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Додаток 2 

Якісний склад висококваліфікованих науково-педагогічних та наукових працівників, які здійснюють (або        можуть 

здійснювати) наукове керівництво здобувачів на третьому (освітньо-науковому) рівні за спеціальністю  
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Прізвище, ім’я, 

по батькові 

викладача 

Найменування 

посади 

Найменування 

закладу, який 

закінчив викладач, 

рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно  з 

документом про 

вищу освіту* 

Науковий ступінь, шифр і 

найменування наукової 

спеціальності, тема дисертації, 

вчене звання, за якою 

кафедрою (спеціальністю) 

присвоєно, або категорія, 

педагогічне звання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, які 

закріплені за 

викладачем, та 

кількість лекційних 

годин з кожної 

навчальної 

дисципліни 

Відомості про 

підвищення кваліфікації 

викладача 

(найменування закладу, 

вид документа, тема, 

дата видачі) 

Примітки** 

Гайдученко 

Світлана 

Олександрівна 

професор 

кафедри 

менеджменту і 

публічного 

адміністрування 

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,  

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  

2021 р. 

АП № 002567, 

від 09.02.2021 р. 

Наказ №157 

 

Бакалавр 

1. Державне і 

регіональне 

управління (60); 

2. Електронне 

урядування (22); 

3. Організаційна 

культура (34) 

 

Магістр 

1. Організаційна 

культура публічного 

управління (6) 

 

PhD 

1. Правова 

регламентація 

публічного 

управління та 

адміністрування (15) 

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 
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викладач правових 

дисциплін; 

 

Харківський 

регіональний 

інститут державного 

управління 

Національної 

академії державного 

управління при 

Президентові 

України,  

2007 р., 

державне 

управління,  

магістр з 

державного 

управління; 

 

Сертифікат 

володіння польською 

мовою B2 (KW-

007/07/17) 

Дєгтяр Олег 

Андрійович 

доцент кафедри 

менеджменту і 

публічного 

адміністрування 

Харківський 

регіональний 

інститут державного 

управління 

Національної 

академії державного 

управління при 

Президентові 

України,  

2004 р.,  

управління 

доктор наук з державного 

управління, 25.00.02 – 

механізми державного 

управління, «Формування і 

функціонування механізмів 

державного регулювання 

розвитку соціальної сфери в 

умовах сучасних викликів», 

2015 р. 

диплом 

 серія ДД; № 004271; 

Бакалавр 

1. Державне 

регулювання 

економіки (15); 

2. Державна служба 

(15); 

3. Основи наукових 

досліджень (15) 

 

Магістр 

1. Управління 

Підвищення кваліфікації: 

педагогічна академія, 

кафедра менеджменту,  

«Адаптація та прийняття 

методики розробки 

навчальних планів, 

програм та занять на 

основі системної 

природничо-техніко-

технологічної інтеграції 

знань  
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персоналом і 

економіка праці, 

економіст;  

 

Інститут 

післядипломної 

освіти 

Гуманітарного 

університету 

«Запорізький 

інститут державного 

та муніципального 

управління»,  

2007,  

фінанси,  

спеціаліст з 

фінансів; 

 

Харківський 

регіональний 

інститут державного 

управління 

Національної 

академії державного 

управління при 

Президентові 

України, 

Державне 

управління,  

2009, 

магістр з 

державного 

управління; 

 

 

доцент кафедри менеджменту і 

адміністрування, 

2017 р. 

атестат 

АД № 000114  

 

 

адміністративними 

процесами в 

організації  (17); 

2. Управління 

трудовими ресурсами 

(17); 

3. Керівник 

адміністративної 

служби та техніка 

адміністративної 

діяльності (17); 

4. Управління 

адміністративними 

процесами в 

організації (6); 

5. Управління 

людськими ресурсами 

в публічній сфері (6) 

 

PhD 

1. Державна 

інформаційна 

політика (15) 

зі спеціальності  

073 «Менеджмент», 

наказ № 162-02  

від 14.03.2018 р., 

звіт 

Свідоцтво про 

підвищення кваліфікації 

№ ПК2071228/001504-18. 

 

Стажування: 

кафедра економічної 

політики та менеджменту 

Харківського 

регіонального інституту 

державного управління 

Національної академії 

державного управління 

при Президентові 

України з 22 квітня 

2019 р. по 22 травня 

2019 р. 

 «Застосування 

інноваційних технологій 

реалізації змісту навчання 

зі спеціальності 281 

"Публічне управління та 

адміністрування"»  

наказ № 54/01 від 

19.04.2019 р.,  

звіт. 

Свідоцтво про 

підвищення кваліфікації 

№ СВ23322597 /22-19 від 

22.05.2019 р. 
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B2 Сертифікат 

володіння 

англійською мовою 

Pearson English test 

№ 17 

 

Кондратенко 

Наталія 

Олегівна 

професор 

кафедри 

менеджменту і 

публічного 

адміністрування 

Харківський 

інженерно-

педагогічний 

інститут,  

1992 р.,  

економіка і 

організація 

енергетики,  

інженер-економіст 

 

 

доктор економічних наук, 

08.00.05 – розвиток 

продуктивних сил і регіональна 

економіка; «Теоретико-

методологічні засади стратегії 

ресурсозбереження у 

регіональних економічних 

системах»,  

2011 р.   

диплом 

серія ДД; № 009135; 

 

професор кафедри 

менеджменту і 

адміністрування, 

2015 р. 

атестат  

12ПР № 010967 

 

Бакалавр 

1. Статистика (60); 

2. Фінансовий аналіз 

(22) 

3. Управління 

місцевими фінансами 

та бюджетом (6) 

 

Магістр 

1. Управління 

фінансовими 

ресурсами (17); 

2. Управління 

фінансовими 

ресурсами організації 

(17) 

3. Управління 

місцевими фінансами 

та бюджетом (6) 

 

PhD 

1. Управління 

розвитком соціально-

економічних систем 

(15); 

2. Фінансовий 

менеджмент (8) 

Підвищення кваліфікації: 

Харківський національний 

автомобільно-дорожній 

університет,  

кафедра управління та 

адміністрування,  

за темою: «Підвищення 

професійної підготовки 

шляхом поглиблення і 

розширення професійних 

компетентностей зі 

спеціальності 

«Менеджмент»,  

свідоцтво 12СПК 

№ 782708,  

2018 р. 
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