
241

Відомості про авторів

Відомості про авторів

Безена І.М. – кандидат філософських наук, завідувач кафедри соціально-гуманітарної освіти 
КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради, докторант 
Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного 
управління при Президентові України

Богуцький Ю.П. – здобувач кафедри освіти дорослих Національного педагогічного університету 
імені М.П. Драгоманова

Болбас О.М. – здобувач навчально-науково-виробничого центру Національного університету 
цивільного захисту України

Бутирська Т.О. – доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного 
управління та адміністрування Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

Гандзюк К.А. – аспірант кафедри державного управління Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка

Година М.А. – аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою 
Національної академії державного управління при Президентові України 

Головань О.М. – кандидат військових наук, доцент кафедри тактико-спеціальної підготовки 
Національної академії Національної гвардії України 

Горник В.Г. – доктор наук з державного управління, доцент, директор навчально-наукового 
Інституту управління, економіки та природокористування Таврійського національного університету 
імені В.І. Вернадського 

Губар О.В. – аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою 
Національної академії державного управління при Президентові України

Демидко Д.Л. – аспірант кафедри публічного управління та адміністрування Львівського 
національного університету ветеринарної медицини та біотехнології імені С.З. Гжицького 

Децик О.П. – аспірант кафедри публічного управління та адміністрування Івано-Франківського 
національного технічного університету нафти і газу

Дзвінчук Д.І. – доктор філософських наук, професор, директор Інституту гуманітарної підготовки 
та публічного управління Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

Драгомирова Є.С. – кандидат економічних наук, доцент кафедри туризму та логістики Донецького 
державного університету управління 

Запорожець Т.В. – кандидат наук з державного управління, докторант кафедри інформаційної політики 
та цифрових технологій Національної академії державного управління при Президентові України

Іванова Т.В. – доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри менеджменту 
зовнішньоекономічної діяльності підприємств Національного авіаційного університету

Камінецький В. В. – старший викладач кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної 
Академії управління персоналом

Кацеро О.К. – здобувач кафедри освіти дорослих Національного педагогічного університету імені 
М.П. Драгоманова

Кіфоренко О.В. – доцент кафедри публічного управління та адміністрування Уманського 
національного університету садівництва 

Ковач В.О. – кандидат технічних наук, заступник директора Навчально-наукового інституту 
неперервної освіти Національного авіаційного університету

Коврига О.С. – кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри публічного 
управління та адміністрування Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського

Копанчук О.Є. – аспірантка навчально-науково-виробничого центру Національного університету 
цивільного захисту України

Кравченко С.О. – доктор наук з державного управління, доцент, завідувач кафедри публічного 
управління та адміністрування Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського



Том 31 (70) № 2 2020242

Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Державне управління

Кріпак А.П. – старший викладач кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної Академії 
управління персоналом

Лелеченко А.П. – кандидат наук з державного управління, доцент, професор кафедри регіонального 
управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного 
управління при Президентові України

Лукін С.Ю. – кандидат економічних наук, доцент, директор закладу післядипломної освіти «Центр 
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, державних підприємств, установ і організацій при Київській обласній державній 
адміністрації»

Непомнящий О.М. – доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного 
адміністрування Міжрегіональної академії управління персоналом

Николаєва Д.С. – магістрантка спеціальності «Менеджмент у туризмі» Донецького державного 
університету управління

Олійник Р.Ю. – аспірант кафедри державного управління Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка

Оргієць О.М. – кандидат наук з державного управління, доцент кафедри бізнес-адміністрування та 
менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Запорізького національного університету

Павленко Д.Г. – здобувач кафедри освіти дорослих Національного педагогічного університету імені 
М.П. Драгоманова

Панченко О.А. – доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України, директор ДЗ «Науково-
практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр МОЗ України», президент Всеукраїнської 
професійної психіатричної ліги

Пашкевич Л.А. – аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною 
безпекою Національної академії державного управління при Президентові України

Петренко Н.О. – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри публічного управління та 
адміністрування Уманського національного університету садівництва 

Прохоренков Д.В. – викладач кафедри тактико-спеціальної підготовки командно-штабного 
факультету Національної академії Національної гвардії України 

Рідей Н.М. – доктор педагогічних наук, професор кафедри освіти дорослих Національного 
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

Росляков О.В. – старший викладач кафедри тактико-спеціальної підготовки командно-штабного 
факультету Національної академії Національної гвардії України 

Савін А.А. – старший викладач кафедри тактико-спеціальної підготовки Національної академії 
Національної гвардії України 

Семенова Т.М. – аспірантка кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та 
управління містом Національної академії державного управління при Президентові України 

Семенюк Ю.В. – викладач кафедри спеціальних дисциплін, Воєнно-дипломатична академія імені 
Євгенія Березняка

Сенишин Н.В. – здобувач кафедри публічного управління та адміністрування Інституту гуманітарної 
підготовки та державного управління Івано-Франківського національного технічного університету 
нафти та газу

Сімак С.В. – доктор наук з державного управління, доцент Таврійського національного університету 
імені В.І. Вернадського 

Соколова Е.Т. – аспірантка кафедри публічного управління та права Комунального закладу вищої 
освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» 

Таран Є.І. – кандидат політичних наук, доцент кафедри суспільного розвитку і суспільно-владних 
відносин Національної академії державного управління при Президентові України

Тихончук О.В. – курсант 238 навчальної групи курсу 1 командно-штабного факультету Національної 
академії Національної гвардії України



243

Відомості про авторів

Фердман Г.П. – кандидат наук з державного управління, старший науковий співробітник, заступник 
начальника з наукової роботи науково-дослідного центру Збройних Сил України «Державний 
океанаріум» інституту Військово-Морських Сил Національного університету «Одеська морська 
академія»

Хитько М.М. – доцент кафедри публічного управління та права КЗВО «Дніпровська академія 
неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради

Хмиров І.М. – кандидат психологічних наук, доцент, докторант навчально-науково-виробничого 
центру Національного університету цивільного захисту України

Чукіна І.В. – кандидат економічних наук, викладач кафедри публічного управління та адміністрування 
Уманського національного університету садівництва

Шкурат І.В. – кандидат наук з державного управління, доцент кафедри політології Університету 
Григорія Сковороди в Переяславі, докторант Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості 
України

Яковенко Є.С. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри тактики Національної академії 
Національної гвардії України 


