
ПОВНИЙ СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ 

кандидата наук з державного управління, асистента кафедри публічного 

управління та адміністрування Динник Ірини Петрівни 

 

 

Статті у наукових фахових виданнях, в тому числі тих, які включені до 

міжнародних наукометричних баз даних: 

 

1. Динник І. П. Соціальні мережі як засіб суспільного розвитку. 

Науковий вісник Академії муніципального управління : зб. наук. пр. / за заг. ред. 

О. І. Дація. Київ : АМУ, 2016. Вип. 3. С. 60–68. 

2. Динник І. П. Становлення взаємовідносин держави та суспільства: 

історико-методологічний аналіз. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 10.  

С. 106–109. 

3. Динник І. П. Громадянське суспільство як структурна складова 

взаємовідносин держави та суспільства в умовах глобалізації. Інвестиції: 

практика та досвід. 2017. № 19. С. 107–110.  

4. Динник І. П. Роль громадського сектору у побудові конструктивного 

діалогу з державою. Держава та регіони. Серія: Державне управління. 2017. 

№ 4 (60). С. 26–30.  

5. Динник І. П. Взаємовідносини держави та суспільства в контексті 

сучасних дослідницьких підходів. Державне управління: удосконалення та 

розвиток. 2017. № 9. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1126. 

6. Динник І. П. Міжнародний досвід ефективної взаємодії держави і 

громадянського суспільства та його імплементація в практику державного 

управління України. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 3. С. 143–148. 

7. Динник І. П. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології та їх 

потенціал впливу на взаємодію держави і громадянського суспільства в 

умовах децентралізації. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 4.  

С. 152–157. 



8. Динник І. П. Технології краудсорсингу в громадянському суспільстві: 

сучасні механізми партисипативної демократії. Інвестиції: практика та 

досвід. 2020. № 21-22. С. 119–123. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.21-22.119. 

 

Статті в інших наукових виданнях іноземних країн та виданнях 

України, які включені до міжнародних наукометричних баз даних 

Scopus, Web of Science: 

 

1. Anzhela Lelechenko, Olga Lebedinska, Sergii Somin and Iryna Dynnyk. 

Critical analysis of the achievements of the Global Millennium Development Goals 

and new approaches to Sustainable Development Management : The 1st JESSD 

Symposium - International Symposium of Earth, Energy, Environmental Science, 

and Sustainable Development. (25 November 2020). Volume 211, 2020. P.18. 

(Scopus, Google Scholar, etc.). DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202021101028 

URL : https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57220808011  

 

Статті в інших наукових виданнях іноземних країн та виданнях 

України, в тому числі тих, які включені до інших міжнародних 

наукометричних баз даних: 

 

1. Dynnyk I. P. Features of transformation development of society and state 

in Ukraine. Středoevropský věstník pro vědu a výzkum, Central European Journal 

for Science and Research. Praha, ČR Czech Republic, 2016. NR 16 (29). P. 64–68. 

 

Інші публікації в інших виданнях: 

 

1. Динник І. П. “Електронний парламент” як структурна складова 

розвитку інформаційного суспільства. День інформаційного суспільства – 2016: 

матеріали щоріч. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Київ, 19 трав. 2016 р. 

Київ : НАДУ, 2016. С. 73–76. 



2. Динник І. П. Соціальні мережі як інструмент формування державної 

політики. Забезпечення конструктивного діалогу між владою та 

суспільством: матеріали наук.-практ. конф., Одеса, 28 квіт. 2016 р. Одеса : 

ОРІДУ НАДУ, 2016. С. 154–158. 

3. Динник І. П. Роль громадськості в процесах демократизації публічного 

управління. Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, 

практика, міжнародний досвід : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. за 

міжнар. участю, Одеса, 27 жовт. 2017 р. Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2017. С. 307–308. 

4. Динник І. П. Встановлення взаємодії “особа–суспільство–держава” в 

країнах Центрально-Східної Європи: досвід для України. Проблеми управління 

соціальним і гуманітарним розвитком : матеріали ХІ регіон. наук.-практ. конф. 

за міжнар. участю, Дніпро, 1 груд. 2017 р. Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017.  

C. 66–69. 

5. Динник І. П. Комунікаційна взаємодія держави і суспільства в 

сучасній Україні. Інновації в управлінні соціально-економічним розвитком: I 

Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., присвячена 95-річчю Харків. нац. ун-ту 

міського госп-ва ім. О. М. Бекетова, Харків, 5 берез. 2018 р. Харків : ХНУМГ 

ім. О. М. Бекетова, 2018. C. 207–209. URL: http://mmgh.kname.edu.ua 

/images/Zbirnik_tez_konf_stal_rozv_2018.pdf 

6. Динник І. П. Використання інформаційних технологій у діяльності 

органів публічної влади як складова діалогу між суспільством та державою.  

Становлення публічного адміністрування в Україні : матеріали ІХ Всеукр. 

міжвуз. конф. студентів та молодих учених, Дніпро, 27 квіт. 2018 р. Дніпро. : 

ДРІДУ НАДУ, 2018. С. 52–55. 

7. Динник І. П. Формування медіативної культури в контексті 

удосконалення механізмів взаємодії держави і громадянського суспільства в 

умовах децентралізації. Актуальні питання підготовки фахівців у сфері 

публічного управління та адміністрування : матеріали щоріч. наук.-практ. конф. 

за міжнар. участю, Київ, 1–2 листоп. 2018 р.: у 2 т. Київ : НАДУ, 2018. Т. 2.  

С. 69–73. 



8. Динник І. П. Електронні петиції в Україні як сучасний інструмент у 

процесі взаємодії держави і громадянського суспільства. Теорія та практика 

публічного управління та адміністрування у ХХІ сторіччі : матеріали I Всеукр. 

наук.-практ. конф. за міжнар. участю здобувачів вищої освіти та молодих вчених, 

Київ, 30 листоп. 2018 р. Київ : НАДУ, 2018. С. 110–112. 

9. Динник І.П. Адміністративні послуги в Україні: питання 

нормативно-правового регулювання / І.П. Динник // Науково-інформаційний 

вісник з державного управління : щоквартальний науково-інформаційний 

журнал. – К. : НАДУ, 2012. – № 4. – С. 21 – 22. 

10. Динник І.П. Новий Закон України “Про вищу освіту” : реалії та 

перспективи / І.П. Динник // Підготовка фахівців у галузі знань “Державне 

управління” : вимоги до змісту та відповідність сучасним викликам : 

матеріали щоріч. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 6-7 листоп. 

2014 р.) / за заг. ред. Ю.В. Ковбасюка, М.М. Білинської, В.М. Сороко. – К. : 

НАДУ, 2014. – С. 37 – 38. 

11. Динник І.П. Інформаційне суспільство як засіб розвитку держави /  

І.П. Динник // Інформаційне суспільство в Україні: стан, проблеми, 

перспективи : матеріали щоріч. наук.-практ. конф. за міжнар. участю “Дні 

інформаційного суспільства – 2015”, Київ, 19-20 травня 2015 р. / Упоряд.: 

М.Малюга; За заг. ред. д.держ.упр., проф. Н.В. Грицяк. – “Видавництво 

“Тезис”, 2015. – С. 51 – 52. 

12. Динник І.П. Підготовка державно-управлінських кадрів як 

стратегічна умова розвитку держави / І.П. Динник // Інституційне 

забезпечення кадрової політики у державному управлінні: становлення та 

розвиток : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю 

(Київ, 29 трав. 2015 р.) / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, А. І. Семенченка, С. В. 

Загороднюка. – К. : НАДУ, 2015. – С. 172 – 173. 

13. Динник І.П. Принципи та моделі підготовки докторів філософії 

(PhD) / І.П. Динник // Європейські принципи і стандарти підготовки 

публічних управлінців: орієнтири для України: матеріали щоріч. наук.-практ. 



конф. за міжнар. участю (Київ, 5-6 листоп. 2015 р.) / [за заг. ред. Ю.В. 

Ковбасюка, М.М. Білинської, В.М. Сороко, Л.А. Гаєвської]. – К. : НАДУ, 

2015. – С. 68 – 69. 

14. Динник І.П. Депутатська етика для парламентарів: європейський 

досвід та Україна / І.П. Динник // П’ята щоріч. міжнар. конф. “Парламентські 

читання” (Київ, 30 жовтня 2015 року) / Національний університет “Києво-

Могилянська академія”. – 132 с. – С. 35 – 41. 

15. Динник І.П. Права людини в умовах реалізації системних реформ  

в Україні / І.П. Динник // Правові реформи в Україні: реалії сьогодення : тези 

VII Всеукр. наук.-теорет. конф., присвяч. Дню юриста України (Київ, 29 

жовт. 2015 р.) – К.: Нац. акад. внутр. справ; Видавництво Ліра – К, 2015. –  

С. 127 – 129.  

16. Динник І.П. Реформування системи державного управління як 

структурна складова розвитку сучасної України / І.П. Динник // Становлення  

публічного адміністрування в Україні : матеріали VІІ Всеукр. міжвуз. конф. 

студентів та молодих учених / за заг. ред. С. О. Шевченка. – Д. : ДРІДУ 

НАДУ, 2016. – 267 с. – С. 78-80. 

17. Динник І.П. Соціальні мережі як інструмент формування державної 

політики / І.П. Динник // Забезпечення конструктивного діалогу між владою 

та суспільством : матеріали наук.-практ. конф. 28 квіт. 2016 р. – Одеса : 

ОРІДУ НАДУ, 2016. – 178 с. – С. 154-158. 

18. Динник І.П. “Електронний парламент” як структурна складова 

розвитку інформаційного суспільства / І.П. Динник // День інформаційного 

суспільства – 2016 : матеріали щоріч. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 

Київ, 19 трав. 2016 р. / упоряд. : О.Б. Кукарін, Н.О. Дмитренко, С.Г. 

Соловйов; за заг. ред. д-ра держ. упр., проф. А.І. Семенченка. – Київ : НАДУ, 

2016. – 284 с. – С. 73-76. 

19. Динник І.П. Місце та роль державної служби у побудові сучасної 

держави / І.П. Динник // Державна служба та публічна політика: проблеми і 

перспективи розвитку : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за 



міжнар. участю (Київ, 27 трав. 2016 р.) / за заг. ред. А.П. Савкова, М.М. 

Білинської, С.В. Загороднюка. – Київ: НАДУ, 2016. – 440 с. – С. 106-107. 

20. Динник І.П. Права людини в умовах реалізації системних реформ у 

сучасній Україні / І.П. Динник // Верховенство права та місцеве 

самоврядування. Тези доповідей студентів і аспірантів на ІІІ міжнар. наук.-

практ. форумі з верховенства права – К.: ДУХ І ЛІТЕРА. – 2016. – 244 с. –  

С. 75-79. 

21. Динник І.П. Правові засади взаємовідносин між державою і 

громадянським суспільством / І.П. Динник // Взаємозв’язок політики і 

управління: теоретичний і прикладний аспект : матеріали круглого столу / за 

заг. ред. С.О. Шевченка. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2016. – 170 с. – С. 41-43. 

22. Динник І.П. Мережевий принцип як структурна складова розвитку 

державного управління / І.П. Динник // Реформування публічного управління 

та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : матеріали Всеукр. 

наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жовт. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ 

НАДУ, 2016. – 428 с. – С. 237-238. 

23. Динник І.П. Комунікативна компетентність державних службовців 

у контексті реформування державного управління України / І.П. Динник // 

Розвиток професійних компетентностей державних службовців: 

комунікативний аспект : матеріали щоріч. наук.-практ. конф. за міжнар. 

участю (Київ, 3-4 листоп. 2016 р.) / за заг. ред. В.С. Куйбіди, М.М. 

Білинської, В.М. Сороко, Л.А. Гаєвської. – К. : НАДУ, 2016. – 460 с. –  

С. 117 – 119. 

24. Динник І.П. Криза парламентаризму в сучасній Україні та шляхи її 

подолання / І.П. Динник // Шоста щоріч. міжнар. конф. “Парламентські 

читання” (Київ, 18-19 листоп. 2016 року) / Лабораторія законодавчих 

ініціатив, Національний університет “Києво-Могилянська академія”. – 239 с. 

– С. 42 – 52. 

25. Динник І.П. Механізми реформування судової системи в Україні: 

реалії та очікування / І.П. Динник // Роль міністерства юстиції України в 



модернізації вітчизняної правової системи : зб. статей всеукр. наук.-практ. 

Інтернет-конф. (Київ, 15 вересня – 15 листопада 2016 р.). – К. : Видавництво 

ДП “Українська правова інформація”, 2017. – 529 с. – С. 407 – 410. 

26. Динник І.П. Особливості взаємодії держави і громадянського 

суспільства в умовах європейської інтеграції / І.П. Динник // Правові аспекти 

публічного управління : теорія та практика : матеріали VIII наук.-практ. 

конф. 8 груд. 2016 р., м. Дніпро / за заг. ред. Л.Л. Прокопенка. – Д.: ДРІДУ 

НАДУ, 2016. – 288 с. – С. 117-121.  

27. Динник І.П. Запровадження інституту державних секретарів 

міністерств як новий старт управлінської реформи / І.П. Динник // Державна 

служба в Україні : шляхи реформування : матеріали круглого столу (7 квітня 

2017 року). – К.: Національна академія прокуратури України, 2017. – 154 с. –  

С. 60-62. 

28. Динник І.П. Трансформаційний розвиток суспільства і держави та 

його інституційне забезпечення в Україні / І.П. Динник // Публічне 

управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності: 

матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 

2017 р.) : у 5 ч. / за заг. ред. В.С.Куйбіди, А.П.Савкова, С.В.Загороднюка. – 

Київ: НАДУ, 2017. – Ч. 1 : Оцінка якості державної політики. – 180 с. –  

С. 51-52. 

29. Динник І.П. Взаємодія парламенту та засобів масової інформації  

в країнах Центральної та Східної Європи : досвід для України / І.П. Динник // 

Актуальні проблеми європейської інтеграції та євроатлантичного 

співробітництва України : матеріали 14-ї регіон. наук.-практ. конф. 18 трав. 

2017 р., м. Дніпро / за заг. ред. Л.Л.Прокопенка. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2017. – 

324 с. – С. 214-215. 

30. Динник І.П. “Електронний суд” в умовах становлення та розвитку 

інформаційного суспільства / І.П. Динник // “Інформаційне суспільство та 

сталий розвиток” : наук.-практ. конф. у форматі відео конференції. – ОРІДУ 

НАДУ, 17 травня 2017 р. 



31. Динник І.П. “Електронний парламент” як структурна складова 

розвитку взаємовідносин держави та суспільства : європейський досвід та 

Україна / І.П. Динник // Сьома щоріч. міжнар. конф. “Парламентські 

читання” (Київ, 26-27 трав. 2017 року) / Лабораторія законодавчих ініціатив, 

Національний університет “Києво-Могилянська академія”. – 110 с. 

32. Динник І.П. Роль держави в забезпеченні потреб та інтересів 

людини в Україні / І.П. Динник // Державне управління в Україні: історія 

державотворення, виклики та перспективи [Електронний ресурс] : матеріали 

VІІІ міжнар. наук. Інтернет-конф. аспірантів та докторантів з державного 

управління, 26 трав. 2017 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 222 с. – С. 19-23. 

33. Динник І.П. Роль громадськості в процесах демократизації 

публічного управління / І.П. Динник // Реформування публічного управління 

та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : матеріали 

Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 27 жов. 2017 р. – Одеса 

: ОРІДУ НАДУ, 2017. – 394 с. – С. 307-308. 

34. Динник І.П. Історичний аспект становлення інклюзивного 

суспільства / І.П. Динник // “Формування публічної служби, чутливої до 

людей з особливими потребами: цифрові технології” : матеріали наук.-практ. 

конф. за міжнар. участю (Київ, 10 листоп. 2017 р.) / за заг. ред. В.С.Куйбіди, 

М.М.Білинської, В.М.Сороко, Л.А.Гаєвської. – Київ : НАДУ, 2017. – 296 с. – 

С. 87-92. 

35. Динник І.П. Встановлення взаємодії “особа-суспільство-держава”  

в країнах Центрально-Східної Європи: досвід для України / І.П. Динник // 

Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком : матеріали ХІ 

регіон. наук.-практ. конф. за міжнар. участю / за заг. ред. О. Б. Кірєєвої. – Д. : 

ДРІДУ НАДУ, 2017. – 725 с. – C. 66-69.  

36. Динник І.П. Забезпечення прав людини як умова розвитку держави / 

І.П. Динник // Проголошення незалежності Української Народної Республіки: 

досвід для сучасного державотворення : матеріали Всеукраїнської заочної 

науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю IY Універсалу 



Української Центральної Ради (29 березня 2018 р.). – К.: НАДУ при 

Президентові України, 2018. – 80 с. – С. 51-53.  

37. Динник І.П. Комунікаційна взаємодія держави і суспільства  

в сучасній Україні [Електронний ресурс] / І.П. Динник // I Міжнародна 

науково-практична Інтернет-конференція присвячена 95-річчю Харківського 

національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова 

“Інновації в управлінні соціально-економічним розвитком”, Харків, 5 березня 

2018 року. – 579 с. – C. 203-205. – Режим доступу : 

http://mmgh.kname.edu.ua/images/Zbirnik_tez_konf_stal_rozv_2018.pdf – Назва 

з екрана. 

38. Динник І.П. Використання інформаційних технологій у діяльності 

органів публічної влади як складова діалогу між суспільством та державою / 

І.П. Динник // Становлення публічного адміністрування в Україні : матеріали 

ІХ Всеукр. міжвуз. конф. студентів та молодих учених / за заг. ред. О. Б. 

Кірєєвої. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2018. – 213 с. – С. 52-55. 

39. Динник І.П. Законодавче забезпечення участі громадськості у 

діяльності органів публічної влади / І.П. Динник // “Публічне врядування в 

Україні : стан, виклики та перспективи розвитку” : матеріали щоріч. Всеукр. 

наук.-практ. конф. за міжнар. участю, присвяч. 100-річчю держ. служби в 

Україні (Київ, 25 трав. 2018 р.) : у 5 т. / за заг. ред. В.С.Куйбіди, 

М.М.Білинської, В.М.Сороко, О.М.Петроє. – Київ : НАДУ, 2018. – Т. 4. – 160 

с. – С. 36-38.  

40. Динник І.П. Сучасні тенденції змін взаємодії держави та 

громадянського суспільства в Україні / І.П. Динник // “Публічне управління 

та публічна служба в Україні : стан проблем та перспективи розвитку”: 

матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 7-8 вересня 2018 р.) / 

за заг. ред. В.С.Куйбіди, М.М.Білинської, В.Л.Федоренка. – Київ : 

Видавництво Ліра-К, 2018. – 520 с. – С. 149-151. 

41. Динник І.П. Можливості використання технології краудсорсингу в 

регіональному управлінні / І.П. Динник // Публічне управління: традиції, 

http://mmgh.kname.edu.ua/images/Zbirnik_tez_konf_stal_rozv_2018.pdf


інновації, глобальні тренди : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за 

міжнар. участю. (до 25-річчя заснування інституту). 9 жов. 2020 р. – Одеса : 

ОРІДУ НАДУ, 2020. – 372 с. – С. 221-222. 

42. Динник І.П. Інклюзивність розвитку громади на основі захисту прав 

і свобод громадян / І.П. Динник // Проблеми управління соціальним і 

гуманітарним розвитком : матеріали ХІV наук.-практ. конф. за міжнар. 

участю / за заг. ред. О.Б.Кірєєвої. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2020. – 355 с. –  

С. 307-309. 

43. Динник І.П. Іноземний досвід застосування медіаційних процедур в 

сфері публічного управління / І.П. Динник // Теорія та практика публічного 

управління та адміністрування у ХХІ сторіччі : матеріали IІІ Всеукр. наук.-

практ. конф. за міжнар. участю здобувачів вищої освіти та молодих вчених в 

рамках заходу «Школа розвитку молоді» (Київ, 25 листоп. 2020 р.) / за заг. 

ред. А. Савкова, М. Білинської, О. Петроє, І. Дегтярьової. Київ : НАДУ, 2020. 

312 с. С. 68-69. 

44. Динник І.П. Механізми запровадження інноваційних інструментів 

органів влади з громадськістю в умовах децентралізації. International 

scientific and practical conference “Effective public and municipal administration 

: theory, methodology, practice. EU experience” : conference proceedings, 

November 27-28, 2020. Venice : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 84 pages.  

pp. 31-36. DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-26-005-6-6 

45. Динник І.П. Роль публічних консультацій для розвитку доброго 

врядування та довіри до влади / І.П. Динник // “Європейська інтеграція в 

контексті світових глобалізаційних процесів”: матеріали ІХ щоріч. наук.-

практ. конф. (ОРІДУ, Одеса, 18 грудня 2020 р.). (подано до друку). 

46. Динник І.П. Сфери застосування сучасних електронних технологій 

в публічному управлінні / І.П. Динник // “Освітньо-професійна програма за 

спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування”: відповідь та 

виклики сьогодення”: матеріали. наук.-практ. конф. (НАДУ, Київ,  

29 грудня 2020 р.). (подано до друку). 


