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Прізвище, 

ім’я, по ба-

тькові ви-

кладача 

Наймену-

вання по-

сади 

Найменування за-

кладу, який закін-

чив викладач, рік 

закінчення, спеціа-

льність, кваліфіка-

ція згідно з доку-

ментом про вищу 

освіту 

Науковий ступінь, шифр 

і найменування наукової 

спеціальності, тема ди-

сертації, вчене звання, за 

якою кафедрою (спеціа-

льністю) присвоєно, або 

категорія, педагогічне 

звання 

Стаж науково-

педагогічної ро-

боти та/або нау-

кової роботи 

Відомості про підви-

щення кваліфікації ви-

кладача (найменування 

закладу, вид докумен-

та, тема, дата видачі) 

Примітки 

Особи, які працюють за основним місцем роботи (у тому числі за суміщенням) 

Галгаш  

Руслан  

Анатолійо-

вич 

(керівник 

проектної 

групи – га-

рант освіт-

ньої про-

грами) 

 

Прорек-

тор з нау-

ково-

педагогі-

чної ро-

боти, 

економі-

ки та роз-

витку 

СНУ ім. 

В. Даля 

Східноукраїнський 

державний універ-

ситет, 

 

1999 р.,  

 

"Менеджмент у ви-

робничий сфері",  

магістр  

 

Examination Center 

Universal test, ECL 

Authorised Exam 

Centre,  

Kyiv 

сертифікат В2  

(англійська мова) 

№ 000385336 

2018 р. 

доктор економічних на-

ук за спеціальностями 

08.00.04 – Економіка та 

управління підприємст-

вами (за видами еконо-

мічної діяльності) та 

08.00.05 – Розвиток про-

дуктивних сил і регіона-

льна економіка. 

ДД 007500 

від 05.07.2018 р. 

 

Доцент за кафедрою 

економіки підприємства 

12ДЦ 016736 

від 19.04.2007 р. 

 

Тема докторської дисер-

тації: "Стратегічна ко-

ординація розвитку ре-

гіональних кластерів 

підприємств", 

2018 р. 
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Інститут післядиплом-

ної освіти і дистанцій-

ного навчання СНУ ім. 

В. Даля,  

Свідоцтво про підви-

щення кваліфікації,  

"Розроблення дистан-

ційного курсу в систе-

мі "Moodle", 2014 р. 

 

Захист дисертації на 

здобуття наукового 

ступеня доктора еко-

номічних наук,  

2018 р. 

 

Стажування за напря-

мом:  

"Медіація. Базовий 

курс", 72 год. 

2018 р., Харків 

Сертифікати: 

БК1/012 

ВК/2-016 

ВК/3-010 

 

1) наявність за останні п’ять років наукових 

публікацій у періодичних виданнях, які вклю-

чені до наукометричних баз, рекомендованих 

МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core 

Collection, 

1. Galgash R. Role of religion as a social institution in 

sustainable development: view from Ukraine / I. 

Semenenko, R. Galgash // Problemy Ekorozwoju – 

Problems of Sustainable Development. 2014. Vol. 9. 

No 2. P. 65–72. (Scopus) 

2. Galgash R. Role of international organizations in 

promoting sustainable development in conflict-

affected regions: case of Luhansk region in Ukraine / 

I. Semenenko, R. Halhash, Y. Ivchenko // European 

Journal of Sustainable Development. 2019. Vol. 8, No 

2. P. 21–34.  

DOI: 10.14207/ejsd.2019.v8n2p21 (Web of Science) 

3. Galgash R. Sustainable development of regions in 

Ukraine: before and after the beginning of the conflict 

/ I. Semenenko, R. Halhash, K. Sieriebriak // Equilib-

rium. Quarterly Journal of Economics and Economic 

Policy. 2019.  Vol. 14, Issue 2. P. 317–339. 

DOI: 10.24136/eq.2019.015 (Web of Science) 

4. Halhash R. Impact of decentralization on sustaina-

ble development of the newly created amalgamated 

territorial communities in the regions of Ukraine / R. 



 
Професор за кафедрою 

економіки і підприєм-

ництва 

 

АП №001569 

від 26.02.2020 р. 

 

Міжнародне стажу-

вання в 

OSMANIYE KORKUT 

ATA 

UNIVERSITESI, 

Туреччина, 

2018 р., 

сертифікат 

 

Стажування в Грузії 

"Досвід Грузії в підт-

римці різних платформ 

та механізмів відкри-

того діалогу між гро-

мадянським суспільст-

вом і місцевою владою 

щодо їх прав та пот-

реб", 2019 рік. 

 

Он-лайн навчання 

CEASC "Проектний 

підхід та міжсекторна 

співпраця в діяльності 

сучасного закладу 

освіти, об’єднаних те-

риторіальних громад 

та агенцій регіональ-

ного розвитку", 

2020 р., 

cертифікат 

 

Он-лайн навчання по 

програмі  

"The European 

Programme for Human 

Rights Education for 

Legal Professionals 

(HELP)", 

2020 р., 

cертифікат 

Halhash, I. Semenenko, Y. Bilous, I. Burko // Europe-

an Journal of Sustainable Development. 2020. Vol. 8, 

No 2. P. 21–34.  

DOI: https://doi.org/10.24136/eq.2019.015 

(Web of Science, Scopus) 

5. Halhash R Innovative Forms of Realization of Re-

gional Social Policy by Organizing Public Dialogue 

and Communication in Conditions of Post-conflict 

Transformation in Eastern Ukraine / Halhash, R., Se-

menenko, I., Ovcharenko, I., Borova, G. // European 

Journal of Sustainable Development, 2020. 9(2). Р. 

391-405.  

DOI: 0.14207/ejsd.2020.v9n2p391   

(Web of Science, Scopus).  

 

2) наявність не менше п’яти наукових публіка-

цій у наукових виданнях, включених до перелі-

ку наукових фахових видань України 

1. Галгаш Р. А. Інституціональна модель стратегі-

чної координації взаємодії підприємств в регіона-

льних кластерах / Р. А. Галгаш, І. Р. Бузько // Віс-

ник Східноукраїнського національного університе-

ту імені Володимира Даля. ⎯2017. ⎯ № 6 (236). 

⎯С. 45–51. 

2. Галгаш Р. А. Регіональні кластери як об’єкт 

стратегічної координації / Р. А. Галгаш // Економі-

ка та право. ⎯2016. ⎯№ 3 (45). ⎯ C. 3–10. 

3. Галгаш Р. А. Координація процесів забезпечення 

інтелектуального капіталу підприємств та ство-

рення об’єднаних територіальних громад в умовах 

постконфліктної трансформації регіону / Р. А. Гал-

гаш, І. П. Топух, Я. Ю. Білоус // Моделювання ре-

гіональної економіки. — 2016. — № 1 (27). — С. 

92–109.  

4. Галгаш Р.А. Проблематика визначення межі 

внутрішньокластерної та міжкластерної стратегіч-

ної координації в регіоні / Р. А. Галгаш // Вісник 

Східноукраїнського національного університету 

імені Володимира Даля. ⎯2016. ⎯№ 3 (227). ⎯C. 

24–29. 

5. Галгаш Р.А. Аналіз міжнародного досвіду за-

провадження партисипаторного бюджету для роз-

витку територіальних громад регіонів України / Я. 

Ю. Білоус, Р. А. Галгаш // Вісник Східноукраїнсь-

кого національного університету імені Володими-

https://www.facebook.com/groups/161716471796642/
https://doi.org/10.24136/eq.2019.015
http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/2518/1/%D0%92i%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA_4_%28245%29_%20.pdf#page=128
http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/2518/1/%D0%92i%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA_4_%28245%29_%20.pdf#page=128
http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/2518/1/%D0%92i%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA_4_%28245%29_%20.pdf#page=128


 
ра Даля. — 2018. — № 4 (245). — С. 128–134. 

6. Галгаш Р. А. Розвиток на територіях постконф-

ліктної трансформації: від регіональних кластерів 

підприємств до смарт-спеціалізацій / Р. А. Галгаш 

// Економіка. Фінанси. Право. ⎯ 2019. ⎯ № 7. ⎯ 

С. 10–15. 

7. Галгаш Р. А. Природно-ресурсний потенціал та 

можливості мобілізації ресурсів для розвитку про-

мислових кластерів та смарт-спеціалізації Луган-

ської області / Р. А. Галгаш // Бізнес Інформ. ⎯ 

2019. ⎯ № 7. ⎯ С. 79-85.  

8. Галгаш Р. А. Трансформація інституційного за-

безпечення та системи регіонального управління 

при створенні об’єднаних територіальних громад в 

умовах гібридних загроз / Р. А. Галгаш, І. М. Се-

мененко, Я. Ю. Білоус // Вісник Східноукраїнсько-

го національного університету імені Володимира 

Даля. ⎯ 2019. ⎯ № 4 (252). Ч. 2. ⎯ C. 11–16. 

9. Галгаш Р. А. Інституціоналізація сталого розви-

тку систем різного рівня: етапи становлення / Р. А. 

Галгаш, І. М. Семененко // Електронне наукове 

фахове видання "Східна Європа: економіка, бізнес 

та управління". ⎯ 2019. ⎯ № 4(21). ⎯ С. 406–412. 

10. Галгаш Р.А. Запровадження партисипаторного 

бюджету для розвитку територіальних громад ре-

гіонів України / Я. Ю. Білоус, Р. А. Галгаш, Л. М. 

Христенко // Науковий погляд: економіка та уп-

равління, 2018. - №4 (62). - С. 79 – 86. 

DOI: https://doi.org/10.32836/2521-666X/2018-4-62-

11. 

11. Галгаш Р.А. Організація взаємодії інституцій 

щодо побудови публічного діалогу та комунікації 

для забезпечення сталого регіонального розвитку в 

умовах постконфліктної трансформації (досвід Лу-

ганської області) // Р.А. Галгаш, І.М. Семененко, 

Г.О. Борова, Я.О Литовка// Вісник Східноукраїн-

ського національного університету імені Володи-

мира Даля. — 2020. — № 1 (257). — С. 18–26. 

DOI: https://doi.org/10.33216/1998-7927-2020-257-1-

18-26. 

 

3) наявність виданого підручника чи навчаль-

ного посібника або монографії 

1. Halhash R. Development of the Regional 

Management System in Conditions of Decentralization 



 
and Post-Conflict Transformation / R. Halhash, Y. 

Bilous. Social Transformations of the National 

Economy in the Context of European Integration 

Processes: Collective monograph / Yu. Pasichnyk and 

others: [Ed. by Doctors of Economics Sciences, Prof. 

Lupenko Yu., Pasichnyk Yu.]. – Shioda GmbH, Steyr, 

Austria, 2019. – 376 p. – P. 282-293.  

2. Економічна діагностика: навч. посібник 

/ В.В.Атюшкіна, Я.В.Бурко, Р.А.Галгаш.— К.: Аг-

рар Медиа Груп, 2018. — 234 с. 

3. Галгаш Р.А. Сталий розвиток Луганської облас-

ті: формування та використання рентної плати та 

екологічного податку в об’єднаних територіальних 

громадах / Р.А. Галгаш, І.М. Семененко, Я.Ю. Бі-

лоус // Колективна монографія. За наук. ред. 

В.А. Устименка та І.В. Заблодської. НАН України. 

Інститут економіко-правових досліджень. —

2018.— С. 81-98. 

4. Галгаш Р. А. Регіональні кластери підприємств: 

розвиток та стратегічна координація : [монографія] 

/ Р. А. Галгаш. — Сєвєродонецьк: СНУ ім. В. Даля, 

2017. ⎯ 464 с. 

 

4) наукове керівництво (консультування) здо-

бувача, який одержав документ про присуджен-

ня наукового ступеня  

1. Літвінова І. М. Інформаційне забезпечення інно-

ваційного розвитку підприємства. – Дисертація на 

здобуття наукового ступеня кандидата економіч-

них наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та 

управління підприємствами (за видами економіч-

ної діяльності). – Східноукраїнський національний 

університет імені Володимира Даля Міністерства 

освіти і науки України, Сєвєродонецьк, 2014. 

2. Уварова Ю. М. Удосконалення управління інно-

ваційними процесами на підприємстві. – Дисерта-

ція на здобуття наукового ступеня кандидата еко-

номічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Еконо-

міка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності). – Східноукраїнський на-

ціональний університет імені Володимира Даля 

Міністерства освіти і науки України, Сєвєродо-

нецьк, 2015. 

3. Ключнікова К. Г. Впровадження форсайту в уп-

равління інноваційним розвитком регіону. – Дисе-



 
ртація на здобуття наукового ступеня кандидата 

економічних наук за спеціальністю 08.00.05. – Роз-

виток продуктивних сил і регіональна економіка. – 

Східноукраїнський національний університет імені 

Володимира Даля Міністерства освіти і науки Ук-

раїни, Сєвєродонецьк, 2016. 

4. Топух І. П. Використання інтелектуального ка-

піталу в управлінні інноваційною діяльністю підп-

риємства. – Дисертація на здобуття наукового сту-

пеня кандидата економічних наук за спеціальністю 

08.00.04 – Економіка та управління підприємства-

ми (за видами економічної діяльності). – Східно-

український національний університет імені Воло-

димира Даля Міністерства освіти і науки України, 

Сєвєродонецьк, 2017. 

 

8) виконання функцій наукового керівника або 

відповідального виконавця наукової теми (про-

екту), або головного редактора/члена редакцій-

ної колегії наукового видання, включеного до 

переліку наукових фахових видань України, або 

іноземного рецензованого наукового видання: 

Член редакційної колегії Вісника СНУ ім. В. Даля. 

 

10) організаційна робота у закладах освіти на 

посадах керівника (заступника керівника) за-

кладу освіти/інституту/факультету/відділення 

(наукової установи)/ філії/кафедри 

Директор навчально-наукового інституту економі-

ки та управління (2013-2020); 

Проректор з науково-педагогічної роботи, еконо-

міки та розвитку СНУ ім. В. Даля (з 2021р.) 

 

13) наявність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників для самостійної роботи 

студентів та дистанційного навчання, конспек-

тів лекцій/практикумів/методичних вказі-

вок/рекомендацій загальною кількістю три 

найменування, 

1. Методичні рекомендації до виконання науково-

дослідної роботи та оформлення її результатів за 

дисципліною "Публічна політика" для студентів 

спеціальності 281 "Публічне управління та адміні-

стрування"/ Укл. Овчаренко Є.І., Галгаш Р.А., Е.Н. 

Коренєв. – Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Да-



 
ля, 2019. – 34 с. 

2. Методичні рекомендації до виконання курсової 

роботи з дисципліни "Грантрайтинг і фандрайзинг" 

(для здобувачів вищої освіти за спеціальностями 

051 "Економіка", 076 "Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність" / Уклад.: І. М. Семененко, 

Р. А. Галгаш, К. І. Сєрєбряк. — Сєвєродонецьк: 

СНУ ім. В. Даля, 2018. 

3. Галгаш Р.А. Економічна діагностика: навч. посі-

бник" / Р.А. Галгаш, В.В. Атюшкіна, Я.В. Бурко. 

— К: Аграр Медиа Груп, 2018. – 234 с.   

 

15) наявність науково-популярних та/або кон-

сультаційних (дорадчих) та/або дискусійних пу-

блікацій з наукової або професійної тематики 

загальною кількістю не менше п’яти публіка-

цій: 

1. Галгаш Р.А. Вплив децентралізації на розвиток 

об’єднаних територіальних громад в умовах пост-

конфліктної трансформації / Р.А. Галгаш, Я.Ю. Бі-

лоус // Prospects of world science - 2019 : Materials 

of the XV International scientific and practical 

Conference, July 30 - August 7, 2019,  Sheffield 

(Great Brittan). — Vol. 7. — Р. 18-20. 

2. Галгаш Р.А. Огляд Європейського досвіду деце-

нтралізації та розвитку об’єднаних територіальних 

громад / Р.А. Галгаш, Я.Ю. Білоус // Nauka: teoria i 

praktyka – 2019: Materiały XV Międzynarodowej 

naukowi-praktycznej konferencji, 07 - 15 sierpnia 

2019 roku, Przemyśl (Poland). — Vol. 7. — S. 16-18. 

3. Галгаш Р.А. Трансформація системи управління 

інтелектуальним капіталом в умовах гибрідних за-

гроз / Р.А. Галгаш, Я.Ю. Білоус // Wschodnie 

partnerstwo – 2019: Materiały XV Międzynarodowej 

naukowi-praktycznej konferencji, 07 - 15 września 

2019 roku, Przemyśl (Poland). — Vol. 3. — S. 6-8. 

4. Галгаш Р.А. Роль територіальних громад у мобі-

лізації ресурсів для соціально- економічного роз-

витку на територіях постконфліктної трансформа-

ції / Р.А. Галгаш, Я.Ю. Білоус // Přední vědecké 

novinky -2019: Materiály XV Mezinárodní vĕdecko - 

praktická konference, 22 - 30 serpna 2019 r., Praha. – 

Vol. 3. – S. 16-18. 

5. Галгаш Р.А. Регіональні кластери: визначення, 

класифікація та стратегічна координація / Р.А. Га-



 
лгаш // Перспективи розвитку фінансової системи 

України : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 

13-14 квіт. 2017 р. ⎯ Сєвєродонецьк: вид-во СНУ 

ім. В. Даля, 2017. ⎯ С. 121–125. 

6. Галгаш Р.А. Стратегічне координування еконо-

мічних інтересів при створенні регіональних клас-

терів / Р.А. Галгаш // Обліково-аналітичне забезпе-

чення розвитку місцевих громад : зб. тез доповідей 

міжнар. наук.-практ. конф., 27 квіт. 2017 р. ⎯ Сє-

вєродонецьк: ПП "Поліграф-Сервіс", 2017. ⎯ С. 9–

11. 

7. Галгаш Р.А. Сталий розвиток на засадах страте-

гічної координації взаємодії регіональних інститу-

цій / Р.А. Галгаш, І.М. Семененко // Перспективи 

розвитку наукових досліджень у контексті глобалі-

заційних змін: освіта, політика, економіка, міжку-

льтурна комунікація : матеріали І Міжнар. наук.-

практ. конф., 26-27 трав. 2017 р., м. Сєвєродо-

нецьк. ⎯ Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 

2017. ⎯ С. 93–95. 

 

16) участь у професійних об’єднаннях за спеціа-

льністю; 

Голова Луганського відділення Громадської орга-

нізації «Спілка економістів України» 

 

17) досвід практичної роботи за спеціальністю 

не менше п’яти років:  

Науково-педагогічний стаж – 20 років 

 

18) наукове консультування установ, підпри-

ємств, організацій протягом не менше двох ро-

ків  

Національний експерт з моніторингу стану та пер-

спектив розвитку системи надання адміністратив-

них послуг в Донецькій області (ПРООН, 2021р.); 

координатор міжнародного проєкту від СНУ ім. В. 

Даля "Відродження переміщених університетів: 

посилення конкурентоспроможності, підтримка 

громад / Reinventing displaced universities: 

enhancing competitiveness, serving communities 

(REDU)"  (ЄС, 2020-2021рр.); 

співвиконавець дослідження «Роль громадських 

організацій у вирішенні питань довкілля Донбасу» 

- МФ «Відродження» за фінансової підтримки 



 
Швеції в рамках «Ініціативи з розвитку екологічної 

політики й адвокації в Україні» (Environmental 

Policy and Advocacy Initiative for Ukraine (EPAIU, 

2020-2021рр.); 

національний експерт з функціонального аналізу, 

оцінювання і перегляду системи управління та 

плану організаційного розвитку перспективних 

об’єднаних територіальних громад (ПРООН, 

2020); 

член керівного складу комітету Луганської облас-

ної державної адміністрації з оновлення Стратегії 

розвитку Луганської області на період 2016-2020 

рр. 

член керівного складу комітету Луганської облас-

ної державної адміністрації з розробки Стратегії 

розвитку Луганської області на період 2021-2027 

рр. 

член Робочої групи з питань визначення потреби 

та пріоритетних напрямків створення робочих 

місць у малому та середньому підприємництві Лу-

ганської обласної державної адміністрації. 

Національний експерт з функціонального аналізу, 

оцінювання і перегляду системи управління та 

плану організаційного розвитку перспективних 

об’єднаних територіальних громад  

(Контракт  IC/2020/107, ПРООН, 2020). 

експерт консультаційної групи ПРООН в Лугансь-

кій та Донецькій областях (2018-2020р) 

учасник мережі посередників Луганської та Доне-

цької області (2019-2020 рр.). 

 

Керівник проектів:  

Науково-освітній проект Labirint-i-Um, 2015-2016 

р.,  

"Твій шлях до успіху починається тут", USAID, 

2016 р.,  

Створення діалогової платформи-мультихаба 

"GreenLab" для активних членів громади, UNDP, 

2018 р.,  

Створення Діалогової платформи-мультихабу 

"BlueLab", UNHCR, 2019,  

Проект "Академія діалогу і порозуміння", UNDP, 

2019 р. 

 

 



 
Овчаренко  

Євген  

Іванович 

 

(член прое-

ктної групи) 

Завідувач 

кафедри 

публічно-

го управ-

ління, 

менедж-

менту та 

маркети-

нгу на-

вчально-

науково-

гог інсти-

туту еко-

номіки і 

управлін-

ня СНУ 

ім. В. Да-

ля 

 

 

 

Луганський сільсь-

когосподарський 

інститут,  

1998 р.,  

 

менеджмент  

організацій,  

 

менеджер  

 

 

Examination Center 

Universal test, ECL 

Authorised Exam 

Centre,  

Kyiv 

сертифікат В2  

(англійська мова) 

№ 000385333 

2018 р. 

доктор економічних на-

ук, спеціальності 

08.00.04 - Економіка та 

управління підприємст-

вами (за видами еконо-

мічної діяльності),  

21.04.02 - Економічна 

безпека суб’єктів госпо-

дарської діяльності, 

ДД № 005225 

від 25.02.2016 р. 

 

Доцент за кафедрою ме-

неджменту  

02ДЦ №013947  

від 22.12.2006 р. 

 

Професор за кафедрою 

публічного управління, 

менеджменту та марке-

тингу 

АП №000774 

від 05.03.2019 р. 

 

Тема докторської дисер-

тації: "Методологія фо-

рмування та узгодження 

цілей у системі економі-

чної безпеки підприємс-

тва" 

18 
 

Інститут післядиплом-

ної освіти і дистанцій-

ного навчання СНУ ім. 

В. Даля, курси підви-

щення кваліфікації - 

"Створення дистанцій-

них курсів на платфо-

рмі MOODLE", 2014 

р., тема випускної ро-

боти: "Розроблення 

дистанційного курсу в 

системі MOODLE"; 

свідоцтво 

12СПК 920246  

від 21.03.2014 р. 

 

Присудження науково-

го ступеня доктора 

економічних наук, 

2016 р.  

 

Присвоєння вченого 

звання професора, 

2019 р. 

 

Науково-педагогічне 

стажування на тему: 

"Організація навчаль-

ного процесу, програ-

ми підготовки, іннова-

ційні технології та на-

укова робота в Wyższa 

Szkoła Biznesu - 

National-Louis 

University"  

108 годин 

 

2018 р. 

м. Nowy Sącz, Польща 

 

Сертифікатний курс 

"Prometheus": 

"Експерт з акредитації 

освітніх програм: он-

лайн тренінг", 

1) Наукові публікації у періодичних виданнях, 

які включені до наукометричних баз, рекомен-

дованих МОН, зокрема Scopus або Web of 

Science Core Collection: 

1. Ovcharenko Ie. Innovative Forms of Realization of 

Regional Social Policy by Organizing Public Dialogue 

and Communication in Conditions of Post-conflict 

Transformation in Eastern Ukraine / Ruslan Halhash, 

Inna Semenenko, Ievgen Ovcharenko, Ganna Borova 

// European Journal of Sustainable 

Development, 2020. 9(2). Р. 391-405. (Scopus). 

DOI: 10.14207/ejsd.2020.v9n2p391 

2. Prerequisites for Successful Regulation of Regional 

Investment Processes / Morhachov I., Ovcharenko Ie. 

// Management Theory and Studies for Rural Business 

and Infrastructure Development. 2020. Vol. 42. No. 3. 

Р. 289-294.  

DOI: https://doi.org/10.15544/mts.2020.28  

(Web of Science). 

3. Ovcharenko Ie. Communication of Scientific and 

Technological Systems with Regional Innovative Pro-

cesses / Morhachov I., Buzko I., Ovcharenko Ie., 

Tkachenko N. // Advances in Economics, Business 

and Management Research (6th International Confer-

ence on Strategies, Models and Technologies of Eco-

nomic Systems Management (SMTESM 2019)), 2019, 

vol. 95. pp. 395-399. (Web of Conference). 

DOI: 10.2991/smtesm-19.2019.77 

4. Ovcharenko Iе., Prus N., Koreniev E., Bogdanov R. 

(2020). Choice and Assessment of a Technique of 

Planning in Management of Production Resources of 

the Rural Enterprises. Management Theory and Stud-

ies for Rural Business and Infrastructure Develop-

ment, 42(2), pp. 108-117. (Web of Science). 

DOI: 10.15544/mts.2020.11 

5. Ovcharenko Ie. Quantitative and Qualitative 

Approaches in Managing Human Resource 

Development in Enterprises / Iryna Buzko, Yuriy 

Dyachenko, Yuliia Klius, Ievgen Ovcharenko // 

International Journal of Engineering & Technology. 

2018. №7(4.3). Р. 398-403. (Scopus). 

DOI: 10.14419/ijet.v7i4.3.19842 

6. Ovcharenko Ie. The Economic-Mathematical 

Modelling of Processes of Optimization of Sugar Raw 

Materials’ Logistics at Sugar Factories / 

https://doi.org/10.14207/ejsd.2020.v9n2p391
https://doi.org/10.15544/mts.2020.28
https://dx.doi.org/10.2991/smtesm-19.2019.77
https://doi.org/10.15544/mts.2020.11
https://doi.org/10.15544/mts.2020.11
http://dx.doi.org/10.14419/ijet.v7i4.3.19842
http://dx.doi.org/10.14419/ijet.v7i4.3.19842


 
сертифікат від 

06.10.2019р. 

 

 

 

Сертифікатний курс 

"Prometheus": 

"Ефективна взаємодія 

органів місцевого са-

моврядування з гро-

мадськістю", 

сертифікат від 

05.05.2020р.  

 

 

Сертифікатний курс 

"Prometheus": 

"Основи державної 

політики", 

сертифікат від 

28.05.2020р. 

Ie.I. Ovcharenko, O.А. Lagovska, O.G. Denysiuk, 

N.М. Andryeyeva // Фінансово-кредитна діяльність: 

проблеми теорії та практики: зб. наук. праць. — 

Харків : ДВНЗ "Університет банківської справи", 

2018. №3(26). С. 322–334. (Web of Science). 

DOI: 10.18371/fcaptp.v3i26.144284 

7. Ovcharenko Ie. Use of methods of operational cost 

management in the planning and accounting 

organization at the enterprises in Ukraine / Yuriy 

Pogorelov, Ganna Kozachenko, Ievgen Ovcharenko, 

Olena Illiashenko // Problems and Perspectives in 

Management. 2018. №16(3). Р. 488-500. (Scopus). 

DOI: 10.21511/ppm.16(3).2018.39  
 

2) Наукові публікацій у наукових виданнях, 

включених до переліку наукових фахових ви-

дань України: 

1. Овчаренко Є.І. Використання інноваційних осві-

тніх інформаційних технологій для підготовки ма-

гістрів за спеціальністю "Публічне управління та 

адміністрування" / Моргачов І.В., Овчаренко Є.І., 

Івченко Є. А., Бучнєв М. М. // Державне управлін-

ня: удосконалення та розвиток. 2020. № 7. Режим 

доступу:http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1705 

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.7.51 
2. Овчаренко Є.І. Інноваційні методи управління 

персоналом на державній службі / Є.І. Овчаренко, 

В.К. Тютюнник // Молодий вчений. 2020. №4. С. 

393-397. 

DOI: 10.32839/2304-5809/2020-4-80-81 

3. Овчаренко Є.І. Формування стратегічного мис-

лення як професійної компетентності працівників 

органів місцевого самоврядування в об’єднаних 

територіальних громадах / Є.І. Овчаренко, Н.О. 

Держак, Я.Ю. Білоус // Вісник Східноукраїнського 

національного університету імені Володимира Да-

ля. 2020. № 1 (257). С. 54-58. 

DOI: 10.33216/1998-7927-2020-257-1-54-58 

4. Овчаренко Є.І. Концепція створення оператив-

ної безпекової групи як ключового структурного 

елементу служби економічної безпеки підприємст-

ва / Овчаренко Є.І., Богданов Р.І., Гніденко В.І. // 

Ефективна економіка. 2020. № 4. 

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.3 

5. Ovcharenko Ievgen. Sustainable development, 

https://doi.org/10.18371/fcaptp.v3i26.144284
https://doi.org/10.18371/fcaptp.v3i26.144284
http://dx.doi.org/10.21511/ppm.16(3).2018.39
https://doi.org/10.32702/2307-2156-2020.7.51
https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-81
https://doi.org/10.33216/1998-7927-2020-257-1-54-58
https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.4.3


 
decentralization and harmonization in the land 

management of agrarian sector / Мykola Zos-Kior, 

Ievgen Ovcharenko, Tetyana Arbuzova // Вісник 

Черкаського національного  університету імені 

Богдана Хмельницького, серія - Економічні науки. 

Черкаси. 2019. № 4. С.14-25. 

DOI: 10.31651/2076-5843-2019-4-14-25 

6. Ovcharenko Ievgen. Use of a Person as a System-

Forming Factor when Forming a System of Economic 

Security of an Enterprise / Ievgen Ovcharenko, Inna 

Semenenko, Roman Bogdanov // Social Educational 

Project of Improving Knowledge in Economics: 

Innovations in the Modern World. Poitiers (France), 

Frankfurt (Germany), Los Angeles (U.S.) : Journal 

Association 1901 "SEPIKE". 2020. № 4. 146 р. Р. 

105-107. 

7. Овчаренко Є.І. Формування організаційної стру-

ктури служби економічної безпеки підприємства / 

Є.І.Овчаренко, Р.І. Богданов // Вісник Східноукра-

їнського національного університету імені Воло-

димира Даля. 2017. № 6 (236). С. 175–185. 

8. Овчаренко Є. І. Еклектика змін в сучасних стру-

ктурах управління підприємством: стаціонарність 

versus адаптивність / Овчаренко Є. І., Богданов Р.І. 

// Економіка та право. 2017.№ 2(47). С. 117–125. 

9. Овчаренко Є. І. Сучасна економічна безпеколо-

гія: основні онтологічні протиріччя та напрями їх 

вирішення / Є. І. Овчаренко // Бізнес Інформ. 2016. 

№ 11. C. 8–14. 

10. Овчаренко Є.І. Визначення основних індикато-

рів ділової активності підприємств / Овчаренко Є. 

І., Годящев М.О. // Науковий вісник Херсонського 

державного університету. Серія "Економічні нау-

ки". 2016. № 21(ч. 2). С. 82–85. 

11. Овчаренко Є.І. Вплив тлумачень поняття "за-

гроза" на вибір стратегії забезпечення економічної 

безпеки підприємств енергетичної сфери / 

Є. І. Овчаренко // Економіка і регіон: науковий ві-

сник Полтавського національного технічного уні-

верситету імені Юрія Кондратюка. Полтава: Пол-

НТУ, 2016. № 2(57) С. 30–36. 

12. Овчаренко Є.І. Енергетична безпека держави vs 

економічна безпека підприємства енергетичної 

сфери: суть протистояння та шляхи його послаб-

лення / Є. І. Овчаренко // Управління проектами та 

https://doi.org/10.31651/2076-5843-2019-4-14-25
http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3546
http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3546
http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3546
http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2251
http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2251
http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3547
http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3547
http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3547
http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2819
http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2819
http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2819
http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3552
http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3552
http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3553
http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3553
http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3553
http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3548
http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3548
http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3548
http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3548


 
розвиток виробництва : зб. наук. праць Східноук-

раїнського національного університету імені Во-

лодимира Даля. Сєвєродонецьк: СНУ ім. В. Даля, 

2016. № 1(57) С. 83–96. 

 

3) наявність виданого підручника чи навчаль-

ного посібника або монографії: 

1. Менеджмент і адміністрування : навчальний 

посібник [електронний ресурс]. – Луганськ : Ви-

давництво СНУ ім. В. Даля, 2014. – 420 с. (номер 

сертифікату 3977). 

2. Овчаренко Є. І. Система економічної безпеки 

підприємства: формування та цілепокладання : 

[монографія] / Є. І. Овчаренко. — Лисичанськ: 

"ПромЕнерго", 2015. — 483 с. 

3. Овчаренко Є.І. Передумови державного регулю-

вання високотехнологічної самозайнятості насе-

лення [монографія] / Є.І. Овчаренко, 

І.В.Моргачов, Н.О.Держак // International economic 

relations and prospects for national development: 

contemporary challenges and solutions: monograph / 

under the editorship of Prof. M. I. Fleychuk, Dr. U. A. 

Ganski, Prof. V.U. Kazlouski [and other]. – 

Daugavpils: Daugava Print, 2018. – Part III. – C.299 – 

315. – ISBN 978-9934-19-522-8. 

4. Овчаренко Є.І. Вітчизняні традиції та принципи 

формування управлінської структури служби еко-

номічної безпеки підприємства / Овчаренко Є.І., 

Богданов Р.І. // Економічна безпека: держава, регі-

он, підприємство : монографія : в 3 т. Т. 3 / за заг. 

ред.  В.О. Онищенка та Г.В. Козаченко. — Полтава 

: ПолтНТУ, 2019. — 399 с. — С. 248-270. 

5. Овчаренко Є.І. та ін. Цілепокладання у системі 

економічної безпеки підприємства // В кн.: Еко-

номічна безпека підприємства: [підручник] / 

[А.М. Дідик, О.Є. Кузьмін, В.Л. Ортинський, Г.В. 

Козаченко, Ю.С. Погорелов, О.В. Ілляшенко та 

ін.]; за заг. ред. А.М. Дідика. – Львів: НУ "Львівсь-

ка політехніка", ТзОВ "Видавнича група "Бухгал-

тери України", 2019. – 624 с. – С. 187-212. 

 

4) наукове керівництво (консультування) здо-

бувача, який одержав документ про присуджен-

ня наукового ступеня: 

Годящев М.О., кандидат економічних наук, 2018р. 
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Моргачов І.В., доктор економічних наук, 2020р. 

 

10) організаційна робота у закладах освіти на 

посадах керівника (заступника керівника) за-

кладу освіти/інституту/факультету/відділення 

(наукової установи)/ філії/кафедри або іншого 

відповідального за підготовку здобувачів вищої 

освіти підрозділу/відділу (наукової устано-

ви)/навчально-методичного управління (відді-

лу)/лабораторії/іншого навчально-наукового 

(інноваційного) структурного підрозді-

лу/вченого секретаря закладу освіти (факульте-

ту, інституту)/відповідального секретаря прий-

мальної комісії та його заступника:  

завідувач кафедри з 2015 року 

 

11) участь в атестації наукових працівників як 

офіційного опонента або члена постійної спеці-

алізованої вченої ради (не менше трьох разових 

спеціалізованих вчених рад):  

Член спеціалізованих вчених рад: 

Д 29.051.01 у Східноукраїнському національному 

університеті ім. В. Даля 

Д 64.089.01 у Харківському національному універ-

ситеті міського господарства імені О. М. Бекетова 

 

13) наявність виданих навчально-методичних 

посібників / посібників для самостійної роботи 

студентів та дистанційного навчання, конспек-

тів лекцій / практикумів / методичних вказівок 

/ рекомендацій загальною кількістю три найме-

нування: 

1. Методичні вказівки до виконання контрольної 

роботи з дисципліни  "Методологія системного 

підходу та наукових досліджень" (для магістрів) / 

Укл. Є.І. Овчаренко, Д.Ю. Дрожжин, Е.Н. Коренєв. 

– Сєвєродонецьк: Вид-во Східноукраїнського на-

ціонального університету ім. В. Даля, 2019. – 20 с. 

2. Методичні рекомендації до підготовки та захис-

ту дипломної роботи  магістра та проходження ма-

гістерського стажування й формування звіту у 

2018 р. (для студентів спеціальності 074 "Публічне 

управління та адміністрування" денної та заочної 

форми навчання) / Укл.: Є.І. Овчаренко, Л.М. Хри-

стенко, Н.О. Держак. Сєвєродонецьк: вид-во СНУ 



 
ім. В. Даля, 2018. 41 с. 

3. Методичні рекомендації до підготовки та захис-

ту дипломної роботи магістра та проходження ма-

гістерського стажування й формування звіту у 

2018р. (для студентів спеціальності 073 "Менедж-

мент" (спеціалізація "Менеджмент організацій і 

адміністрування ( за видами економічної діяльнос-

ті)") денної та заочної форми навчання) / Укл.: Є.І. 

Овчаренко,  Л.М. Христенко, О.Ю. Чорна. Сєвєро-

донецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2018. 45 с.  

4. Методичні рекомендації до підготовки та захис-

ту дипломної роботи  магістра та проходження ма-

гістерського стажування й формування звіту у 

2018 р. (для студентів спеціальності 281 "Публічне 

управління та адміністрування" денної та заочної 

форми навчання) / Укл.: Є.І. Овчаренко,  Л.М. 

Христенко, Н.О. Держак. Сєвєродонецьк: вид-во 

СНУ ім. В. Даля, 2018. 41 с.  

5. Методичні рекомендації до підготовки і захисту 

дипломної роботи бакалавра та проходження пере-

ддипломної практики й формування звіту (для сту-

дентів денної та заочної форми навчання спеціаль-

ності 073 "Менеджмент") / Укл.: Є.І. Овчаренко, Л. 

М. Христенко, О.Ю. Чорна, Д.Ю. Дрожжин. Сєвє-

родонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. 59 с.  

6. Методичні рекомендації до підготовки та захис-

ту дипломної роботи магістра та проходження ма-

гістерського стажування й формування звіту (для 

студентів денної та заочної форми навчання спеці-

альності 073 "Менеджмент") / Укл.: Є.І. Овчарен-

ко, Д.Ю. Дрожжин, Л.М. Христенко, О.Ю.  Чорна. 

Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. 42 с.  

7. Методичні рекомендації до виконання науково-

дослідної роботи та оформлення її результатів за 

дисципліною "Публічна політика" для студентів 

спеціальності 281 "Публічне управління та адміні-

стрування"/ Укл.: Овчаренко Є.І., Галгаш Р.А., 

Е.Н. Коренєв. – Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. 

Даля, 2019. – 34 с. 

8. Методичні рекомендації до підготовки та захис-

ту дипломної роботи магістра та проходження ма-

гістерського стажування й формування звіту (для 

студентів денної та заочної форми навчання спеці-

альності 281 "Публічне управління та адміністру-

вання") / Укл.: Є.І. Овчаренко, Д.Ю. Дрожжин, 



 
Л.М. Христенко, Н.О. Держак.  Сєвєродонецьк: 

вид-во СНУ ім.  В. Даля, 2019. 42 с. 

 

14) керівництво студентом, який зайняв призо-

ве місце на I етапі Всеукраїнської студентської 

олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студент-

ських наукових робіт), або робота у складі ор-

ганізаційного комітету/журі Всеукраїнської сту-

дентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт), або керівництво 

постійно діючим студентським науковим гурт-

ком/проблемною групою; керівництво студен-

том, який став призером або лауреатом Міжна-

родних мистецьких конкурсів, фестивалів та 

проектів, робота у складі організаційного комі-

тету або у складі журі міжнародних мистецьких 

конкурсів, інших культурно-мистецьких проек-

тів; керівництво студентом, який брав участь в 

Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвіт-

ній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті 

світу, Європи, Європейських іграх, етапах Куб-

ка світу та Європи, чемпіонаті України; вико-

нання обов’язків тренера, помічника тренера 

національної збірної команди України з видів 

спорту; виконання обов’язків головного секре-

таря, головного судді, судді міжнародних та все-

українських змагань; керівництво спортивною 

делегацією; робота у складі організаційного ко-

мітету, суддівського корпусу: 

Член журі ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади зі 

спеціальності "Менеджмент організацій і адмініст-

рування (за видами економічної діяльності)", 2016 

рік, місце проведення – Полтавський національний 

технічний університет ім. Ю. Кондратюка 

Член журі ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади зі 

спеціальності "Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності", 2107-2018 рр., місце проведення – Ки-

ївський національний торговельно-економічний 

університет. 

Керівництво студентом, який зайняв призове 

місце на I етапі Всеукраїнського конкурсу сту-

дентських наукових робіт: 

Данільченко Анастасія В'ячеславівна (Менедж-

мент ЗЕД, 2018 р.); 

Казакова Олександра В'ячеславівна (Менеджмент 



 
організацій, 2018 р.); 

Бухтіярова Кристина Романівна (Управління у 

сфері економічної конкуренції, 2018 р.); 

Мосьпан Поліна Сергіївна (Маркетинг, 2019 р.); 

Спільник Вікторія Вікторівна (Публічне адмініст-

рування, 2019 р.); 

Грек Тетяна Олексіївна (Економіка природовико-

ристання та охорони навколишнього середовища, 

2020 р.);  

Садовнича Ольга Володимирівна (Актуальні про-

блеми інклюзивної освіти, 2020 р.); 

Зорік Ольга Юріївна (Управління у сфері економі-

чної конкуренції, 2020 р.). 

 

15) наявність науково-популярних та/або кон-

сультаційних (дорадчих) та/або дискусійних пу-

блікацій з наукової або професійної тематики 

загальною кількістю не менше п’яти публіка-

цій: 

1. Овчаренко Є.І. Ресурсне забезпечення розвитку 

транскордонного співробітництва в умовах децен-

тралізації // І.В. Заблодська, Є.І. Овчаренко / Акту-

альні проблеми науково-промислового комплексу 

регіонів. Матеріали VІ Всеукраїнської науково-

технічної конференції, 13-17 квітня 2020 р., м. Ру-

біжне. Рубіжне: видавець О. Зень, 2020. С. 173-178. 

2. Овчаренко Є.І. Планування особистої роботи 

менеджера в системі тайм-менеджменту // Овчаре-

нко Є.І., Зось-Кіор М. В., Савченко О. А. / Еколо-

гічні та соціальні аспекти розвитку економіки в 

умовах євроінтеграції: тези доповідей VІІ-ї Всеук-

раїнської науково-практичної конференції 20-22 

травня 2020 р. / за ред. І.О. Мельник та ін. Микола-

їв, 2020. С. 284-286. 

3. Овчаренко Є.І. Управління потенціалом підпри-

ємства у рамках формування енергоефективних та 

енергонезалежних сільських територій // Овчарен-

ко Є.І., Зось-Кіор М.В., Іщенко М.В. / Енергетична 

незалежність сільських територій як пріоритетна 

модель розвитку: міжнародний та вітчизняний до-

свід : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. (Пол-

тава, 20 травн. 2020). Полтава : РВВ ПДАА, 2020. 

С. 161-163. 

4. Овчаренко Є.І. Механізми підвищення прозоро-

сті влади в контексті реформи децентралізації // 
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Овчаренко Є.І., Андрійчишена О.В. / Публічне уп-

равління для сталого розвитку: виклики та перспе-

ктиви на національному та місцевому рівнях: збір-

ник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-

практичної конференції. 21-22 травня 2020 р. Ма-

ріуполь (Україна). Маріуполь-Київ: ПП Халіков 

Р.Р., 2020. С. 64-67. 

5. Овчаренко Є.І. Розвиток підприємництва в 

об’єднаних територіальних громадах // Білоус 

Я.Ю., Овчаренко Є.І. / Конституційно-правові за-

сади адміністративної реформи в Україні : матері-

али Всеукр. наук.-практ. конф. до 100-річчя СНУ 

ім. В. Даля, 24-25 жовтня 2019 р. Сєвєродонецьк : 

вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. С. 147-150. 

6. Овчаренко Є.І. Проблемні питання прийняття 

колективних рішень складних завдань в публічній 

сфері // Овчаренко Є.І., Держак Н.О. / Конститу-

ційно-правові засади адміністративної реформи в 

Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. до 

100-річчя СНУ ім. В. Даля, 24-25 жовтня 2019 р.  

Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. С. 

68-72. 

7. Овчаренко Є.І. Проблематика організації дослі-

джень впливу рівня національної ідентифікації на-

селення регіонів України на їхню економічну ак-

тивність // Овчаренко Є. І., Говорова Н.А. / Еконо-

мічний розвиток держави та її соціальна стабіль-

ність: матеріали II Міжнародної науково-

практичної конференції, 15 травня 2018 р. Ч. 2. 

Полтава: ФОП Пусан А.Ф., 2018. С. 217-218. 

8. Овчаренко Є.І. Митний кластер Луганської об-

ласті як засіб підвищення економічної безпеки ре-

гіону // Овчаренко Є.І. / Децентралізація публічно-

го адміністрування в умовах інтеграції України до 

європейської спільноти: проблеми та перспективи : 

матеріали міжнародної науково-практичної конфе-

ренції, 6-7 жовтня 2017 р. Сєвєродонецьк, вид-во 

СНУ ім. В. Даля, 2017. С. 221-223. 

 

16) участь у професійних об’єднаннях за спеціа-

льністю: 

Член Луганської обласної організації ГО "Спілка 

економістів України". 

 

17) досвід практичної роботи за спеціальністю 
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не менше п’яти років:  

Науково-педагогічний стаж – 18 років 

 

18) наукове консультування установ, підпри-

ємств, організацій протягом не менше двох ро-

ків: 

Наукове консультування ТОВ "НПП "Зоря", м. Ру-

біжне. 

Договір № 1954 від 24.10.2017 р. 

Договір № 735 від 20.04.2017 р. 

Договір № 976 від 20.04.2018 р. 

Дрожжин 

Дмитро 

Юрійович 

 

(член прое-

ктної групи) 

Доцент 

кафедри 

публічно-

го управ-

ління,  

менедж-

менту та 

маркети-

нгу на-

вчально-

науково-

го інсти-

туту еко-

номіки і 

управлін-

ня СНУ 

ім. В. Да-

ля 

 

 

Донецький держав-

ний університет, 

1992 рік,  

 

фізика, інженер – 

фізик,  

диплом  

УВ № 964768  

від 17.06.1192р. 

 

Луганський регіо-

нальний інститут 

менеджменту, 

2000 рік,  

 

Фінанси, 

Економіст з фінан-

сової роботи, 

 

диплом 

ДСК ЕК № 018789 

від 06.03.2000р. 

Кандидат наук з держа-

вного управління, спеці-

альність 25.00.02 – ме-

ханізми державного уп-

равління,  

 

ДК №040589  

від 12.04.2007р. 

 

тема дисертації: "Розви-

ток державного регулю-

вання електроенергети-

ки в Україні", 

 

 

доцент за кафедрою ад-

міністрування, 

12ДЦ № 041493  

від 26.02.2015р. 

 

Стаж виклада-

цької діяльності 

– 9 років 

 

Стаж державної 

служби - більше 

7 років 

  

Присвоєння вченого 

звання доцента, 

2015 р. 

 

Стажування у депар-

таменті фахової експе-

ртизи Секретаріату 

Кабінету Міністрів 

України,  

Довідка №19-16/141  

від 23.05.11р.  

 

Стажування за про-

грамою "U-LEAD з 

Європою", 

2017-2019 рр. 

 

Стажування за про-

грамою відновлення та 

розбудови миру 

(ПРООН), "Стратегіч-

не та соціальне еконо-

мічне планування роз-

витку територій", 

2018 р., 2020 р. 

 

Стажування за про-

грамою Terra Humana, 

(Польща), "Стратегіч-

не планування розвит-

ку територій", 

2018 р. 

2) наявність не менше п’яти наукових публіка-

цій у наукових виданнях, включених до перелі-

ку наукових фахових видань України: 

1. Дрожжин Д.Ю. Мотиваційний механізм вибору 

підприємницької діяльності як інструмент активі-

зації молодіжного підприємництва на рівні регіону 

/ Н.Е. Ткаченко, Д.Ю. Дрожжин, І.В. Моргачов // 

Вісник ОНУ ім. І.І. Мечникова. Одеса : Видавни-

чий дім "Гельветика", 2020. Т 25. Вип. 3 (82). С. 

67–75. 

DOI: 10.32782/2304-0920/3-82-11 

2. Дрожжин Д.Ю. Мотиваційне забезпечення соці-

альної відповідальності державних службовців 

/Ткаченко Н.Е., Дрожжин Д.Ю. // Вісник Східно-

українського національного університету імені 

Володимира Даля.  № 1 (257), 2020. С. 70-76. 

DOI: 10.33216/1998-7927-2020-257-1-70-76  
3. Дрожжин Д.Ю. Аутсорсинг в регіональному 

електронному врядуванні в Україні / І.В.Моргачов, 

Є.А.Івченко, Д.Ю.Дрожжин // Державне управлін-

ня: удосконалення та розвиток. 2020. № 4. [Елект-

ронне видання].  

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.4.51 

4. Дрожжин Д.Ю. Інструменти регуляторної діяль-

ності органів місцевого самоврядування / Дурман 

М.О., Дрожжин Д.Ю. // Науковий вісник: Держав-

не управління. 2020. №1(3). С. 84-96. 

DOI: 10.32689/2618-0065-2020-1(3)-84-96 

5. Zablodska, I. V., Drozhzhin, D. Y. and Derzhak, N. 

О. (2019), "Modern innovation structures: 

management aspect", Derzhavne upravlinnya: 

udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 7, available 

at: 

http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1467 

https://doi.org/10.32782/2304-0920/3-82-11
https://doi.org/10.33216/1998-7927-2020-257-1-70-76
https://doi.org/10.32702/2307-2156-2020.4.51
https://doi.org/10.32689/2618-0065-2020-1(3)-84-96


 
DOI: 10.32702/2307-2156-2019.7.2 

 

3) Наявність виданого підручника чи навчаль-

ного посібника або монографії: 

Дрожжин Д.Ю. Теоретико-методичні питання фо-

рмування інноваційної інфраструктури / Дрожжин 

Д.Ю. // Управління інноваційною діяльністю в 

умовах глобалізації : монографія / [М. А. Латинін, 

С. В. Майстро, В. Ю. Бабаєв та ін.] ; за заг. ред. 

д.держ.упр., проф. М.А. Латиніна. – Х. : Вид-во 

ХарРІ НАДУ "Магістр", 2012. 312 с. – С. 46-52. 

 

13) наявність виданих навчально-методичних 

посібників / посібників для самостійної роботи 

студентів та дистанційного навчання, конспек-

тів лекцій / практикумів / методичних вказівок 

/ рекомендацій загальною кількістю три найме-

нування: 

1. Методичні вказівки до виконання контрольної 

роботи з дисципліни  "Методологія системного 

підходу та наукових досліджень" (для магістрів) / 

Укл. Є.І. Овчаренко, Д.Ю. Дрожжин, Е.Н. Коренєв. 

– Сєвєродонецьк: Вид-во Східноукраїнського на-

ціонального університету ім. В. Даля, 2019. – 20 с. 

2. Методичні рекомендації до підготовки і захисту 

дипломної роботи бакалавра та проходження пере-

ддипломної практики й формування звіту (для сту-

дентів денної та заочної форми навчання спеціаль-

ності 073 "Менеджмент") / Укл.: Є.І. Овчаренко, Л. 

М. Христенко,  О.Ю. Чорна, Д.Ю. Дрожжин. Сєвє-

родонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. 59 с.  

3. Методичні рекомендації до підготовки та захис-

ту дипломної роботи магістра та проходження ма-

гістерського стажування й формування звіту (для 

студентів денної та заочної форми навчання спеці-

альності 073 "Менеджмент")  / Укл.: Є.І. Овчарен-

ко, Д.Ю. Дрожжин, Л.М. Христенко, О.Ю.  Чорна. 

Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. 42 с.  

4. Методичні рекомендації до підготовки та захис-

ту дипломної роботи магістра та проходження ма-

гістерського стажування й формування звіту (для 

студентів денної та заочної форми навчання спеці-

альності 281 "Публічне управління та адміністру-

вання") / Укл.: Є.І. Овчаренко, Д.Ю. Дрожжин, 

Л.М. Христенко, Н.О. Держак.  Сєвєродонецьк: 

https://doi.org/10.32702/2307-2156-2019.7.2


 
вид-во СНУ ім.  В. Даля, 2019. 42 с. 

 

14) керівництво студентом, який зайняв призо-

ве місце на I етапі Всеукраїнської студентської 

олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студент-

ських наукових робіт), або робота у складі ор-

ганізаційного комітету/журі Всеукраїнської сту-

дентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт), або керівництво 

постійно діючим студентським науковим гурт-

ком/проблемною групою; керівництво студен-

том, який став призером або лауреатом Міжна-

родних мистецьких конкурсів, фестивалів та 

проектів, робота у складі організаційного комі-

тету або у складі журі міжнародних мистецьких 

конкурсів, інших культурно-мистецьких проек-

тів; керівництво студентом, який брав участь в 

Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвіт-

ній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті 

світу, Європи, Європейських іграх, етапах Куб-

ка світу та Європи, чемпіонаті України; вико-

нання обов’язків тренера, помічника тренера 

національної збірної команди України з видів 

спорту; виконання обов’язків головного секре-

таря, головного судді, судді міжнародних та все-

українських змагань; керівництво спортивною 

делегацією; робота у складі організаційного ко-

мітету, суддівського корпусу: 

Снігур Тетяна Олександрівна (за спеціальністю 

"Публічне адміністрування", 2020 р.). 

Пилип Сергій Володимирович (за спеціальністю 

"Економіка та економічна політика", 2020 р.). 

 

17) досвід практичної роботи за спеціальністю 

не менше п’яти років: 

Стаж роботи на державній службі більше 7 років  

 

18) наукове консультування установ, підпри-

ємств, організацій протягом не менше двох ро-

ків: 

1. Консультування установи "Центр розвитку міс-

цевого самоврядування (ЦРМС)":  

- Договір №10 Про надання інформаційно-

консультаційних послуг від. 01.02.2017р.; 

- Договір № 1-НП Про надання послуг від 



 
02.01.2018р.; 

- Договір № 27-НП Про надання послуг від 

22.12.2018р.; 

- Договір № 1-НП Про надання послуг від 

01.02.2019р. 

2. Консультування по Програмі розвитку організа-

ції ООН в Україні: 

- Договір на надання послуг №IC/2019/006 від 

03.04.2019р. 

 

 

 

Завідувач кафедри публічного управління,  

менеджменту та маркетингу                                                                                                                                                                        Овчаренко Є.І. 
 


