
 
 

ПРОГРАМА  

Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«МУНІЦИПАЛЬНА РЕФОРМА В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ: 

ПОЗИЦІЯ ВЛАДИ, НАУКОВЦІВ, ПРОФСПІЛОК ТА ГРОМАДСЬКОСТІ»  

 
 

06 грудня 2018 року 
Місце проведення: м. Київ, Кільцева дорога, 3а 

 
 

09:00 – 09:30  Реєстрація учасників  

09:30 – 10:00  ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ ТА ВІТАННЯ УЧАСНИКІВ  
Семигіна Тетяна Валеріївна, проректор з наукової роботи Академії праці, соціальних відносин і туризму, 
доктор політичних наук 
Слобожан Олександр Володимирович, виконавчий директор Асоціації міст України, кандидат наук з 
державного управління 
Драп`ятий Євген Михайлович, заступник голови Федерації профспілок України  
Данилюк Олег Анатолійович, заступник керівника секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань 
державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування 

10:00 – 10:40  ВСТУПНІ ДОПОВІДІ: 
Слобожан Олександр Володимирович, виконавчий директор Асоціації міст України, кандидат наук з 
державного управління 
Чому і як слід завершувати реформу місцевого самоврядування та територіальної організації влади 
Баймуратов Михайло Олександрович, головний науковий консультант відділу європейського права та 
міжнародної інтеграції Інституту законодавства Верховної Ради України, доктор юридичних наук, професор 
Глобалізаційні аспекти існування та функціонування територіальних громад 

10:40 – 12:40  
 

І. ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ:  
НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ МУНІЦИПАЛЬНОЇ 
РЕФОРМИ В УКРАЇНІ 
Модератор – Кравченко Віктор Віталійович, професор кафедри конституційного, адміністративного та 
господарського права АПСВТ, експерт Асоціації міст України 
Основні доповідачі:  
Ключковський Юрій Богданович, доцент кафедри загальнотеоретичного правознавства та публічного права 
Національного університету «Києво-Могилянська академія», кандидат фізико-математичних наук, старший 
науковий співробітник 
Природа представництва у місцевому самоврядуванні та характер представницького мандата 
депутатів місцевих рад 
Батанов Олександр Васильович, провідний науковий співробітник Інституту держави та права НАН 
України ім. В.М. Корецького, доктор юридичних наук, професор 
Місцеве самоврядування як фактор реалізації ефективної державної регіональної політики 
Оніщик Юрій Віталійович, завідувач кафедри конституційного, адміністративного та господарського права 
АПСВТ, доктор юридичних наук, доцент 
Актуальні питання реалізації повноважень органів місцевого самоврядування у сфері оподаткування 
Дробуш Ірина Вікторівна, завідувач кафедри державно-правових дисциплін Національного університету 
«Острозька академія», доктор юридичних наук, доцент 
Реформування інституту місцевого самоврядування в Україні: сучасні виклики та перспективи 
Карташов Євген Григорович, завідувач кафедри управління проектами та загальнофахових дисциплін 
Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 
Національної академії педагогічних наук України, доктор наук з державного управління 
Муніципальна реформа у контексті децентралізаційних процесів в Україні 
Сушинський Олександр Іванович, перший заступник директора ЛРІДУ НАДУ, доктор наук з державного 
управління, професор  
Спроможна громада: концепція засад гарантій 
Майданник Олена Олексіївна, професор кафедри конституційного, адміністративного та господарського 
права АПСВТ, доктор юридичних наук, професор;  
Пономарьова Леоніда Андріївна, студентка АПСВТ 
Місцева рада – представницький орган місцевого самоврядування: перспективи розвитку в контексті 
євроінтеграції 
Тєлькінєна Тетяна Ейнівна, науковий співробітник Інституту законодавства Верховної Ради України, доктор 
юридичних наук 
Європейська правова культура як основа муніципальної реформи в Україні: на прикладі інституту 
почесного громадянства міста 
 



 
 

Рабінович Сергій Петрович, професор кафедри конституційного права юридичного факультету Львівського 
національного університету імені Івана Франка, доктор юридичних наук, професор 
Дискреційні повноваження органів місцевого самоврядування та межі судового контролю за їх 
здійсненням 
Удовиченко Володимир Петрович, голова постійної комісії Київської обласної ради, регіональний 
консультант з юридичних питань у Київському РВ АМУ, Голова «Клубу мерів», доктор економічних наук, 
професор  
Пошук оптимальної та ефективної Стратегії розвитку економічних відносин за філософією розбудови 
Української державності: Україна до України 
Ленгер Яна Іванівна, професор кафедри конституційного права та порівняльного правознавства юридичного 
факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет», доктор юридичних наук, доцент 
Дискреція органів місцевого самоврядування як необхідна передумова муніципальної реформи 
Воротін Валерій Євгенович, завідувач відділу комплексних проблем державотворення Інституту 
законодавства Верховної Ради України, доктор наук з державного управління, професор 
Модернізація механізмів і інструментів публічного управління та адміністрування в контексті 
муніципальної реформи 
Боярський Олександр Олександрович, докторант Інституту законодавства Верховної Ради України, 
кандидат юридичних наук  
Людина в місцевому самоврядуванні: до питання визначення критеріїв його людинорозмірності 
Кофман Борис Якович, головний науковий консультант Інституту законодавства Верховної Ради України, 
кандидат юридичних наук 
Особливості правового положення людини в місцевому самоврядуванні 
Мосьондз Сергій Олександрович, проректор з навчальної та наукової роботи Університету сучасних знань, 
доктор юридичних наук, професор 
Акти-дії як інструмент діяльності органів місцевого самоврядування України 
Пухтинський Микола Олександрович, старший науковий співробітник відділу конституційного права та 
місцевого самоврядування Інституту держави та права НАН України ім. В.М. Корецького, кандидат 
юридичних наук, доцент, Заслужений юрист України 
Бюджетна децентралізація об’єднаних територіальних громад в Україні 
Бедрій Руслан Богданович, доцент кафедри конституційного права Львівського національного університету 
ім. Івана Франка, кандидат юридичних наук, доцент 
Бюджетна децентралізація об’єднаних територіальних громад в Україні 
Калиновський Богдан Валерійович, завідувач кафедри конституційного права та прав людини Національної 
академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, доцент  
Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування в Україні 
Кравцова Зоріна Сергіївна, асистент кафедри конституційного права та прав людини Національної академії 
внутрішніх справ, кандидат юридичних наук 
До питання реформи територіальної організації державної влади в Україні 
Казміришин Ернест Олександрович, аспірант Університету сучасних знань 
Концептуальне бачення європейської інтеграції 
Коча Ігор Юрійович, магістр Університету сучасних знань 
Фінансово-матеріальна автономія місцевого самоврядування: проблеми та шляхи вирішення 
Домбровська Оксана Валентинівна, доцент кафедри конституційного, адміністративного та господарського 
права АПСВТ, кандидат юридичних наук, доцент 
Проблеми та перспективи Українського конституціоналізму 
Бочарова Наталя Василівна, доцент кафедри загально-правових дисциплін Дніпровського гуманітарного 
університету 
Новітні напрямки регіональної політики ЄС: досвід для України на шляху євроінтеграції 
Демиденко Володимир Олексійович, професор кафедри конституційного права та прав людини 
Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент 
Основні підходи до сучасного розуміння муніципально-правових відносин 
Солоненко Олег Миколайович, професор кафедри конституційного права та прав людини Національної 
академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент 
Місцеве самоврядування та сучасні політико-правові вектори децентралізації 

12.40 – 13.00 

13.00 – 15.20 
 

Перерва 

ІІ. ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ:  
ПРОБЛЕМИ РОХЗВИТКУ СТАТУТНОГО ПРАВА ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 
ГРОМАД НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ МУНІЦПАЛЬНОЇ РЕФОРМИ 
Модератор – Журавель Ярослав Володимирович, в.о. декана юридичного факультету АПСВТ 
Основні доповідачі:  
Марцеляк Олег Володимирович, завідувач кафедри конституційного права юридичного факультету 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
Удосконалення адміністративно-територіального устрою як територіальна основа муніципальної 
реформи в Україні 
 
 



 
 

Колтун Вікторія Семенівна, професор кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та 
управління містом Національної академії державного управління при Президентові України, доктор наук з 
державного управління 
Комплементарні аспекти публічного простору у статутній нормотворчості (на прикладі м. Києва) 
Кравченко Віктор Віталійович, професор кафедри конституційного, адміністративного та господарського 
права АПСВТ, експерт Асоціації міст України, кандидат юридичних наук, професор, Заслужений юрист 
України 
Внутрішня структура територіальної громади: організаційно-правові питання 
Янчук Артем Олександрович, Державний секретар Міністерства охорони здоров’я України, 
доктор юридичних наук, старший науковий співробітник 
Реформа сфери охорони здоров’я в умовах децентралізації 
Гірняк Володимир Олегович, заступник Голови Львівської обласної ради 
Комунальна власність як основа планування соціально-економічного розвитку міста 
Привалова Дарина Дмитрівна, регіональний консультант з питань комунікацій у Київському РВ АМУ, 
магістр державного управління 
Реформа децентралізації: пошук нових підходів до вирішення старих проблем 
Потапенко Сергій Анатолійович, спеціаліст юридичного відділу Білоцерківської районної ради Київської 
області, аспірант юридичного факультету АПСВТ 
Проблеми визначення плати за землю комунальної власності об’єднаних територіальних громад 
Галус Олена Олександрівна, доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права 
Хмельницького університету управління та права, кандидат юридичних наук, доцент 
Належне правове регулювання процесу місцевих референдумів як необхідна умова проведення 
муніципальної реформи 
Когут Ольга Володимирівна, доцент кафедри міжнародних відносин та туризму Хмельницького 
національного університету, кандидат юридичних наук, доцент 
Роль органів місцевого самоврядування у сфері забезпечення громадської безпеки 
Журавель Ярослав Володимирович, в.о. декана юридичного факультету АПСВТ, кандидат юридичних наук, 
доцент 
Окремі питання правового забезпечення підготовки посадових і службових осіб місцевого самоврядування 
Стрільчук Віталій Ананійович, доцент кафедри правознавства Житомирського національного 
агроекологічного університету, кандидат юридичних наук 
Організаційно-правове забезпечення концепції стійкого (збалансованого) розвитку на рівні 
функціонування місцевого самоврядування в Україні: аксіологічний аспект 
Рижук Ірина Володимирівна, доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права 
Хмельницького університету управління та права, кандидат юридичних наук 
Відкликання депутатів місцевих рад: проблеми реалізації 
Настюк Андрій Анатолійович, доцент кафедри конституційного, адміністративного та господарського права 
юридичного факультету АПСВТ, кандидат юридичних наук; 
Муляр Галина Володимирівна, доцент кафедри кримінального права, процесу та криміналістики АПСВТ, 
кандидат історичних наук 
Проблеми взаємодії державної влади та місцевого самоврядування (історичний аспект) 
Воротіна Наталія Вікторівна, старший науковий співробітник Інституту держави та права НАН України ім. 
В.М. Корецького, кандидат юридичних наук, доцент 
Фінансова самостійність місцевого самоврядування в умовах бюджетної децентралізації та європейської 
інтеграції України 
Кравченко Олена Сергіївна, завідувач кафедри цивільного та трудового права АПСВТ, кандидат юридичних 
наук, доцент 
Особливості відшкодування шкоди органам місцевого самоврядування 
Філоненко Сергій Сергійович, аспірант кафедри конституційного права та прав людини Національної 
академії внутрішніх справ 
Правоздатність об’єднаної територіальної громади 
Стасюк Олександр Леонідович, здобувач Державного науково-дослідного інституту МВС України 
Адміністративно-правові повноваження органів місцевого самоврядування як суб’єктів реалізації 
правозахисної функції держави 
Проданик Василь Михайлович, здобувач Інституту законодавства Верховної Ради України 
Нормативне регулювання розвитку підприємництва в контексті муніципальної реформи та 
євроінтеграції України  
Донець Олексій Юрійович, аспірант кафедри конституційного, адміністративного та господарського права 
АПСВТ 
Лихварські відносини в Київській Русі 
Бугайчук Вадим Сергійович, аспірант кафедри конституційного, адміністративного та господарського права 
АПСВТ 
Проблеми наповнення державної казни в Київській Русі 
Березенко Ірина Віталіївна, аспірант кафедри конституційного, адміністративного та господарського права 
АПСВТ 
Роль органів місцевого самоврядування у захисті прав та законних інтересів платників податків 
 
 



 
 

 
 

Матеріали конференції розміщені за адресою:  
https://www.socosvita.kiev.ua/conference_06_12_18  

Андрійчук Юрій Миколайович, здобувач НАБУ 
Напрями реформування системи управління регіональним і місцевим розвитком: організаційно-правове 
забезпечення 
Тітов Микола Микитович, доцент кафедри кримінального права, процесу та криміналістики АПСВТ, 
кандидат юридичних наук; 
Штиря Богдан Володимирович, старший викладач кафедри кримінального права, процесу та криміналістики 
АПСВТ 
Окремі аспекти кримінальної відповідальності посадових осіб органів місцевого самоврядування в Україні 
Сурело Родіон Альбертович, аспірант кафедри конституційного, адміністративного та господарського права 
АПСВТ 
Особливості фінансування місцевого самоврядування в Україні в умовах децентралізації 
Лебідь Тетяна Ігорівна, завідувач навчальної лабораторії, викладач кафедри кримінального права, процесу та 
криміналістики АПСВТ 
Загальні принципи місцевої референтної демократії в країнах Європейського Союзу 
Кучер Софія Анатоліївна, аспірант кафедри конституційного, адміністративного та господарського права 
АПСВТ 
Мирні зібрання як засіб реалізації права на вільне вираження поглядів та переконань на місцевому рівні 
Хальота Андрій Іванович, професор кафедри конституційного права та прав людини Національної академії 
внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент 
Проблеми реалізації муніципальної реформи в Україні та шляхи їх вирішення  
Опенько Богдан Сергійович, аспірант кафедри конституційного, адміністративного та господарського права 
АПСВТ 
Переваги та ризики децентралізації влади в Україні 
Дещенко-Бостан Олена Леонідівна, аспірант кафедри конституційного, адміністративного та господарського 
права АПСВТ  
Укріплення фінансових конституційних засад органів місцевого самоврядування 
Коваль Богдан Вікторович, слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України, 
аспірант кафедри конституційного, адміністративного та господарського права АПСВТ 
Особливості врегулювання конфлікту інтересів депутатів місцевих рад 
Демський Едуард Францович, професор кафедри конституційного, адміністративного та господарського 
права АПСВТ, кандидат юридичних наук, професор;  
Мельник Олег Олександрович, доцент кафедри конституційного, адміністративного та господарського 
права АПСВТ, кандидат юридичних наук;  
Дураєва Наталія Василівна, старший викладач кафедри конституційного, адміністративного та 
господарського права АПСВТ;  
Демський Олександр Сергійович, аспірант  кафедри конституційного, адміністративного та господарського 
права АПСВТ 
До питання про розширення повноважень органів місцевого самоврядування щодо застосування заходів 
примусу у сфері захисту прав споживачів. 

15.20 – 16.00 
 
 

ІІІ. ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ:  
РОЛЬ ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У ПРОВЕДЕННІ МУНІЦИПАЛЬНОЇ 
РЕФОРМИ (НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИМІРИ) 
Модератор – Журавель Ярослав Володимирович, в.о. декана юридичного факультету АПСВТ 
Основні доповідачі:  
Квітка Сергій Андрійович, завідувач кафедри інформаційних технологій та інформаційних систем 
Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного 
управління при Президентові України, доктор наук з державного управління, доцент 
Взаємодія публічної влади та бізнесу: європейський вимір 
Онуфрик Маріанна Святославівна, докторант кафедри публічного управління та публічної служби 
Національної академії державного управління при Президентові України 
Роль громадських організацій у виконанні повноважень органів місцевого самоврядування у сфері 
соціального захисту населення 
Шинкарьов Андрій Миколайович, аспірант Національної академії державного управління при Президентові 
України, кандидат економічних наук 
Взаємодія інститутів громадянського суспільства та міжсекторальне партнерство на місцевому рівні 
Третяк Світлана Миколаївна, старший викладач кафедри конституційного, адміністративного та 
господарського права АПСВТ 
Роль громадських організацій як суб’єкта громадянського суспільства в проведенні муніципальної 
реформи в Україні 

16.00 ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 

https://www.socosvita.kiev.ua/conference_06_12_18

