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Науковий ступінь Кандидат наук з державного управління (2007) 

25.00.02 механізми державного управління 

Вчене звання Доцент кафедри адміністрування (2015) 

Посада Доцент кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу 

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 

Напрям наукових 

досліджень 

Механізми державного управління, державне регулювання 

електроенергетики, місцевий економічний розвиток та розвиток 

інвестиційного потенціалу, стратегічне планування в галузі місцевого та 

регіонального розвитку, теорія та практика публічної служби 

Освіта 2000 – Спеціаліст. Фінанси. Луганський регіональний інститут 

менеджменту 

1992 – Спеціаліст. Фізика. Донецький державний університет 

Досвід роботи 2019 - по теперішній час доцент кафедри публічного адміністрування, 

менеджменту та маркетингу Східноукраїнського 

національного університету ім. В.Даля 

2018 – по теперішній час доцент кафедри публічної служби та управління 

навчальними й соціальними закладами Луганського 

національного університету ім. Тараса Шевченка                 

(м. Старобільськ) (за сумісництвом) 

2007 – 2015 – доцент кафедр: "Адміністрування", "Менеджмент" та 

магістратури державного управління Східноукраїнського 

національного університету ім. В.Даля (за сумісництвом). 

Основні курси, що 

викладає 

Систему адміністрування державної установи, економіка та врядування, 

мотивація та оплата праці в установі 

Стажування і 

підвищення 

кваліфікації 

2020 - Програма відновлення та розбудови миру (ПРООН), "Стратегічне 

та соціальне економічне планування розвитку територій" 

2019 - Програма "U-LEAD з Європою", "Економічний розвиток" 

2019 - Програма "U-LEAD з Європою", "Управління проектним циклом" 

2018 – Програма відновлення та розбудови миру (ПРООН), "Стратегічне 

та соціальне економічне планування розвитку територій" 

2018 - Terra Humana, (Польща), "Стратегічне планування розвитку 

територій" 

2018 -  Програма "U-LEAD з Європою", "Сільський розвиток" 

2018 - Програма "U-LEAD з Європою", "Управління проектним циклом" 

2017 - Програма "U-LEAD з Європою", "Стратегічне планування розвитку 

територій" 

2011 - Стажування у департаменті фахової експертизи Секретаріату 

Кабінету Міністрів України 

Співпраця з 

установами, 

підприємствами, 

організаціями 

2020- по теперішній час- Експерт з регіонального розвитку Програми GIZ 

2019р.- по теперішній час – Національний радник з питань стратегічного 

планування Програми відновлення та розбудови миру (ПРООН) 

http://deps.snu.edu.ua/media/filer_public/6f/a2/6fa25530-4285-4d9f-a305-c2ed531bfd6b/diplom_drozhzhin_diu_kandnauk.pdf
http://deps.snu.edu.ua/media/filer_public/d1/76/d1765ad3-5d7f-46a9-8951-c81f26be44cc/atestat_drozhzhin_diu_dots.pdf
http://deps.snu.edu.ua/media/filer_public/0f/bb/0fbba9e1-a087-4606-b83c-5fbc42fd6954/dovidka_stazhuvannia_kmu_2011r.pdf
http://deps.snu.edu.ua/media/filer_public/0f/bb/0fbba9e1-a087-4606-b83c-5fbc42fd6954/dovidka_stazhuvannia_kmu_2011r.pdf


2017 – 2019 рр. Радник з питань регіонального розвитку Луганського 

Центру розвитку місцевого самоврядування що діє за підтримки  

Програми "U-LEAD з Європою 

Член Робочої групи з розробки Стратегії розвитку Луганської області до 

2027 р. та планів її реалізації 

Член Робочої групи з розробки Стратегії розвитку Луганської області до 

2020 р. та планів її реалізації 

Основні публікації 

(Відповідно до пп. 1, 

2, 3, 13, 15 

Ліцензійних умов) 

 

Загальний список 

публікацій 

2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових 

виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 

України: 

1. Дрожжин Д.Ю. Мотиваційний механізм вибору підприємницької 

діяльності як інструмент активізації молодіжного підприємництва на 

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

ОНУ ім. І.І. Мечникова. Одеса : Видавничий 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 соціальної відповідальності 

державних службовців /Ткаченко Н.Е., Дрожжин Д.Ю. // Вісник 

Східноукраїнського 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 

управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 4. [Електронне 

видання].  

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.4.51 

4. Дрожжин Д.Ю. Інструменти регуляторної діяльності органів місцевого 

самоврядування / Дурман М.О., Дрожжин Д.Ю. // Науковий вісник: 

Державне 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  

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.7.2 

 

3) Наявність виданого підручника чи навчального посібника або 

монографії: 

Дрожжин Д.Ю. Теоретико-методичні питання формування 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, конспектів лекцій / практикумів / методичних вказівок / 

рекомендацій загальною кількістю три найменування: 

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 національного університету 

ім. В. Даля, 2019. – 20 с. 

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


2. Методичні рекомендації до підготовки і захисту дипломної роботи 

бакалавра та проходження переддипломної практики й формування звіту 

(для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 073 

"Менеджмент") / Укл.: Є.І. Овчаренко, Л. М. Христенко,  О.Ю. Чорна, 

Д.Ю. Дрожжин. Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. 59 с.  

3. Методичні рекомендації до підготовки та захисту дипломної роботи 

магістра та проходження магістерського стажування й формування звіту 

(для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 073 

"Менеджмент")  / Укл.: Є.І. Овчаренко, 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 захисту дипломної роботи 

магістра та проходження магістерського стажування й формування звіту 

(для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 281 

"Публічне управління та адміністрування") / Укл.: Є.І. Овчаренко, Д.Ю. 

Дрожжин, Л.М. Христенко, Н.О. Держак.  Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім.  

В. Даля, 2019. 42 с. 

 


