громадськості США для України у пропагуванні і проведенні вакцинації населення проти 

COVID-19  

Олег Серняк. Європейський досвід підвищення інституційної спроможності публічного 

управління 

Олег Серняк, Наталія Калинчук. Використання європейського досвіду дисциплінарної 

відповідальності державних службовців у вітчизняних реаліях 

Григорій Старченко. Інституційне забезпечення проєктно-орієнтованого управління 

інноваційним розвитком національної економіки 

Тарас Струк. Підвищення ефективності діяльності публічного службовця шляхом 

запровадження європейських практик аналізу даних при прийнятті управлінських рішень 

Юрій Уманців. Економічна інженерія як новітня платформа модернізації конкурентної 

політики у системі публічного управління  

Христина Федорищак, Олександр Новрузов. Вплив громадянського суспільства на 

підвищення ефективності публічного управління в Україні 

Наталія Філіпова. Джерела фінансування охорони здоров’я в умовах децентралізації 

влади 

Тетяна Шестаковська. Особливості публічного управління в умовах децентралізації 

влади 
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