
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА  

 

Всеукраїнської науково-практичної конференції 

 

«МУНІЦИПАЛЬНА РЕФОРМА В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ: 

ПОЗИЦІЯ ВЛАДИ, НАУКОВЦІВ, ПРОФСПІЛОК ТА ГРОМАДСЬКОСТІ»  

 

8 грудня 2017 року 

 

09:00 – 09:30  

 

Реєстрація учасників. Вітальна кава  

 

09:30 – 10:00  ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ ТА ВІТАННЯ УЧАСНИКІВ  

Буяшенко Вікторія Василівна, Ректор Академії праці, соціальних відносин і туризму  

Слобожан Олександр Володимирович, Виконавчий директор Асоціації міст 

України, кандидат наук з державного управління 

Власенко Сергій Володимирович, голова Комітету Верховної Ради України з питань 

державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування; Малюга 

Анжела Володимирівна, завідувач секретаріату Комітету Верховної Ради України з 

питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування 

Володимир Віталійович Ковтунець, Перший заступник Міністра освіти і науки 

України  

 

10:00 – 10:40  Вступні доповіді: 

Негода В’ячеслав Андронович, Перший заступник міністра регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України 

Першочергові завдання муніципальної реформи. 

Осовий Григорій Васильович, голова Федерації професійних спілок України 

Реформа місцевого самоврядування: бачення профспілок. 

Куйбіда Василь Степанович, президент Національної академії державного 

управління при Президентові України, доктор наук з державного управління, професор 

Напрями та пріоритети муніципальної реформи в України. 

 

10:40 – 11:50  І. ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ:  

НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ МУНІЦИПАЛЬНОЇ РЕФОРМИ В 

УКРАЇНІ 

Модератор – Мельник Олександр Миколайович, декан юридичного факультету 

Академії праці, соціальних відносин та туризму 

Основні доповідачі:  

Колодій Анатолій Миколайович, директор Юридичного інституту Київського 

національного університету, доктор юридичних наук, професор 

Муніципальна реформа в Україні: історія, сучасність та перспективи.   

Баймуратов Михайло Олександрович, головний науковий консультант відділу 

європейського права та міжнародної інтеграції Інституту законодавства Верховної 



Ради України, доктор юридичних наук, професор 

Муніципальна влада в системі публічної влади в Україні в умовах муніципальної 

реформи. 

Батанов Олександр Васильович, провідний науковий співробітник Інституту 

держави та права НАН України ім.. В.М. Корецького, доктор юридичних наук, 

професор 

Концептуальні засади муніципальної реформи в Україні та її міжнародно-правові 

аспекти. 

Камінська Наталія Василівна, професор кафедри конституційного права та прав 

людини Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор 

Реформи у сфері місцевого самоврядування у європейських державах: досвід для 

України. 

Костицький Василь Васильович, професор Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка, президент Асоціації українських правників,  доктор 

юридичних наук, професор, дійсний член (академік) Національної академії правових 

наук України,  

Місцеве самоврядування як окрема гілка публічної влади. 

Бутник Олена Олександрівна, доцент кафедри правознавства Київського 

національного університету культури і мистецтв, кандидат наук з державного 

управління, доцент 

Муніципальна реформа як пріоритетне завдання сталого розвитку України. 

 Приходько Христина Вікторівна, головний співробітник відділу моніторингу 

законодавства Інституту законодавства Верховної Ради України, доктор юридичних 

наук, професор 

Правове забезпечення економічного розвитку територіальних громад: вітчизняний 

та зарубіжний досвід. 

Шаповал Наталія Володимирівна, аспірант Харківського національного 

університету внутрішніх справ 

Публічна самоврядна (муніципальна) влада в Україні 

 

11.50 – 12.10 Кава-брейк 

12.10 – 14.30 ІІ. ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ:  

НАПРЯМИ, ПРІОРИТЕТИ ТА ІНСТРУМЕНТИ МУНІЦИПАЛЬНОЇ РЕФОРМИ 

В УКРАЇНІ 

Модератор – Журавель Ярослав Володимирович, заступник завідувача кафедри 

конституційного, адміністративного та господарського права АПСВТ 

Основні доповідачі:  
Ключковський Юрій Богданович доцент кафедри загальнотеоретичних і державно-

правових наук  Національного університету  «Києво-Могилянська Академія», 

кандидат фізико-математичних наук, ст. науковий співробітник 

Теоретичні та практичні питання реалізації статусу суб’єктів пасивного та 

номінального виборчого права на місцевих виборах в контексті муніципальної 

реформи. 

Пухтинський Микола Олександрович, головний науковий співробітник Інституту 

держави та права НАН України ім. В.М. Корецького, кандидат юридичних наук, 

доцент 

Становлення механізму адміністративного контролю за діяльністю органів 

місцевого самоврядування відповідно до європейських стандартів.  

Баймуратов Михайло Олександрович, головний науковий консультант відділу 

європейського права та міжнародної інтеграції Інституту законодавства Верховної 

Ради України, доктор юридичних наук, професор 

Формування національної моделі місцевого самоврядування з урахуванням 

європейських стандартів.  



Бойко Олена Петрівна, Голова підкомітету з питань органів самоорганізації 

населення, місцевих виборів та інших форм безпосередньої демократії Комітету 

Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та 

місцевого самоврядування; Бублик Юрій Васильович, Голова підкомітету з питань 

місцевого самоврядування Комітету Верховної Ради України з питань державного 

будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування; Федорук Микола 

Трохимович, Голова підкомітету з питань місцевих органів виконавчої влади та 

територіального устрою Комітету Верховної Ради України з питань державного 

будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування  

Законодавче забезпечення муніципальної реформи. 

Удовиченко Володимир Петрович, голова постійної комісії Київської обласної ради, 

доктор економічних наук, професор 

Децентралізація в Україні: реалії та перспективи. 

Кравченко Віктор Віталійович, професор кафедри конституційного, 

адміністративного та господарського права АПСВТ, кандидат юридичних наук, 

професор; Слобожан Олександр Володимирович, Виконавчий директор Асоціації 

міст України, кандидат наук з державного управління 

Питання дотримання принципів Європейської хартії місцевого самоврядування в 

процесі проведення муніципальної реформи в Україні. 

Марцеляк Олег Володимирович, завідувач кафедри конституційного права 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Конституційна муніципальна реформа в Україні та її пріоритетні напрями на 

сучасному етапі. 

Мельник Олександр Миколайович, декан юридичного факультету АПСВТ, 

кандидат наук з державного управління 

Проблеми реформування системи підготовки кадрів для органів місцевого 

самоврядування відповідно до потреб кадрового забезпечення реформи місцевого 

самоврядування. 

Майданик Олена Олексіївна, професор кафедри конституційного, адміністративного 

та господарського права АПСВТ, доктор юридичних наук, професор 

Становлення та розвиток Української моделі місцевого самоврядування.  

Калиновський Богдан Валерійович, завідувач кафедри конституційного права та 

прав людини Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, доцент 

Муніципальна реформа в Україні як важлива складова інтеграції до Європейського 

Союзу. 

Надрага Василь Іванович, професор кафедри управління персоналом та економіки 

праці Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України, доктор 

економічних наук, професор 

Завдання та проблеми реформування управління соціальною сферою в умовах 

децентралізації. 

Мосьондз Сергій Олександрович – проректор з навчальної та наукової роботи 

Університету сучасних знань, доктор юридичних наук, професор 

Актуальні питання застосування інструментів публічного адміністрування в 

діяльності органів місцевого самоврядування. 

Оніщик Юрій Віталійович, завідувач кафедри конституційного, адміністративного та 

господарського права АПСВТ, доктор юридичних наук, доцент, 

Органи місцевого самоврядування як суб’єкти надання адміністративних послуг. 

Журавель Ярослав Володимирович, заступник завідувача кафедри конституційного, 

адміністративного та господарського права АПСВТ, кандидат юридичних наук, доцент  

Суб’єкти ініціювання правових актів представницьких органів місцевого 

самоврядування. 

Баранов Валерій Олексійович, заступник виконавчого директора Асоціації міст 

України 



Досвід Канади у розвитку місцевого самоврядування та можливості його 

застосування при проведенні реформи місцевого самоврядування в Україні. 

Демський Едуард Францович, професор кафедри конституційного, 

адміністративного та господарського права АПСВТ, кандидат юридичних наук, 

професор, Дураєва Наталія Василівна, старший викладач кафедри конституційного, 

адміністративного та господарського права АПСВТ, Демський Олександр 

Сергійович, аспірант кафедри конституційного, адміністративного та господарського 

права АПСВТ 

Правові засади адміністративної юрисдикції органів місцевого самоврядування 

щодо деліктних правовідносин. 

Стрільчук Віталій Ананійович, докторант відділу  конституційного права та 

місцевого самоврядування Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН 

України, кандидат юридичних наук 

Принцип стійкого (збалансованого) розвитку та стратегічної орієнтації: 

муніципально-правовий вимір. 

Хальота Андрій Іванович, професор кафедри конституційного права та прав людини 

Національної академії внутрішніх справ, кандидат  юридичних наук, доцент 

Децентралізація в Україні. 

Настюк Андрій Анатолійович доцент кафедри конституційного, адміністративного 

та господарського права. юридичного факультету АПСВТ, кандидат юридичних наук   

Муляр Галина Володимирівна доцент кафедри цивільного та трудового права 

АПСВТ 

Наслідки децентралізації княжої влади в Київській Русі: висновки з минулого щодо 

сьогодення. 

Панчишин Р.І., адвокат, кандидат юридичних наук, докторант 

Об’єднана територіальна громада як форма організації місцевого самоврядування. 

Шмат Руслан Петрович, здобувач кафедри конституційного права та прав людини 

Національної академії внутрішніх справ 

Права та обов’язки старости як посадової особи місцевого самоврядування. 
Лебідь Тетяна Ігорівна викладач кафедри конституційного, адміністративного та 

господарського права АПСВТ  

Основні напрями вдосконалення інститутів місцевого самоврядування в 

контексті розвитку конституціоналізму в Україні. 

Равлюк Галина В. аспірант юридичного факультету, АПСВТ 

Формування та розвиток моделей місцевого самоврядування. 

Тур Олександр Григорович, Гайшинський сільський голова Переяслав-

Хмельницького району Київської області 

Особливості муніципальної реформи в сільській місцевості. 

Янчук Олександра Юріївна, адвокат, кандидат юридичних наук 

Деякі питання захисту місцевого самоврядування 

Шаповал Валерій Дмитрович, завідуючий кафедрою теорії, історії, держави та права 

факультету права, гуманітарних і соціальних наук Кременчуцького національного 

університету імені Михайла Остроградського, кандидат юридичних наук, доцент  

Роль органів місцевого самоврядування у забезпеченні прав і свобод людини і 

громадянина в умовах європейської інтеграції України 

 

14:30 – 15:00  

 

Кава-брейк  

 



09:30 – 10:00 ІІІ. ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ:  

РОЛЬ ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У ПРОВЕДЕННІ 

МУНІЦИПАЛЬНОЇ РЕФОРМИ (НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 

ВИМІРИ) 

Модератор – Пархоменко Володимир Григорович, заступник виконавчого 

директора АМУ 

Квітка Сергій Андрійович, професор кафедри державного управління та місцевого 

самоврядування Дніпровського РІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат 

філософських наук, доцент 

Розвиток партнерських відносин між муніципальною владою та бізнесом в 

контексті муніципальної реформи в Україні. 

Пархоменко Володимир Григорович, заступник виконавчого директора Асоціації 

міст України, Мягкоход Володимир Михайлович, директор Центрального офісу 

впровадження децентралізаційної реформи АМУ 

Діяльність асоціацій органів місцевого самоврядування щодо забезпечення 

європейського вектору при формуванні законодавчої основи муніципальної реформи 

в Україні. 

Янчук Артем Олександрович, заступник директора Інституту законодавства 

Верхової Ради України, доктор юридичних наук, професор 

Муніципальна реформа та розвиток системи охорони здоров’я.  

Єрошенко Катерина, аспірант АПСВТ, Семигіна Тетяна Валеріївна, проректор 

АПСВТ з наукової роботи, доктор політичних наук, професор 

Інформаційно-просвітницька діяльність громадських радників у контексті 

процесів децентралізації в Україні. 

Бутенко Світлана Юріївна, доцент кафедри кримінального права, процесу та 

криміналістики АПСВТ, кандидат юридичних наук 

Застосування потенціалу громадських організацій під час реалізації муніципальної 

реформи. 

Плешко Максим Валерійович, радник Ірпінського міського голови, депутат 

Ірпінської міської ради, кандидат філософських наук, 

Інституціалізація спільнот як фактор розвитку Ірпеня у постмайданний період 

Хмеловський Владислав Григорович, експерт ГО «Громадська рада 

самоврядування» 

Реалізація права територіальної громади м. Києва на місцеве самоврядування. 

Сидоренко Ірина Олексіївна, доцент кафедри економіки підприємства та 

менеджменту Академія праці, соціальних відносин та туризму, доктор філософії, 

кандидат економічних наук, доцент 

Управління людським капіталом в умовах глобалізації міжнародного бізнесу та 

євроінтеграції України. 

Домбровська Оксана Валентинівна, доцент кафедри конституційного, 

адміністративного та господарського права АПСВТ, кандидат юридичних наук, доцент 

Роль профспілок в умовах реформування органів публічної влади. 

Третяк Світлана Миколаївна, старший викладач кафедри конституційного, 

адміністративного та господарського права АПСВТ 

Підтримка суспільства як умова успішності муніципальної реформи в Україні. 

Іванченко Олена, студентка 2-го курсу юридичного факультету АПСВТ 

Кращі успішні практики  в новостворених об'єднаних територіальних громадах 

17.00 – 17.20 Підведення підсумків конференції 

17.20 Дружня вечеря, культурна програма 




