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публічна служба 

Освіта 2010 – Магістр державного управління, Харківський регіональний інститут 
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Досвід роботи 2018 –    по теперішній час за сумісництвом доцент кафедри публічного 

управління, менеджменту та маркетингу, СНУ ім. В. Даля 

2020 –     по теперішній час Начальник Фонду комунального майна Військово-

цивільної адміністрації міста Сєвєродонецьк Луганської області  

2016 – 2020 Заступник начальника Фонду комунального майна 

Сєвєродонецької міської ради 
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комунальних підприємств Фонду комунального майна 

Сєвєродонецької міської ради 

2006 – 2009   Головний спеціаліст відділу відчуження та реформування 

комунальної власності Фонду комунального майна 
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що викладає 
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Стажування і 

підвищення 

кваліфікації 

2017 Фонд Східна Європа. Фундація польсько-української співпраці ПАУСІ 

"Партиципаторний бюджет: шлях до налагодження діалогу у громаді" 

2017 Харківський регіональний інститут державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України. "Основні 

напрямки децентралізації влади в Україні" 

2020    Сертифікатний курс DESPRO "Командна робота на відстані: від 

організації до результату". Сертифікат від 13.05.2020 р. 

2020 Сертифікатний курс DESPRO "Продаж" корпоративного спонсорства". 

Сертифікат від 20.09.2020 р. 
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Основні 

публікації 

(Відповідно до 

пп. 1, 2, 3, 13, 15 

Ліцензійних 

умов) 

 

 

1) Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних 

баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection: 

 

1. Serdiukova O. Management peculiarities of innovative development areas inUkraine // 

Journal of Geography, Politics and Society. – Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu 

Gdańskiego, 2015. Volume 5, Issue 1. Р. 43-52.  
DOI: 10.4467/24512249JG.15.006.5162 
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Загальний 

список 

публікацій 

2) Наукові публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових 

фахових видань України: 

1. Сердюкова О.Є. Управління об'єктами права комунальної власності: інноваційний 

підхід / О.Є. Сердюкова // Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. 

Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2019. Вип. 2 (65). С. 37-45.  

DOI: https://doi.org/10.34213/tp.19.02.05 
2. Сердюкова О.Є. Механізми оцінки ефективності інноваційного розвитку територій 
// Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. Харків: Вид-во ХарРІ 
НАДУ "Магістр", 2018. Вип. 1. С. 147–154.  
3. Сердюкова Е.Е., Ольшанский А.В. Энергоэффективность как критерий развития 

территориальных общин в Украине // Государственное управление и государственная 

служба: междунар. Науч.-аналит. Журн. Астана: РГКП "Акад. гос. Упр. При 

Президенте Республики Казахстан", 2016. Вып. 4. С. 53–65.  
4. Сердюкова О.Є. Форми активізації інвестиційної діяльності в громаді: особливості 
контролю за функціонуванням // Інвестиції: практика та досвід: наук.-практ. журн. 
Київ: Чорноморський держ. ун-т, 2015. Вип. 19. С. 135–140. 
5. Сердюкова О. Є. Форми активізації інвестиційної діяльності в громаді: особливості 
контролю за функціонуванням / О.Є. Сердюкова // Інвестиції: практика та досвід: 

наук.-практ. журн. – Київ: Чорноморський держ. ун-т, 2015. Вип. 19. С. 135–140.  

 

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії: 

1. Сердюкова О. Є. Інноваційний розвиток територій в Україні: механізми 

забезпечення : монографія. Харків, 2020. 

 

15) наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або 

дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною 

кількістю не менше п’яти публікацій: 
1. Сердюкова О.Є. Об’єднання територіальних громад як інноваційний чинник 
розвитку соціально-економічних систем: фінансові аспекти // Розвиток соціально-
економічних систем у трансформаційних умовах: матеріали V Міжнар. наук.-практ. 
конф. студентів і молодих учених (м. Бердянськ, 27–28 січ. 2016 р.).  Бердянськ: 
Видавець Ткачук О. В., 2016. С. 178–179. 
2. Сердюкова О.Є. Сталий розвиток комунального підприємства: роль 
громадськості // Стратегії сталого розвитку: на шляху до сильнішої громади: 
матеріали наук.-практ. конф., 21 жовт. 2016 р., м. Сєвєродонецьк / укл. 
Семененко І. М. Сєвєродонецьк: Вид-во Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля, 2016. С. 
78–79. 
3. Сердюкова О.Є. Розвиток територій Донецької та Луганської областей України: 
основні проблеми самоврядування // Ад Магдэбургскага права да сучаснага 
самакіравання: зб. навук. матэрыялаў / уклад., аўт. прадмовы І. А. Пушкін, А. Р. 
Агееў. Магілёў: МДУХ, 2017. С. 168–172. 
4. Сердюкова О.Є. Децентралізація влади: уроки європейського досвіду // Публічне 
управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності: матеріали 
Всеукр. наук.-практ. конф., 26 трав. 2017 р., м. Київ. Київ: НАДУ, 2017. С. 119–121. 
5. Сердюкова О.Є. Інноваційний розвиток територій: складові механізму оцінки 
ефективності // Децентралізація публічного адміністрування в умовах інтеграції 
України до Європейської спільноти: проблеми та перспективи: матеріали Міжнар. 
наук.-практ. конф., 6–7 жовт. 2017 р., м. Сєвєродонецьк. Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ 
ім. В. Даля, 2017. С. 163–165.  
http://pravo-snu.lg.ua/_ld/0/15_30_10__-2-.pdf 
6. Сердюкова О.Є. Механізми організаційного забезпечення інноваційного розвитку 

територій: елементи удосконалення // Актуальні питання публічного управління та 

адміністрування в контексті реалізації адміністративної реформи: матеріали Всеукр. 

наук.-практ. інтернет-конф., 19 черв. 2018 р. (м. Умань). Умань: Вид. Сочінський М. 

М. С. 161–163. 

http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/7898/1/%D0%9C%D0%BE%D1%80%

D0%BE%D0%B7%20%D0%A1.%D0%90._16.pdf 

7. Сердюкова О.Є. Партисипаторний бюджет як інноваційний інструмент місцевого 

розвитку / О.Є. Сердюкова // Публічне управління та адміністрування : конкурентні 

виклики сучасності: Матеріали ІІ всеукраїнської науково-практичної інтернет-

конференції, 1 квітня 2019 р. Львів : ТзОВ "Галицька видавнича спілка", 2019. С. 89–
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https://doi.org/10.34213/tp.19.02.05
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https://journal.apa.kz/images/books/4-2016/index.html
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http://www.investplan.com.ua/pdf/19_2015/29.pdf
http://www.investplan.com.ua/pdf/19_2015/29.pdf
http://www.investplan.com.ua/pdf/19_2015/29.pdf
http://pravo-snu.lg.ua/_ld/0/15_30_10__-2-.pdf
http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/7898/1/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%20%D0%A1.%D0%90._16.pdf
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91. 

http://ukrscience.org/sites/default/files/2020/pages/187/zbirnyknulp20191.pdf 

8. Сердюкова О.Є. Реформа децентралізації влади в Україні : проблеми та 

перспективи / О.Є. Сердюкова // Правові засади організації та здійснення публічної 

влади : збірник тез ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. 

Хмельницький, 2 – 8 травня 2019 р.). Хмельницький : Хмельницький університет 

управління та права, 2019. С. 145–146.  

http://univer.km.ua/doc/zbirniki/Pravovi_zasadi_organizatsii_ta_zdiysnennya_publichnoi_v

ladi_2_8_travnya_2019_roku.pdf 

9. Сердюкова О.Є. Публічне управління в умовах суспільних трансформацій: 

інноваційний підхід / О.Є. Сердюкова // Державне управління у сфері цивільного 

захисту: наука, освіта, практика : матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції, 17–18 травня 2019 р. / за заг. ред. В.П. Садкового. Х. : Вид-во НУЦЗУ, 

2019. С. 317–319.  

https://nuczu.edu.ua/images/topmenu/science/spetsializovani-vcheni-rady/konf2019.pdf 

10. Сердюкова О.Є. Правове забезпечення інноваційних підходів до управління 

юридичними особами публічного права: основні проблеми / О.Є. Сердюкова // 

Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та 

правового забезпечення: зб. наук. пр. за матеріалами ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф, 

(м. Харків, 11–12 квітня 2019 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; [відп. за 

вип.: Н.П. Матюхіна, Г.А. Гончаренко, М.С. Ковтун, С.А. Федчишин]. – Харків : 

Право, 2019. – С. 76–78.  

11. Сердюкова О.Є. Реформування медичної галузі: проблеми та перспективи 

комунальних закладів охорони здоров'я / О.Є. Сердюкова // Формування ефективних 

механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: 

теорія і практика : матеріали VII Міжнародної заочної науково-практичної 

конференції, 29 листопада 2019 р. / за ред. В. М. Огаренка, О. В. Покатаєвої та ін. 

Запоріжжя: КПУ, 2019. С. 257–259.  

http://virtuni.education.zp.ua/info_cpu/sites/default/files/%20%D0%BA%D0%BE%D0%B

D%D1%84%D0%B5%D1%80.%20%D1%83%D0%BF%D1%80.%202019.pdf 

12. Сердюкова О.Є. Реалізація механізму державно-приватного партнерства у 

громадах: правові проблеми / О.Є. Сердюкова // Механізми залучення мешканців 

територіальної громади до участі в розвитку території у східному регіоні України : 

матеріали круглого столу, 10 грудня 2019 р. 2019.  

13. Сердюкова О.Є. Проблеми електронного декларування як інноваційного 

антикорупційного інструменту / О. Є. Сердюкова // Правові аспекти публічного 

управління: теорія і практика : матеріали ХІ науково-практичної конференції, 12 

грудня 2019 р. / За заг. ред. Л.Л. Прокопенка. – Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2019. С. 194–

195.  

http://dridu.dp.ua/konf/konf_dridu/Conference_pei_12_12_2019.pdf 

14. Сердюкова О. Є. Реформування сфери управління комунальним майном 

територіальних громад в умовах децентралізації влади / О. Є. Сердюкова // зб. тез XХ 

Міжнар. наук. конгресу. Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2020. –С. 329–332.  

https://kbuapa.kh.ua/wp-content/themes/kbuapa/filesforpages/publications/2020_01.pdf 
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