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Науковий ступінь Кандидат економічних наук (2002) 
Вчене звання Доцент кафедри менеджменту (2008) 
Посада Доцент кафедри публічного управління, менеджменту та 

маркетингу 

Східноукраїнський національний університет імені 

Володимира Даля 
Напрям наукових 

досліджень 
Прикладні аспекти мотивації персоналу; соціальна 

відповідальність; компетенції персоналу, управління 

персоналом та процеси руху персоналу в публічній сфері 
Освіта 1997 – Луганський сільськогосподарський інститут,  

спеціаліст з обліку і аудиту  

2017 – Східноукраїнський національний університет ім. В.І. 

Даля, спеціаліст з практичної психології 
Досвід роботи 2004 р. по теперішній час – доцент кафедри публічного 

управління, менеджменту та маркетингу, СНУ 

ім. В. Даля 

2015–2019  – доцент кафедри практичної психології та 

соціальної роботи, СНУ ім. В. Даля (робота за сумісництвом) 

 

2002–2004 – старший науковий співробітник, провідний 

економіст, Луганська філія Інституту економіко-правових 

досліджень НАН України 

 

1997–2002 – головний бухгалтер, ПП «Разумекс»  

 

1997–1997 – бухгалтер-касир,  СП «Славутич-сервіс» 

 

1995–1997 – секретар-референт, бухгалтер, ТОВ «Полімекс» 

 
Основні курси, що 

викладає 
Основи менеджменту та підприємництва, мотиваційний 

менеджмент, управління персоналом, мотивація та оплата 

праці в установі, основи управлінського консультування, 

управління змінами 
Стажування і 

підвищення 

кваліфікації 

2017 – друга вища освіта за спеціальністю «Практична 

психологія», диплом С17 №069856 від 30.06.2017 р., СНУ ім. 

В.Даля  

2017 – підвищення кваліфікації, форум «Архітектор 

кар’єри», Університет економіки та права «КРОК», Київ 

2015 – стажування за програмами «Організація 

торгівельної діяльності», «Навчання працівників торгівлі», 

ТОВ «РУШ», мережа магазинів «Єва»  (м. Харків) 
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2014  – підвищення кваліфікації за програмою 

"Дистанційне навчання на основі використання системи 

MOODLE", свідоцтво 12СПК 920252, СНУ ім. В. Даля 
Співпраця з 

установами, 

підприємствами, 

організаціями 

Проведення курсів та надання консультаційних послуг для 

бізнесу, приватних осіб, фахівців органів влади  в Інституті 

підвищення кваліфікації СНУ ім. В.І. Даля (ВКФ ТОВ 

«Тана», ЛОВЦА) 

Наукове консультування ТОВ "НПП "Зоря", м. Рубіжне 

(Договір № 1954                       від 24.10.2017 р.; Договір № 

735 від 20.04.2017 р.; Договір № 976 від 20.04.2018 р.) 
Володіння 

іноземними мовами 
Англійська мова рівень середній начальний (А2) 

Інша діяльність 

(СВР, кружки, 

бюро, проекти, 

участь у 

професійних 

об’єднаннях тощо) 

Участь у професійному об’єднанні – Луганське відділення 

Громадської організації "Спілка економістів України" 

Започаткування діяльності Центру розвитку кар’єри СНУ 

Даля та керівництво ним (2017)  

Голова методичної ради Факультету менеджменту СНУ 

ім. В.І. Даля (2010-2012) 
Керівництво 

студентами, які 

зайняли призові 

місця на I етапі 

Всеукраїнського 

конкурсу 

студентських 

наукових робіт 

Беленець Тетяна Олександрівна (Менеджмент організацій, 

2018 р.);   

Онушко Оксана Сергіївна (Управління проектами і 

програмами, 2018 р.). 

Кріуля Наталія Ігорівна  

(Управління персоналом і економіка праці, 2020), 

Токарев Дмитро Петрович 

(Актуальні проблеми інклюзивної освіти, 2020 р.) 
Основні публікації 

(Відповідно до пп. 

1, 2, 3, 13,15 

Ліцензійних умов) 

 

Загальний 

список 

публікацій 

1) Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені 

до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus 

або Web of Science Core Collection:  

2) Tkachenko N.. Communication of Scientific and Technological 

Systems with Regional Innovative Processes / Morhachov I., Buzko I., 

Ovcharenko Ie., Tkachenko N. // Advances in Economics, Business and 

Management Research (6th International Conference on Strategies, 

Models and Technologies of Economic Systems Management (SMTESM 

2019)), 2019, vol. 95. pp. 395-399. (Web of Conference). 

DOI: 10.2991/smtesm-19.2019.77 

2) Наукові публікації у наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань України: 

1. Ткаченко Н.Э. О внутренней мотивации персонала в контексте 

обеспечения устойчивого развития организации/ Н.Е. Ткаченко // 

Мукачівський державний університет, м. Мукачів Економіка та 

суспільство. Електронне наукове фахове видання, № 7, 2016. – С. 

505-509  

2. Ткаченко Н.Е., Беленець Т.О. Мотивація клієнтів на 

підприємствах фітнес-індустрії: особливості та можливості 

мотиваційного впливу/ Н.Е. Ткаченко, Т.О. Беленець// Вісник 

Східноукраїнського національного університету імені Володимира 

Даля, № 6 (236), 2017. – С. 219-224. 

http://deps.snu.edu.ua/media/filer_public/1b/e1/1be1cb74-03bf-4cce-8bf6-9061753705b1/spisok_publikatsii_tkachenko.pdf
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https://dx.doi.org/10.2991/smtesm-19.2019.77
http://www.economyandsociety.in.ua/journal/7_ukr/84.pdf
http://www.economyandsociety.in.ua/journal/7_ukr/84.pdf
http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2254
http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2254
http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2254


3. Ткаченко Н.Е. О возможностях развития компетенций персонала 

на основе мотивационной модели их активизации/ Н.Е. Ткаченко// 

Мукачівський державний університет, м. Мукачів Економіка та 

суспільство. Електронне наукове фахове видання, № 18 (2018), – С. 

565-573 

4. Ткаченко Н.Е., Іщенко А.С. Роль компетентності та 

управлінського потенціалу керівника соціального закладу на 

сучасному етапі розвитку українського суспільства/ Н.Е.Ткаченко, 

А.С. Іщенко  // Збірник наукових праць. Теоретичні і прикладні 

проблеми психології. – Сєвєродонецьк, СНУ ім. В. Даля, 2018. – № 

3 (47). Т.1 – С.206-212  

5. Ткаченко Н.Е., Федорова О.В., Почтарьова О.Е. Соціально-

психологічна підтримка особистості похилого віку/ Н.Е. Ткаченко 

Н.Е., О.В. Федорова, О.Е. Почтарьова// Збірник наукових праць. 

Теоретичні і прикладні проблеми психології. – Сєвєродонецьк, СНУ 

ім. В. Даля, 2018. – № 3 (47). Т.2 – С.125-133 

6. Ткаченко Н.Е., Дрожжин Д.Ю. Мотиваційне забезпечення 

соціальної відповідальності державних службовців./ Н.Е. Ткаченко, 

Д.Ю. Дрожжин// Вісник Східноукраїнського національного 

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

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

 

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 рекомендації до проведення практичних занять з 

дисципліни «Мотивація та оплата праці в установі» для магістрів, 

що навчаються за спеціальністю «Публічне управління та 

адміністрування»/ Укл.: Н.Е. Ткаченко, Н.О. Марченко - 

Сєвєрдонецьк: СНУ ім. В. Даля, 2018 – 30 арк. 

2. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з 

дисципліни «Мотивація та оплата праці в установі» для магістрів, 

що навчаються за спеціальністю «Публічне управілння та 

адміністрування»/ Укл.:Н.Е.Е. Ткаченко, Н.О. Марченко - 

Сєвєродонецьк: СНУ ім. В. Даля, 2018 – 34 арк. 

3. Ткаченко Н.Е. Методичні вказівки до виконання контрольної 

роботи з дисципліни "Мотивація та оплата праці в установі"/ Укл. 

Н.Е. Ткаченко// СНУ ім. В.І. Даля, 2020. – 15 арк. 

 

 

 

 

 

15) наявність науково-популярних та/або консультаційних 

(дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або 

http://www.economyandsociety.in.ua/journal/18_ukr/79.pdf
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професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти 

публікацій:  

 

1. Ткаченко Н.Е. Можливості здійснення горизонтальної кар’єри у 

соціальному закладі на прикладі територіального центру 

соціального обслуговування/ Н.Е. Ткаченко// 

 Соціально-психологічний та філософський підхід до проблем 

сучасного суспільства Матеріали наук. конф., 8 лют.- 1 берез. 2016 

р., м. Сєвєродонецьк. – Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 

2016. – С. 50 - 53. 

2. Ткаченко Н.Е. Особливості формування мотиваційного клімату 

організації/ Ткаченко Е.Р., Ткаченко Н.Е.// Матеріали XХIІ 

міжнародної науково-технічної конференції «Технологія-2019» (26 

- 27 квітня 2019 р. м. Сєвєродонецьк). – СНУ ім.В.Даля, 2019. – 

С.154-155  

3. Ткаченко Н.Е.  Особливості керівництва в умовах змін/ Коротун 

А., Ткаченко Н.Е. // матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. 

участю «Майбутній науковець – 2019» 12 груд. 2019 р., м. 

Сєвєродонецьк. Ч. ІІ– Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2019. – С. 

34-35. 

4. Ткаченко Н.Э. Психологические и социальные аспекты 

управления увольнением персонала/ /Ковалевская И.А., Ткаченко 

Н.Э.// матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю 

«Майбутній науковець–2016» 2 груд. 2016 р., м. Сєвєродонецьк: в 2 

ч. Ч. ІІ–Сєвєродонецьк: СНУ ім. В. Даля, 2016.–С. 226-228.  

5. Ткаченко Н.Э. Проблеми адаптації молодих спеціалістів до 

служби в національній поліції України/ Ковалевська І.А., Ткаченко 

Н.Е.// матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю 

Майбутній науковець – 2018:  14 груд. 2018 р., м. Сєвєродонецьк: в 

2 ч. Ч.II – Сєвєродонецьк: СНУ ім. В. Даля, 2016.–С. 252-253   
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