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Програма ІІ Всеукраїнського круглого столу 

«ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ В УПРАВЛІННІ ТА ВРЯДУВАННІ» 

 

Час 

виступів 
Засідання, учасники та теми виступів 

09:50 – 10:00 

 

Реєстрація учасників.  Підключення на платформі  

Інформація для приєднання до зустрічі  

Платформа Google Meet https://meet.google.com/yxi-ercd-zww  

Номер телефону для приєднання до відеозустрічі:  

(US) +1 904-580-4981, PIN-код: 446 710 816# 

 

10:00 – 11:30 Пленарне засідання: “Формування сучасного освітнього середовища на 

засадах практикоорієнтованого та компетентнісного підходів для 

підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне 

управління та адміністрування». 
 

Модератор: Приліпко Сергій Михайлович  – в.о. завідувача кафедри публічного 

управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва НУБіП 

України, доктор наук з державного управління, доцент 

 

Учасники пленарного засідання: 

 

1. Томенко Микола Володимирович, голова Наглядової ради НУБіП України, 

доктор політичних наук, професор, віце-прем'єр-міністр України з гуманітарних 

питань (2005 р.), народний депутат України IV-VIII скликань, заступник Голови 

Верховної Ради України (2007-2012 рр.), голова комітетів Верховної ради 

України з питань свободи слова та інформації (2002-2005 рр.; 2012-2014 рр.), з 

питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму (2007-2008 рр.), з питань 

екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків 

Чорнобильської катастрофи (2014-2016 рр.), громадський діяч. 

 

2. Гриценко Іван Сергійович, в.о. директора ННІ неперервної освіти і туризму 

НУБіП України, доктор юридичних наук, професор. 

 

3. Хаджирадєва Світлана Костянтинівна, керівник Центру оцінювання 

кандидатів на зайняття посад державної служби Української школи урядування, 

доктор наук з державного управління, професор. 

 

4. Бойко Олена Петрівна, народний депутат України VIII скликання, член 

Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної 

політики і місцевого самоврядування кандидат наук з державного управління 

(2014-2019 рр.).  

 

5. Васильєва Олександра Іллівна, експерт з питань публічного управління 

(служби в органах місцевого самоврядування) Програми USAID 

«Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE), 

доктор наук з державного управління, професор. 

 

6. Горбата Людмила Петрівна, начальник управління Державної служби якості 

освіти в Київській області, доктор філософії з публічного управління та 

адміністрування. 

https://meet.google.com/yxi-ercd-zww


 

7. Драган Іван Олександрович, завідувач кафедри економічної безпеки, 

публічного управління та адміністрування Державного університету 

«Житомирська політехніка», доктор наук з державного управління, професор.  

 

8. Якобчук Валентина Павлівна, завідувач кафедри економічної теорії, 

інтелектуальної власності та публічного управління Поліського національного 

університету, кандидат економічних наук, професор. 

 

9. Приліпко Сергій Михайлович, в.о. завідувача кафедри публічного 

управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва НУБіП 

України, доктор наук з державного управління, доцент, гарант ОПП «Публічне 

управління та адміністрування» другого (магістерського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування». 

 

10. Олійник Володимир Вікторович, професор кафедри публічного управління, 

менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва НУБіП України, доктор 

наук з державного управління, доцент, гарант ОПП «Публічне управління та 

адміністрування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 

281 «Публічне управління та адміністрування». 

 

11. Грищенко Ірина Миколаївна, доцент кафедри публічного управління, 

менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва, доктор наук з державного 

управління, доцент, гарант ОНП «Публічне управління та адміністрування» 

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне 

управління та адміністрування». 

 

12. Представники Ради роботодавців ННІ неперервної освіти і туризму НУБіП 

України (секція «Публічне управління та менеджмент»), НПП, здобувачі вищої 

освіти ОС «Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії» за спеціальністю 281 

«Публічне управління та адміністрування». 

 

11:30 – 12:00 Перерва 

 

12:00 – 14:00 Панельна дискусія: "Актуальні питання публічного управління та 

адміністрування в умовах сучасних викликів та загроз" 

 

Модератор: Грищенко Ірина Миколаївна – доцент кафедри публічного 

управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва, доктор 

наук з державного управління, доцент 

 

Учасники панельної дискусії: 

 

1. Пивоваров Андрій Андрійович, директор Директорату державної політики у 

сфері санітарних та фітосанітарних заходів Міністерства аграрної політики 

України. Напрями проведення реформ Директоратом державної політики у 

сфері санітарних та фітосанітарних заходів Міністерства економіки України. 

 

2. Старинець Олександр Георгійович, керівник секретаріату Комітету 

Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики, доктор 

економічних наук, доцент. Нормотворча діяльність Комітету Верховної Ради 

України з питань аграрної та земельної політики 

 



 

3. Жемойда Олександр Віталійович, директор Департаменту багатосторонніх 

та двосторонніх торговельних угод Міністерства економіки України, доктор 

економічних наук, професор. Механізми забезпечення конкурентоспроможності 

держави та регіонів. 

 

4. Войтович Олег Михайлович, заступник Державного секретаря Кабінету 

Міністрів України. Основні напрями діяльності Уряду України в умовах 

проведення реформ у державному управлінні. 

5. Бондар Юрій Миколайович, заступник голови Чабанівської селищної ради 

Київської області. Забезпечення фінансової спроможності територіальних 

громад на місцевому рівні. 

 

6. Сизон Володимир Григорович, депутат Боярської міської ради Фастівського 

району Київської області, кандидат наук з державного управління. Механізми 

взаємодії депутатів місцевих рад з виборцями. 

 

7. Мисник Богдан, голова студентської ради ННІ неперервної освіти і туризму, 

староста 2 курсу за спеціальністю 281 «Публічне управління та 

адміністрування». Питання удосконалення освітнього процесу через призму 

студентського самоврядування.  

 

8. Представники Ради роботодавців ННІ неперервної освіти і туризму НУБіП 

України (секція «Публічне управління та менеджмент»), НПП, здобувачі вищої 

освіти ОС «Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії» за спеціальністю 281 

«Публічне управління та адміністрування». 

 

14:00-14:30 Прийняття рекомендацій ІІ Всеукраїнського круглого столу. 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ 

 

Місце проведення: кафедра публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності 

та дорадництва НУБіП України. 

 

Адреса: м. Київ, вул. Героїв Оборони, 11, навчальний корпус 10, аудиторія 221 а. 

 

Форма проведення: очно-дистанційна  

 

Посилання на зустріч: Google Meet: https://meet.google.com/yxi-ercd-zww  

Номер телефону для приєднання до відеозустрічі: 4981-580-(US) +1 904 ,  

PIN-код: 446 710 816# 

 

Регламент: виступи учасників – до 10 хв., участь в обговоренні – до 5 хв. 

 

Контактна інформація: Приліпко Сергій Михайлович, в.о. завідувача кафедри 

публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва НУБіП 

України, доктор наук з державного управління, доцент, тел. моб. (067) 708-36-79, e-mail: 

agroadvice@ukr.net  

 

Грищенко Ірина Миколаївна, доцент кафедри публічного управління, менеджменту 

інноваційної діяльності та дорадництва НУБіП України, доктор наук з державного 

управління, доцент, тел. моб. (067) 804-70-03, e-mail: Gryschenkoiryna@ukr.net 

https://meet.google.com/yxi-ercd-zww
mailto:agroadvice@ukr.net
mailto:Gryschenkoiryna@ukr.net

