
1 

 

Повний список опублікованих праць  

старшого викладача кафедри публічного управління та адміністрування 

Київського торговельно-економічного університету  

Олексюк Лілії Віталіївни 

 

1. Олексюк Л. В. Механізми державного регулювання електронного доступу до 

публічної інформації та відкритих даних. – На правах рукопису. Дисертація на 

здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за 

спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. – Інститут підготовки 

кадрів державної служби зайнятості України, Київ, 2018. 

2. Олексюк Л. В. Розвиток категорійно-понятійного апарату електронного доступу 

до публічної інформації та відкритих даних. Вісн. НАДУ. Київ, 2016. № 2(81). С. 

36–43. 

3. Олексюк Л. В. Механізми правового забезпечення електронного доступу до 

публічної інформації та відкритих даних: стан та тенденції розвитку. Держ. упр. та 

місцеве самоврядування: зб. наук. пр. Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2016. Вип. 3 (30). С. 

92–99. 

4. Олексюк Л. Правовые механизмы обеспечения работы с электронными 

документами. Вест. ун-та Кайнар. (Казахстан) Алматы: Изд-во Академии Кайнар, 

2016. № 3. С. 86–91. 

5. Олексюк Л. В. Законодавче регулювання ідентифікації фізичних та юридичних 

осіб в електронних урядуванні, демократії та комерції [Електронний ресурс]. 

Державне управління: удосконалення та розвиток, 2017. № 4. Режим доступу до 

журналу: http://www.dy.nayka.com.ua. 

6. Олексюк Л. В. Механізми забезпечення доступу до публічної інформації та 

опрацювання звернень громадян: загальне та  особливості, підходи до уніфікації. 

Інвестиції: практика та досвід : наук.-практ. журн. Київ: Чорномор. держ. ун-т ім. 

Петра Могили, ТОВ “ДКС Центр”, 2016. № 8.                С. 106–113. 

7. Плескач В. Л., Затонацька Т. Г., Олексюк Л. В. Проблеми розвитку електронної 

комерції в Україні. Економіка України: наук. жур. Київ, 2017. № 11 (672). С. 73–84. 

8. Олексюк Л. В. Рух до інформаційного суспільства. Інформаційне суспільство в 

Україні: стан, проблеми, перспективи: матеріали щоріч. наук.-практ. конф. за 

міжнар. участю (Київ, 19–20 трав. 2015 р.). Київ: Вид-во “Тезис”, 2015. – С. 64–65. 

9. Олексюк Л. В. Правові механізми забезпечення укладання електронного 

договору. Інформаційні технології та взаємодії: матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. 

конф. (Київ, 3–5 листоп. 2015 р.). Київ: ВПЦ “Київський університет”, 2015. С. 13–

14. 

10. Олексюк Л. В. Перетворення нашого світу: порядок денний в області сталого 

розвитку на період до 2030 року – нові виклики для е-урядування України. День 

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

участю (Київ, 19 трав. 2016 р.). Київ: НАДУ, 2016. С. 197–198. 



2 

 

11. Олексюк Л. В. Механізми забезпечення зберігання електронних документів. 

Інформаційні технології та взаємодії: матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. 

(Київ, 8–10 листоп. 2016 р.). Київ: ВПЦ “Київський університет”, 2016. С. 185–186. 

12. Олексюк Л. В. Концептуальні засади нормативно-правового та організаційного 

регулювання електроннного доступу до публічної інформації та відкритих даних. 

Розбудова економічної освіти та формування основ фінансової грамотності 

учнівської молоді – основа розвитку громадянського суспільства та становлення 

економіки знань: матеріали  міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 29–30 верес. 2017 р.). 

Київ: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2017. С. 123–128. 

13. Олексюк Л. В. Європейський досвід нормативно-правового забезпечення 

регулювання електронного доступу до публічної інформації та відкритих даних. 

Національні цінності й національні інтереси в системі публічного управління: 

матеріали  міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 12 жовт. 2017 р.). Київ: НАДУ, 2017. Т. 

17. С.339–344. 

14. Олексюк Л. В. Механізми реалізації стратегії кібербезпеки України. 

Інформаційні технології та взаємодії: матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. 

(Київ, 8–10 листоп. 2017 р.). Київ: ВПЦ “Київський університет”, 2017.              С. 

234–235. 

15. Стратегія розвитку внутрішньої політики Донецької області. Лілія Олексюк, 

Аналітичний документ, підготовлений спільно ДонОДА та іншими зацікавленими 

стейкхолдерами https://dn.gov.ua/ 

16. Інформаційно-аналітичний огляд «Електронна комерція» 2018 рік та 

Інформаційно-аналітичний огляд «Довіра та безпека в цифровій економіці» 2018, 

підготовлено експертом проекту Олексюк Л.В. «Посилення участі громадськості у 

створенні та імплементації цифрового порядку денного України та гармонізації 

цифрових ринків з  ЄС та країнами СхП», який виконує ГС «Центр розвитку 

інновацій» під егідою Української сторони Платформи громадянського суспільства 

Україна-ЄС та Української національної платформи Форуму громадянського 

суспільства Східного партнерства за сприяння Європейського Союзу та 

Міжнародного фонду «Відродження» в межах грантового компоненту проекту 

«Громадська синергія» 

17. Інтеграція у рамках асоціації: динаміка виконання Угоди між Україною і ЄС  У 

публікації проаналізовано виконання Угоди про асоціацію у секторах, де 

передбачене відкриття внутрішнього ринку ЄС у разі виконання Україною 

«домашнього завдання» із нормативно-регуляторного наближення: технічне 

регулювання (ринок промислових товарів), митні процедури, цифровий ринок, 

фінансові послуги, державні закупівлі, енергетика (газовий ринок). Публікація 

представляє аналіз ситуації станом на кінець листопада 2018 року, до рішень Ради 

Асоціації Україна-ЄС від 17 грудня 2018 року, які значною мірою суголосні 

рекомендаціям, висловленим у цій публікації.  https://www.civic-

https://dn.gov.ua/
https://dn.gov.ua/
https://docs.google.com/document/d/1V-jZuMdg2ViUrn3vgLOoY-pg7oEiWmZZ884EOpSztb0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1V-jZuMdg2ViUrn3vgLOoY-pg7oEiWmZZ884EOpSztb0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1V-jZuMdg2ViUrn3vgLOoY-pg7oEiWmZZ884EOpSztb0/edit?usp=sharing


3 

 

synergy.org.ua/analytics/integratsiya-u-ramkah-asotsiatsiyi-dynamika-vykonannya-

ugody-mizh-ukrayinoyu-i-yes/ 

18. Плескач В. Л. та Олексюк Л. В. (2018) «Становлення цифрової економіки  в 

Україні в контексті інтеграції з єдиним цифровим ринком Європейського союзу», 

Науково-практичний журнал «Банківська справа» №1 2019, pp. 5–19. 

19. Як уряду України розбудувати державну політику у сфері е-торгівлі? 

Аналітичний документ підготовлено під егідою Української сторони Платформи 

громадянського суспільства Україна–ЄС за сприяння проекту «Громадська 

синергія», що фінансується Європейським Союзом та Міжнародним фондом 

«Відродження». Валентина Плескач, Наталія Бородачова, Лілія Олексюк 

https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/web_E-

commerce__civic_synergy_ua_2018.pdf 

20. Cybersecurity and / or human rights Oleksiuk LV 

http://goldameir.institute/2018/01/byulleten-7/ 


