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1. Моделювання компетентнісної професійної освіти в контексті 

євроінтеграції: монографія [Електронне видання] / кол. авт; за заг. 

ред. проф. Н.П. Волкової. // Резван О.О., Марусинець М.М. 

Розвиток професійної компетентності сучасного викладача вищої 

школи у тренінгових формах підвищення кваліфікації. - Дніпро: 

Університет імені Альфреда Нобеля, 2021. 356 с. 

п.4 

1. Наукове керівництво дисертаційної роботи Міщенко С.Г. 

(диплом ДК № 044680 від 11 жовтня 2017 р.) спеціальність 

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти; 

2. Наукове керівництво дисертаційної роботи Моргунової С.О 

(диплом ДК № 044681 від 11 жовтня 2017 р.) спеціальність 

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти; 

3. Наукове керівництво дисертаційної роботи Дімітрової-

Бурлаєнко С.Д. (диплом ДК № 051189 від 5 березня 2019 р.) 

спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. 

п.8 

1. Член редколегії наукового журналу Теорія та методика навчання 

та виховання ХНПУ імені Г.С. Сковороди (спеціальності 011, 015), 

включеного до переліку наукових фахових видань України 

категорії Б та міжнародних наукометричних баз і каталогів 

наукових видань: Ulrichsweb Global Serials Directory, OCLC 

WorldCat, Open Academic Journals Index (OAJI), Research Bible, 

Index Copernicus, Google Scholar, BASE (Bielefeld Academic search 

Engine), Open AIRE – з 2018 р. по теперішній час. 

2. Член редколегії наукового журналу Теорія і практика 

управління соціальними системами НТУ «ХПІ» (педагогічні, 

психологічні, філософські науки), включеного до переліку 

наукових фахових видань України категорії Б та міжнародних 

наукометричних баз і каталогів наукових видань: «Ulrch`s 

Periodicals Directory» (New Jersey, USA), Російський індекс 

наукового цитування (РИНЦ), Publonsisapart of Web of Science 

Group, «ICI Journals Maste rList» (Сopernicus index) з індексом 

79.65, Національна бібліотека ім. В. І. Вернадського – з 2018 р. по 

теперішній час. 

3. Член редколегії наукового журналу “Вісник університету імені 

Альфреда Нобеля. Серія Педагогіка і психологія”, Вищий 

http://oaji.net/journal-detail.html?number=927
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=11928
https://scholar.google.com.ua/citations?user=f4nfDLsAAAAJ&hl=uk


навчальний заклад «Університет імені Альфреда Нобеля» (Дніпро), 

включеного до переліку наукових фахових видань України 

категорії Б та міжнародних наукометричних баз і каталогів 

наукових видань: Ulrich’s Periodicals Directory, DOAJ, Index 

Copernicus, Google Scholar, Національної бібліотеки України імені 

Вернадського – з 2018 р. по теперішній час. 

п.10 

1. Завідувач кафедри мовної підготовки, педагогіки та психології 

ХНУМГ імені О.М. Бекетова з 06.09.2018р. по теперіший час  № 

647-02 від 04.09.2018р.) 

п.11 

1. Член спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 у ХНПУ імені 

Г.С. Сковороди за спеціальностями 13.00.01 – історія педагогіки та 

порівняльна педагогіка, 13.00.04 – теорія і методика професійної 

освіти – з 2020 р. по теперішній час. 

2. Офіційний опонент дисертаційної роботи Панченко О.І. на 

здобуття наукового ступеня канд. пед. наук за спеціальністю 

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, захист відбувся 24 

травня 2018 року в спецраді Д 64.108.01 в Українській інженерно-

педагогічній академії. 

3. Офіційний опонент дисертаційної роботи Лебідь О. В. на 

здобуття наукового ступеня д-ра. пед. наук за спеціальністю 

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, захист відбувся 19 

грудня 2018 року в спецраді Д 29.052.01 у ДЗ „Луганський 

національний університет імені Тараса Шевченка”, ДВНЗ 

„Донбаський державний педагогічний університет”. 

4. Офіційний опонент дисертаційної роботи Бондаренко Є. В. на 

здобуття наукового ступеня канд. пед. наук за спеціальністю 

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, захист відбувся 28 

грудня 2018 року в спецраді К 67.051.02 у Херсонському 

державному університеті. 

5. Офіційний опонент дисертаційної роботи Томашевської М. О. 

на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 015 – 

професійна освіта, захист відбувся  4 листопада 2020 року в 

Разовій спецраді  62.147.002 у Мукачівському державному 

університеті. 
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6. Офіційний опонент дисертаційної роботи Верченко Л. С. на 

здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 015 – 

професійна освіта, захист відбувся  6 листопада 2020 року в Разовій 

спецраді  ДФ 08.120.001 в Університеті імені Альфреда Нобеля. 
п.13 

1. Резван О.О., Моргунова С.О. Тренінг соціальної взаємодії / 

Навчально-методичний посібник. – Харків: «Міськдрук», 2017. – 

101 с.  

2. Практикум із психології : навч. посібник / О. О. Резван, Н. С. 

Моргунова, О. В. Кір’янова ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. 

М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 156 с. 

3. Педагогіка вищої школи: Навчальний посібник / О.О. Резван, 

О.О. Долгопол, А.М. Приходько // Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва 

ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 

150 с. 
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https://www.academia.edu/39050441/INTERNATIONAL_RELATIO

NS_REVIEW_2019_4_ 

3. Babayev V., Korzhenko V. Elite, Leadership and Meritocracy : 

invitation to discussion. Leader. Elite. Sosiety. 2018. № 1. P. 31–45. 

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-

Press/40834/1/LES_2018_1_Babaiev_Elita.pdf 

4. Корженко В. В. Ґендерні відносини: філософські ідеї та соціальні 

практики в античному суспільстві Теорія та практика державного 
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монографія] / В. П. Солових та ін. ; наук. ред. В. П. Солових. Київ : 

НАДУ, 2020. С. 11–52. 
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BeDbwJ:https://ibima.org/accepted-paper/public-information-

policy-in-health-care-sector-ukrainian-

perspectives/+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ua&client=firefox-b-d 
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8. O. Diegtiar Mechanisms of interstate communications for solving 

sustainable development problems Asia life sciences Supplement 29(2): 

1-9, 2020 The Asian International Journal of Life Sciences Scopus 
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"Публічне адміністрування та національна безпека". – 2020. – № 3. 
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state service in scientific discussion European vector of contemporary 
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Х.: , 2017. – 228 с. 
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програма післядипломного навчання «Управління в українських 

органах місцевого самоврядування для лідерів, менеджерів 
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«Вчені записки Таврійського національного університету імені 

В.І. Вернадського», серія «Державне управління» Наказ № 105 
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учасників Малої Академії Наук України, секція Публічне 
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10. Офіційний опонент дисертаційної роботи Богданенка А. І. на 

здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного 
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здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного 

управління зі спеціальності 25.00.02 – механізми державного 

управління, захист відбувся 20 грудня 2019 р. в спецраді К 

26.142.06 в ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління 

персоналом». 

13. Офіційний опонент дисертаційної роботи Дубовик А. В. на 

здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного 



управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного 

управління, захист 02 червня 2020 р. в спецраді К 14.052.03 у 

ДВНЗ Житомирська політехніка. 

14. Офіційний опонент дисертаційної роботи Гаврилова А. В. на 

здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного 

управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного 

управління, захист відбувся 11 червня 2020 р. в спецраді Д 

26.142.01 Міжрегіональної академії управління персоналом. 

15. Офіційний опонент дисертаційної роботи Кириченко Г. В. на 

здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного 

управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного 

управління, захист 12 червня 2020 р. в спецраді К 26.142.06 в ВНЗ 

“Міжрегіональна Академія управління персоналом”. 

16. Офіційний опонент дисертаційної роботи Канана А. на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 

281 – публічне управління та адміністрування, захист відбувся 19 

серпня 2020 р. в спецраді ДФ 26.142.002 Міжрегіональної 

Академії управління персоналом. 

17. Офіційний опонент дисертаційної роботи Лисенко В. В. на 

здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного 

управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного 

управління, захист відбувся 12 листопада 2020 р. в спецраді Д 

17.127.03 Класичного приватного університету. 

18. Офіційний опонент дисертаційної роботи Медвецька Т. В. на 

на здобуття наукового ступеня доктора філософії з публічного 

управління та адміністрування за спеціальність 281 – публічне 

управління та адміністрування, захист відбувся 17.11.2020 р. в 

спецраді ДФ 26.142.006 Міжрегіональної Академії управління 

персоналом. 

19. Офіційний опонент дисертаційної роботи Голтвенка О. В. на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії з публічного 

управління та адміністрування за спеціальністю 074 – Публічне 

управління та адміністрування,   захист відбувся 23.12.2020 р. в 

спецраді ДФ 11.107.001 Донецького державного університету. 

20. Офіційний опонент дисертаційної роботи Мартиненко Н. В. на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії з публічного 

управління та адміністрування за спеціальністю 281 – публічне 



управління та адміністрування, захист відбувся 22.03. 2021 р. в 

разовій спецраді Харківського регіонального інституту 

державного управління Національної академії при Президентові 

України. 

21. Офіційний опонент дисертаційної роботи Крилової І. І. на 

здобуття наукового ступеня доктора наук з державного 

управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного 

управління, захист відбувся 31.03.2021 р. в спеціалізованій 

вченій раді Д 26.810.01  Національної академії державного 

управління при Президентові України. 

22. Офіційний опонент дисертаційної роботи Шевцова В. Г. на 

здобуття ступеня доктора філософії (PhD) за спеціальністю 281 

– публічне управління та адміністрування, захист відбувся 

02.04.2021 р. в одноразовій спецраді Дніпропетровського 

регіонального інституту державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України. 

23. Офіційний опонент дисертаційної роботи Піх Н. С. на 

здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного 

управління  за спеціальність 25.00.02 – механізми державного 

управління, захист відбувся 29.04.2021 р. в спеціалізованій 

вченій раді К 26.142.06 Міжрегіональної академії управління 

персоналом. 

24. Офіційний опонент дисертаційної роботи Мартиненка О. А. 

на здобуття наукового ступеня доктора філософії з публічного 

управління та адміністрування за спеціальністю 281 – публічне 

управління та адміністрування, захист відбувся 30.04. 2021 р. в 

разовій спецраді Міжрегіональної Академії управління 

персоналом. 

п.13 

1. Дєгтяр О.А.Державна служба: конспект лекційдля студентів 

бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 281 –Публічне 

управління та адміністрування / О.А. Дєгтяр; Харків. нац. ун-т 

міськ. госп-ва ім. О. М.Бекетова. –Харків : ХНУМГ ім. 

О. М. Бекетова, 2019. –128с.  

2. Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з 

навчальної дисципліни «Державна служба»(для студентів 

бакалавріату заочної форми навчання за спеціальністю 281 –

http://eprints.kname.edu.ua/54192/
http://eprints.kname.edu.ua/54192/
http://eprints.kname.edu.ua/54192/


Публічне управління та адміністрування галузі знань 28–

Публічне управління та адміністрування) / Харків. нац. ун-т 

міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. О. А. Дєгтяр. –Харків : 

ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. –24с.   

3. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної 

роботи з навчальної дисципліни «Державна служба»(для 

студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 281 –

Публічне управління та адміністрування)/ Харків. нац. ун-т 

міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад.  

О.А. Дєгтяр. –Харків : ХНУМГ ім. О. М.Бекетова, 2019. –47с. 

4. Методичні рекомендації до практичних занять, самостійної 

роботи тавиконання контрольної роботи з навчальної 

дисципліни«Основи наукових досліджень» (для студентів 

бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 281 –Публічне 

управління та адміністрування)/ Харків. нац. ун-т міськ.госп-ва 

ім. О. М. Бекетова ; уклад. О.А. Дєгтяр. –Харків : ХНУМГ ім. О. 

М. Бекетова, 2019. –36с.  

5. Дєгтяр О.А.Основи наукових досліджень: конспект лекцій 

для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 

281 –Публічне управління та адміністрування / О.А. Дєгтяр; 

Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М.Бекетова. –Харків : 

ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. –129с.  

п.14 

1. Керівництво студентом Сагалович К.О., яка зайняла призове 

місце на I етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт та робота у складі організаційного комітету/журі 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 

спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування у 

Київському національному торговельно-економічному 

університеті 2018 р., лист № 165 від 15.11.2018 р. 

2. Робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 281 

Публічне управління та адміністрування у Київському 

національному торговельно-економічному університеті 2018-2019 

р., лист № 15/2 від 09.11.2018 р. 

3. Робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт з спеціальності 281 

http://eprints.kname.edu.ua/54192/
http://eprints.kname.edu.ua/54192/
http://eprints.kname.edu.ua/54192/
http://eprints.kname.edu.ua/54192/


Публічне управління та адміністрування у Київському 

національному торговельно-економічному університеті 2019-2020 

р., лист № 14/5 від 12.11.2019 р. 

4. Керівництво студентом Жуков Б.С., який зайняв призове 

місце на фінальному етапі Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт Публічне управління та 

адміністрування у Київському національному торговельно-

економічному університеті 2021 р., Наказ № 2/5 від 21.03.2021 р. 

п.16 

1. Член Всеукраїнської асамблеї докторів наук з державного 

управління з 2015 р. по теперішній час, посвідчення № 00105  від 

14 квітня 2015 р. 

Гайдучен-

ко 

Світлана 

Олександ-

рівна 

професор 

кафедри 

менеджме

нту і 

публічног

о 

адміністру

вання 

кафедра 

менеджмент

у і 

публічного 

адмініструва

ння 

Харківський 

державний 

педагогічний 

університет ім. Г.С. 

Сковороди,  

2003 р., 

педагогіка і методика 

середньої освіти, 

історія, 

вчитель історії та 

географії; 

 

Харківський 

державний 

педагогічний 

університет  

ім. Г.С. Сковороди,  

2003 р., 

правознавство, 

юрист,  

викладач правових 

дисциплін; 

 

Харківський 

регіональний інститут 

13 р. 9 міс. ОК 7. 

Правова 

регламента-

ція 

публічного 

управління 

та 

адміністру-

вання 

п.1 

1. Haiduchenko S. O.  Regional management in the conditions of 

decentralization of the state authority: socio-cultural aspect / 

S. I. Chernov, S. O. Haiduchenko, T. V. Bielska // Науковий вісник 

Полісся. – 2018. – № 1 (13). Ч. 1. – С. 209-214. Фахове наукове 

видання України, включене до затвердженого ВАК переліку Web 

of Science  

http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2237/1/1995_IR.p

df 

2. Гайдученко С.О. Визначення цілей стратегічного управління 

підприємством залежно від рівня його фінансового потенціалу / 

С.І. Чернов, С.О. Гайдученко, С.В. Добринь, М.О. Кіпа // 

Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: 

Збірник наукових праць. – Харків: 2019. - №2(29). – С. 236-248.  

Фахове наукове видання України, включене до затвердженого 

ВАК переліку Web of Science  

http://cel.webofknowledge.com/InboundService.do?customersID=P

ublons_CEL&smartRedirect=yes&mode=FullRecord&IsProductCo

de=Yes&product=CEL&Init=Yes&Func=Frame&action=retrieve&

SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&SID=F4s5mUgyU1H5

1fbndaR&UT=WOS%3A000476605900026 

3. Гайдученко С.О. Механізм управління фінансовими ресурсами 

підприємств машинобудівної галузі України/ С.О. Гайдученко, 

А.П. Лелеченко, С.В. Добринь, М.О. Кіпа // Фінансово-кредитна 

діяльність: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. 



державного 

управління 

Національної академії 

державного 

управління при 

Президентові України,  

2007 р., 

державне управління,  

магістр з державного 

управління; 

 

доктор наук з 

державного 

управління, 

25.00.01 – теорія та 

історія державного 

управління, 

«Теоретико-

методологічні засади 

формування та 

розвитку 

організаційної 

культури публічного 

управління», 

2017 р.; 

диплом: серія ДД; 

№ 006301 

 

професор кафедри 

менеджменту і 

публічного 

адміністрування, 

атестат  

АП № 002567, 

від 09.02.2021 р. 

Наказ №157 

 

– Харків: 2020. – №1 (32). – С. 87 -100. Фахове наукове видання 

України, включене до затвердженого ВАК переліку Web of 

Science 

http://cel.webofknowledge.com/InboundService.do?customersID=P

ublons_CEL&smartRedirect=yes&mode=FullRecord&IsProductCo

de=Yes&product=CEL&Init=Yes&Func=Frame&action=retrieve&

SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&SID=F4cw77kB7Ojwo

yHLNOh&UT=WOS%3A000526324400009 

п.2 

1. Гайдученко С.О. Державне управління реалізацією освітніх 

реформ: соціокультурний аспект/ С.О. Гайдученко//Державне 

управління та місцеве самоврядування : Збірник наукових праць / 

НАДУ при Президентові України, ДРІДУ. – Дніпро: 2018 . – №4 

(39).  – С. 89-94. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN

&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=AS

P_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=dums_201

8_4_15 

2. Haiduchenko S.O. Regional management in the condition of the 

condition of decentralization of the state authority: socio-cultural aspect 

/ S.I. Chernov, S. O. Haiduchenko, T. V. Bielska // Науковий вісник 

Полісся. – 2018. – № 1 (13). – С. 209-214. 

http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2237/1/1995_IR.p

df 

3. Гайдученко С.О. Управління інфраструктурою міст в умовах 

реформування публічної влади україни: теоретичні аспекти / 

С. О. Гайдученко, Ю. І. Малюхова // Теорія та практика 

державного управління: збірник наукових праць. – Випуск 1(64), 

2019. - С.158-165. 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2019_1_20 

4. Гайдученко С. О. To the question of realization of national 

representation in power structures of Ukraine / С. О. Гайдученко // 

Public management : collection. – № 4 (19). – September 2019. – Kyiv 

: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2019. – С.44 –56 . 

http://library.iapm.edu.ua/Naukovi_vydannya/Public_management/

Eng/Public_management_4(19)_2019_Eng.pdf 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2019_1_20
http://library.iapm.edu.ua/Naukovi_vydannya/Public_management/Eng/Public_management_4(19)_2019_Eng.pdf
http://library.iapm.edu.ua/Naukovi_vydannya/Public_management/Eng/Public_management_4(19)_2019_Eng.pdf


Стажування: 

Харківський 

регіональний інститут 

державного 

управління 

Національної академії 

державного 

управління при 

Президентові України,  

кафедра державного 

управління, 

«Інноваційні методи 

навчання в галузі 

державного 

управління»,  

№ СВ23322597/15-18 

від 05.12.2018 р,, 

звіт 

 

 

Відповідність 

ліцензійним умовам: 

1,2,3,4,5,8,13,14,16 

5. Гайдученко С.О. Прийняття відповідальних і своєчасних 

управлінських рішень органами публічної влади як виклик 

сучасності/ С. О. Гайдученко //Експерт: парадигми юридичних 

наук і державного управління : електронне наукове видання : 

збірник. – 2021. – № 1 (13) – лютий. – Київ : Видавництво Ліра-К, 

2021. – С. 202 – 214. 

http://maup.com.ua/assets/files/expert/13/17.pdf 

п.3 

1. Бабаєв В.М., Гайдученко С.О. Організаційна культура 

публічного управління: підручник / В. М. Бабаєв, С. О. 

Гайдученко. – Харків : «Друкарня Мадрид», 2017. – 154 с. 

2. Управління сталим розвитком в умовах глобальних викликів: 

методологія та практика : монографія / за заг. ред. проф. І. М. 

Писеревського ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. 

– Харків : «Друкарня Мадрид», 2017. – 334 с. п. 1.1. (С. 7 – 22). 

3. Haiduchenko S.A. Corruption prevention in public administration: 

social and cultural aspect// Association agreement: from partnership to 

cooperation (collective monograph);edited by Maryna Dei, Olha 

Rudenko. – Hamilton, Ontario: Accent Graphics Communication & 

Publishing, 2018. – 276 p. (С.109-113). 

4. Маркетингові дослідження сталого розвитку в умовах 

глобальних викликів : монографія / за заг. ред. проф. М. М. 
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В.М., Новікова М.М., Чернов С. І. та ін.]; Харків. нац. ун-т міськ. 

госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : «Друкарня Мадрид», 2019. – 

236 с. п.1.7. (С. 94 – 105). 

6. Теоретичні основи забезпечення якості прийняття 

управлінських рішень в умовах європейської інтеграції : 

монографія / [М. М. Новікова, Н. О. Кондратенко, М. В. Боровик 

та ін.] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків 
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парадигма організації взаємовідносин суб’єктів і об’єктів 

публічного адміністрування» (диплом ДР № 001637 від 15.04.2021 
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програма післядипломного навчання «Управління в українських 

органах місцевого самоврядування для лідерів, менеджерів 

середнього рівня, фахівців з публічних послуг громади» програми 

DOBRE. Наказ № 138-01  від 21.04.2021 р. 
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1. Член редакційної колегії наукового видання, включеного до 

переліку наукових фахових видань України «Актуальні проблеми 

державного управління», Харківський регіональний інститут 

державного управління Національної академії державного 

управління при Президентові України. 

Спеціальність Публічне управління та адміністрування з 2019 р.  

по 2023 р., наказ № 40/1-н від 31.05.2019 р., Харківський 

регіональний інститут державного управління при Президентові 

України. 

2. Член редакційної колегії наукового видання, включеного до 

переліку наукових фахових видань України, «Теорія та практика 

державного управління», Харківський регіональний інститут 

державного управління Національної академії державного 

управління при Президентові України. Спеціальність Публічне 

управління та адміністрування з 2019 р. по 2023 р., наказ № 40/1-н 

від 31.05.2019 р. Харківський регіональний інститут державного 

управління при Президентові України. 
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форм навчання зі спеціальності 281 – Публічне управління та 

адміністрування) / Харків. нац. ун т. міськ. госп-ва ім. 

О. М. Бекетова ; уклад. : М. М. Новікова, С. І. Чернов, 

С. О. Гайдученко, Т. В. Бєльська. – Харків : ХНУМГ ім. 

О. М. Бекетова, 2019. – 35 с. 



2. Гайдученко С. О. Електронне урядування : конспект лекцій для 

студентів усіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне 

управління та адміністрування / С. О. Гайдученко ; Харків. нац. ун-

т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. 

Бекетова, 2019. – 54 с. 

3. Методичні вказівки до проходження переддипломної практики 

магістрів (для студентів усіх форм навчання спеціальності 281 – 

публічне управління та адміністрування) / Харк. нац. ун-т міськ. 

госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. С. О. Гайдученко, 

Т. В. Бєльська,  О. А. Дегтярь. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. 
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4. Гайдученко С. О. Державне та регіональне управління : 

конспект лекцій для студентів бакалавріату всіх форм навчання 

спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування / С. О. 

Гайдученко, С. В. Волик ; Харків. нац. ун- т міськ. госп-ва ім. О. 
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5. Гайдученко С. О. Організаційна культура : конспект лекцій для 
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Публічне управління та адміністрування / С. О. Гайдученко ; 

Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : 

ХНУМГ ім. Бекетова, 2020. – 73 с. 
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11. Керівництво студенткою Наумовою С.С., яка посіла ІІ місце на 

Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, 2017 р., 

довідка № 14/2017 від 16.10.2017 р. 

2. Керівництво студенткою Солопихіною Д.А., яка посіла ІІІ місце 

на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, 

грамота від 29.03.2018 р.  

3. Керівництво студентом Жуковим Б.С. який посів ІІІ місце на 

Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, грамота 

від 03.03.2019 р.  
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2018. № 1 (60). С. 123-128.  
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(65). С. 191-198. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z

21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_me

ta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Tpdu_2019_2_26 

5. Мамонова В.В., Кожуріна В.М. Розподіл повноважень у процесі 
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забезпеченні життєдіяльності громади: модель співпраці з 
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співвідношення та суб’єктний склад. Актуальні проблеми 

державного управління : зб. наук. пр. Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ 

«Магістр». 2020. № 1 (57). 328 с. С. 29-36. 
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практики. Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. 
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; за заг. ред.. д.держ.упр., проф. В.В. Мамонової. 2-ге вид., випр. і 

доп. Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2017. 260 с. 
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В. В. Мамонової. Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2018. 

208 с. 

4. Регіональне управління та місцеве самоврядування: підручник ; 

Ю. О. Куц, В. В. Мамонова, В. В. Наконечний ; за заг. ред. 

В. В. Мамонової. Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2020. 

216 с. 

5. Територіальна громада: засоби забезпечення спроможності : 

монографія ; Ю.О. Куц, В.В. Мамонова, С.В. Газарян, 

В.В. Наконечний та ін.; за заг. ред. Ю.О. Куца. Харків: Вид-во 

ХарРІ НАДУ «Магістр», 2020. 476 с. авторські с. 286-296. 
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«Механізми забезпечення інноваційного розвитку територій в 

Україні» (диплом ДК № 051101 від 05.03.2019 р.), спеціальність 25.00.02 

– механізми державного управління. 
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місцевого економічного розвитку» (Агентство США з 
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2. Сертифікована програма післядипломного навчання 

«Управління в українських органах місцевого самоврядування для 

лідерів, менеджерів середнього рівня, фахівців з публічних послуг 

громади» програми DOBRE.  

п. 7 

1. Підкомісія 281 – Публічне управління та адміністрування 

Науково-методичної комісії 5 з бізнесу, управління та права 

сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН, наказ МОН 

від 25.04.2019 р. № 582. 
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1. Офіційний опонент:  

– дисертаційної роботи Грищенко І. М. на здобуття наукового 

ступеня доктора наук з державного управління за спеціальністю 

25.00.04 – місцеве самоврядування. захист відбувся 27 квітня 

2017 р. в спецраді Д 26.810.02 Національної академії державного 

управління при Президентові України;  

– дисертаційної роботи Шамрай Н. В. на здобуття наукового 

ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 

25.00.04 – місцеве самоврядування. захист відбувся 15 березня 

2017 р. в спецраді Д 26.810.02 Національної академії державного 

управління при Президентові України; 

– дисертаційної роботи Рогулі А. О. на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.04 

– місцеве самоврядування. захист відбувся 16 грудня 2019 р. в 

спецраді Д 26.810.02 Національної академії державного 

управління при Президентові України. 

2. Член спеціалізованої вченої ради членом Д 64.858.01 ХарРІ 

НАДУ з правом прийняття до розгляду та проведення захисту 

дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук з 

державного управління за спеціальностями 25.00.01 – теорія та 

історія державного управління та 25.00.02 – механізми державного 

управління. 15.11.2019 – 15.05.2021. Наказ МОН 

15.11.2019 № 1428 (зі змінами Наказ МОН 22.07.2020 № 946). 

3. Член спеціалізованої вченої ради членом Д 26.810.02 НАДУ з 

правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій 

на здобуття наукового ступеня доктора (доктора філософії) наук з 



державного управління за спеціальностями 25.00.02 – механізми 

державного управління та 25.00.04 – місцеве самоврядування. 

28.12.2017 – 15.05.2021. Наказ МОН 28.12.2017 № 1714 (зі 

змінами Наказ МОН 22.07.2020 № 946).  

4. Спеціалізована вчена рада Харківського регіонального 

інституту державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України з розгляду i 

проведення разового захисту дисертації на здобуття науково-

освітнього ступеня доктора філософії в галузі науки 281 – публічне 

управління та адміністрування Мартиненко Наталії Василівни на 

тему: «Механізми державного управління розвитком пенсійної 

системи України» (рішення Вченої ради від 02.12.2020 р. № 9/265-

8) – 25.03.2021 р. 

п. 13 

1. Робочий зошит з дисципліни «Методологія регіонального 

управління» для слухачів заочно-дистанційної форми навчання, 

ХарРІ НАДУ, 2019, е-видання. 

2. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Методологія 

регіонального управління» для слухачів заочно-дистанційної 

форми навчання, ХарРІ НАДУ, 2019, е-видання. 

3. Робочий зошит з дисципліни «Фінансове забезпечення 

регіонального розвитку» для слухачів заочно-дистанційної форми 

навчання, ХарРІ НАДУ, 2019, е-видання. 

4. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Фінансове 

забезпечення регіонального розвитку» для слухачів заочно-

дистанційної форми навчання, ХарРІ НАДУ, 2019, е-видання. 

п. 15 

1. Мамонова В., Мєуш Н. Фінансове забезпечення громад як 

первинних суб’єктів місцевого самоврядування в Україні: сучасні 

реалії. Ад Магдэбургскага права да сучаснага самакіравання : 

зборнік навуковых матэрыялаў ; уклад., аўт. прадмовы І. А. 

Пушкін, А. Р. Агееў. Магілёў: МДУХ, 2017. С. 161-167. 

2. Мамонова В.В. Фінансова децентралізація та спроможність 

об’єднаних громад. Публічне управління: ціннісні орієнтири, 

стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. 

Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю 26 трав. 2017 р. : у 5 



ч. ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. Київ 

: НАДУ, 2017. Ч. 2 : Децентралізація публічного управління. С. 78-

80. 

3. Мамонова В. В., Кожуріна В. М. Правове забезпечення 

регулювання ринку землі в Україні та країнах ЄС: порівняльний 

аналіз. Адаптація правової системи України до права 

Європейського Союзу : теоретичні та практичні аспекти : 

матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. 23 листопада 2017 р. : у 2 

ч. Полтава : Россава, 2017. Ч. 2. С. 119-121. 

4. Мамонова В.В., Хорощак В.В. Реформування місцевого 

самоврядування в Україні: виклики сьогодення. 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, 25 трав. 2018 р. : у 5 т. 

; за заг. ред. В. С. Куйбіди, М. М. Білинської, О. М. Петроє. Київ : 

НАДУ, 2018. Т. 3. С. 29-31. 

5. Мамонова В., Кожуріна В. Стратегічний підхід до управління 

земельними відносинами в ОТГ. Інноваційний розвиток і 

підвищення рівня спроможності об'єднаних територіальних 

громад: матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю 30 жовтня 

– 29 листопада 2019 р.; за заг. ред. І.А. Чикаренко. Дніпро : ДРІДУ 

НАДУ. 2019. С. 208-211. 

6. Мамонова В.В., Пуль С.С. Розвиток публічного управління 

загальною середньою освітою: удосконалення правового 

забезпечення. Формування ефективних механізмів державного 

управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія 

і практика: матеріали VІІ Міжнар. заочн. наук.-практ. конф. 

29 листопада 2019 р.; за ред. В. М. Огаренка, О. В. Покатаєвої та 

ін. Запоріжжя: КПУ, 2019. С. 117-119. 

7. Мамонова В.В., Довбня О.Б. Деякі проблеми правового 

регулювання реалізації містобудівної документації. Публічне 

управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на 

національному та місцевому рівнях: збірник матеріалів ІІІ Міжнар. 

наук.-практ. конф. 21-22- травня 2020 р. Маріуполь-Київ: ПП 

Халіков Р.Р., 2020. С. 242-244. 

8. Мамонова В.В. Публічне управління та адміністрування: 

секторальний склад. Формування ефективних механізмів 



державного управління та менеджменту в умовах сучасної 

економіки: теорія і практика: матеріали VІІІ Міжнар. заочн. 

наук.-практ. конф. 27 листопада 2020 р. ; за ред. В. М. Огаренка, О. 

В. Покатаєвої та ін. Запоріжжя: КПУ, 2020. С. 142-145. 

9. Мамонова В.В., Монахова Л.С. Підвищення енергоефективності 

у громадах: впровадження енергетичного менеджменту: Публічне 

управління ХХІ століття: погляд у майбутнє : зб. тез ХХІ Міжнар. 

наук. конгресу 21 квітня 2021 р. Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ 

«Магістр», 2021. С. 204-207. 

10. Мамонова В.В. Місце адміністрування у системі публічного 

управління соціально-економічним розвитком громад і територій : 

Сучасні технології управління соціально-економічним розвитком 

України в умовах стратегічних змін: зб. тез ІІІ міжнар. наук.-практ. 

інтернет-конф. 15 квітня 2021 р. Харків : ХНУМГ ім. О.М. 

Бекетова. 

п. 17 

1. 21,5 рік – Харківський регіональний інститут державного 

управління Національної академії державного управління при 

Президентові України (16.08.1999 р. – по теп. час) 

п. 18 

1. Чугуївська міська рада, Мереф`янська міська рада, Роганська 

селищна рада, Краснокутська селищна рада, Савинцівська 

сільська рада – Харківська обл. (2017 р. – по теп. час)  

 

Обґрунтування зазначається окремо щодо кожної дисципліни, яку викладає викладач. 

 


