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Науковий ступінь Доктор наук з державного управління (2021) 

25.00.04 – Місцеве самоврядування 

Вчене звання Доцент кафедри економіки підприємств (2016) 

Посада Професор кафедри економіки і підприємництва 

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 

Напрям наукових 

досліджень 

Публічне управління, сталий розвиток, інститут комунальної власності, 

управління майном територіальної громади, регіональна економіка 

Освіта 1995– Белгородський технологічний інститут будівельних матеріалів, 

спеціальність – «Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і 

силікатних матеріалів», кваліфікація – інженер-хімік-технолог 

2002 – Харківський регіональний інститут державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові 

України, спеціальність – «Державне управління», кваліфікація – 

магістр державного управління 

 

Досвід роботи 2021 р. – по теперішній час –професор кафедри економіки і 

підприємництва Східноукраїнського національного університету 

імені Володимира Даля  

1996 – 2020 Заступник міського голови, начальник Фонду 

комунального майна Сєвєродонецької міської ради, заступник 

керівника військово-цивільної адміністрації міста Сєвєродонецьк 

Луганської області. 

2016 – 2021 –доцент кафедри економіки і підприємництва 

Східноукраїнського національного університету імені 

Володимира Даля (0,25 ставки за сумісництвом) 

2015 – 2016 –доцент кафедри економіки підприємства та управління 

персоналомСхідноукраїнського національного університету 

імені Володимира Даля (0,25 ставки за сумісництвом) 

2007 –2015 – доцент кафедри економіки підприємств Технологічного 

інституту Східноукраїнського національного університету імені 

Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк) (0,25 ставки за 

сумісництвом) 

2006 – 2007 – старший викладач кафедри економіки підприємств 

Сєвєродонецького технологічного інституту Східноукраїнського 

національного університету імені Володимира Даля (0,25 ставки 

за сумісництвом) 

Основні курси, що 

викладає 

Регіональна економіка та місцеве самоврядування 

Розвиток підприємницького потенціалу 

Стратегія підприємства 

Соціальний капітал 

mailto:oov2012@ukr.net
mailto:olshanskij@snu.edu.ua


Стажування і 

підвищення 

кваліфікації 

2017 – семінар «Партиципаторний бюджет: шлях до налагодження 

діалогу у громаді» проекту «Публічні бюджети від А до Я: 

Інформування, активізація та залучення громадянського 

суспільства», Фонд Східна Європа та Фундація польсько-

української співпраці ПАУСІ 

2019 – навчальний візит з питань проведення ефективних та прозорих 

закупівель, ознайомлення з реформою децентралізації в Грузії, 

Програма «Демократичне врядування у Східній Україні» (DG-

East) 

2020 – навчальний електронний курс (DESPRO) «Управління 

проєктами місцевого розвитку» спільноти практик: Сталий 

розвиток, сертифікат від 15.04.2020 № 4INJWEiDDR 

2020 – навчальний електронний курс DESPRO«Продаж» 

корпоративного спонсорства» сертифікат від 21.09.2020 

№LO1LiFLcnr 

2020 – базовий курс із цифрової грамотності (початковий рівень) для 

державних службовців обсягом 0,1 кредит ЄКТС «Цифрова 

грамотність державних службовців 1.0» сертифікат від 

22.06.2020 

2021 – Міжнародне стажування для науково-педагогічних працівників у 

проєкті «Міжнародна кар’єра науковця та управління науковими 

проєктами» протягом періоду березень-травень 2021 року. 

(Організатори заходу - Центральноєвропейська Академія 

Навчань та Сертифікації (CEASC) у співпраці з Університетом 

Суспільних наук (UNS), м. Лодзь (Польща)). 

 

Співпраця з 

установами, 

підприємствами, 

організаціями 

Договори на проведення НДКТ (госпрозрахункові теми).  

2021 – ТОВ «ГВЕДЕОН» (Консультаційні послуги з діагностики діяльності 

підприємства на засадах сталого розвитку. Визначення ступеня відповідності 

існуючої стратегії розвитку підприємства принципам сталого розвитку. 

Опрацювання місії підприємства, розробка рекомендацій щодо коригування 

стратегії, цілей і цінностей підприємства відповідно до принципів сталого 

розвитку.) 

 

Наукове консультування підприємств:  

ТОВ «ГВЕДЕОН», з 2021 р. (розробка стратегії розвитку підприємства) 

ТОВ «ІНВЕСТБУД», з 2021 р. (стратегічний аналіз діяльності 

підприємства) 

Програма «Демократичне врядування у Східній Україні» (DG-East) 

 

Володіння 

іноземними мовами 

Англійська мова (сертифікат С1, English second language made direct, 

on the iTEP Academic-Plus Exam 24 May 2021, ID number eh591701) 

Німецька мова (читаю та перекладаю зі словником).  

Інша діяльність 

 

Член Луганського відділення Громадської організації "Спілка 

економістів України" 

Член Робочої групи з розробки Стратегії розвитку Сєвєродонецької 



міської ТГ на період  2021-2027 та планів заходів з її реалізації. 

Член Робочої групи з питань проведення нормативної грошової оцінки 

земель населених пунктів Сєвєродонецької міської ради (2018) 

Основні публікації 

 

1) Публікації – фахові видання  

 

Ольшанський О.В. Спроможність громад в аспекті теоретико-прикладної 

ідентифікації / О.В. Ольшанський // Теорія та практика державного управління : зб. 

наук. пр. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ „Магістр”, 2016. – Вип. 4 (55). – С. 162-

168.https://kbuapa.kh.ua/e-book/apdu/2016-4/index.html 

 

Ольшанский А.В. Энергоэффективность как критерий развития территориальных 

общин в Украине / А.В. Ольшанский, Е.Е. Сердюкова // Государственное управление 

и государственная служба : Междунар. научн.-аналит. журнал Академии 

государственного управления при Президенте Республики Казахстан. – Астана : 

РГКП «Академия государственного управления при Президенте Республики 

Казахстан», 2016. – Вып. 4. – С. 53-65. https://journal.apa.kz/images/books/4-

2016/index.html 

 

Ольшанський О.В. Фінансова архітектоніка на місцевому рівні: через децентралізацію 

до нової парадигми [Електронний ресурс] / В. В. Мамонова, О. В. Ольшанський 

// Актуальні проблеми державного управління. - 2018. - № 1. - С. 72-

79.https://kbuapa.kh.ua/e-book/apdu/2018-1/index.html 

 

Olshanskyi O. How to combine community and business resources for local development: is 

there an interest in vocational education / Olshanskyi O. // Association agreement: from 

partnership to cooperation (collective monograph); edited by Maryna Dei, Olha Rudenko. – 

Hamilton, Ontario: Accent Graphics Communication & Publishing, 2018. – 276 p. (P. 236-

240). 

 

Ольшанський О.В. Генезис правової бази місцевого самоврядування: контент-

аналітичне дослідження. Теорія та практика державного управління. - 2020.- Вип. 2 

(69). – С. 175-182. DOI: https://doi.org/10.34213/tp.20.02.21 
http://tpdu.journal.kharkiv.ua/index.php/tpdu/article/view/192/170 
 

Ольшанський О.В. Інституційний ресурс місцевого самоврядування: співвідношення 

ключових понять. Теорія та практика державного управління. 2020. Вип. 4 (71). 216 с. 

С. 131-138. DOI: https://doi.org/10.34213/tp.20.04.17 
http://tp.kh.ua/index.php/tpdu/article/view/246/223 

 

2) Підручники, навчальні посібники або монографії 

 

Засоби надання якісних адміністративних послуг на рівні територіальної громади : 

наукова розробка / уклад. Ю. О. Куц, О. В. Решевець, В. В. Мамонова та ін. – Харків : 

Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2016. – 40 с. (авторські – с. 11). 

 

Ольшанський О.В. Стандарти і критерії надання публічних послуг / О.В. 

Ольшанський // Надання якісних адміністративних послуг : навчальний посібник / 

[Ю. О. Куц, О. В. Решевець, В. В. Мамонова, С. В. Газарян, В.В. Наконечний та ін. ; за 

заг. ред. д.держ.упр., проф. Ю.О. Куца]. –Х. : ХарРІ НАДУ, 2017. – 116 с., авторські с. 

8-9, 48-53.  

 

Територіальна організація влади в Україні : підручник / Ю.О. Куц, В.В. Мамонова, 

В.В. Наконечний, О.В. Ольшанський ; за заг. ред.. д.держ.упр., проф. В.В. Мамонової. 

– 2-ге вид., випр. і доп. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2017. – 260 с. (авторські 

– с. 166-170, 181-186). 

 

Регіональна політика та місцеве самоврядування : підручник  [Ю. О. Куц, В. В. 

Мамонова, В. В. Наконечний, О. В. Ольшанський ; за заг. ред. д.держ.упр., проф. В. В. 

Мамонової]. –  Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2018. – 208 с. (авторські – с. 155-

173). 

 
Ольшанський О.В. Ресурсний потенціал місцевого самоврядування: теоретико-

прикладний аспект : моногр. Харків, Вид-во «Оберіг», 2020. 335 с. 

 

https://kbuapa.kh.ua/e-book/apdu/2016-4/index.html
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669634:%D0%A5.%D1%84.
https://doi.org/10.34213/tp.20.02.21
https://doi.org/10.34213/tp.20.04.17


Ольшанський О.В. Теоретико-прикладна конфігурація поняття «спроможність 

громади». Територіальна громада: засоби забезпечення спроможності : монографія / 

Ю.О. Куц, В.В. Мамонова, С.В. Газарян, В.В. Наконечний та ін.; за заг. ред. Ю.О. 

Куца. Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2020. 476 с. С. 56-67. 

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

дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики 

 

Ольшанський О.В. Формування спроможних громад у контексті реалізації концепції 

децентралізації в Україні // Формування ефективних механізмів державного 

управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика : 

матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції 18 листопада 2016 р. / за 

ред. В.М. Огаренка, А.О. Монаєнка та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2016. – 632 c. – С. 280-

282. 

 

Ольшанський О.В. Сталий розвиток територій: внутрішня спроможність громад // 

Сталий розвиток територій: проблеми та шляхи вирішення : матеріали VII міжнар. 

наук.-практ. конф., Дніпро, 21 жовт. 2016 р. / за заг. ред. О.Ю. Бобровської. – Д. : 

ДРІДУ НАДУ, 2016. – 264 с. – С. 244-246. 

 

Ольшанський О.В. Проблеми правового забезпечення фінансової спроможності 

громад у контексті децентралізації // Адаптація правової системи України до права 

Європейського Союзу: теоретичні та практичні аспекти : матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної конференції (м. Полтава, 8 грудня 2016 року) : у 2 ч. – Полтава : 

ПУЕТ, 2016. – Ч. 1. – 292 с. – С. 175-178.  

 

Ольшанський О.В. Децентралізація влади як чинник сталого розвитку територіальних 

громад / О.В. Ольшанський // Стратегії сталого розвитку : на шляху до сильнішої 

громади : Матеріали наук.-практ. конф., 21 жовтня 2016 р., м. Сєвєродонецьк / [Укл. 

Семененко І.М.]. – Сєвєродонецьк : вид-во Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля, 2016. – 

С. 140–141. 

 

Ольшанський О.В. Земельні відносини в сфері житлово-комунального господарства: 

правові проблеми та шляхи їх вирішення / О.В. Ольшанський // Розвиток будівництва 

та житлово-комунального господарст-ва в сучасних умовах: Матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Сєвєродонецьк, 

22.03−23.03.2017 р.) – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017.- С. 13-

15.http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1298 

 

Ольшанський О.В. Ресурсне забезпечення розвитку територіальних громад: правові 

проблеми здійснення контролю / О.В. Ольшанський // Обліково-аналітичне 

забезпечення розвитку місцевих громад: Матеріали Міжнародної науково-практ. 

конференц. (м. Сєвєродонецьк, 27 квітня 2017 р.). С. 106-107.https://snu.edu.ua/wp-

content/uploads/2018/06/k_04_2.pdf 

 

Ольшанський О.В. Вплив децентралізації публічного управління на надання 

адміністративних послуг / О.В. Ольшанський // Публічне управління: ціннісні 

орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності: Матеріали щоріч. Всеукр. наук.-

практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. /за заг. ред. В.С. 

Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Ч. 2 : Децентралізація публічного 

управління. – 144 с. – С. 87-89. 

 

Ольшанський О.В. Утилізація відходів: проблеми та перспективи / О.В. Ольшанський 

// Розвиток будівництва та житлово-комунального господарства в сучасних умовах : 

матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтерент-конференції; 28-29 березня 

2019 р., м. Сєвєродонецьк / гол. ред. Г.О. Татарченко. - Сєвєродонецьк: СНУ ім. В. 

Даля, 2019. - 55 с. - С. 17-18.http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2708 

 

Ольшанський О.В. Співробітництво громад як потенціал підвищення спроможності. / 

О.В. Ольшанський // Інноваційний розвиток і підвищення рівня спроможності 

об’єднаних територіальних громад : Мат-ли наук.-практ. конф. 30 жовтня-29 

листопада 2019 р., м. Дніпро. URL: http://dridu.dp.ua/konf/konf_dridu.htm 

 

Ольшанський О.В. ДПП в розвитку громади: огляд здійснення в Європі та 

Україні. Публічне управління ХХІ століття: портал можливостей: зб. тезXХ Міжнар. 

наук. конгресу. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”,2020. – 524 с.– С. 137-140. (doi: 

http://dridu.dp.ua/konf/konf_dridu.htm


10.34213/mnkongr.2020) 

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

 
Ольшанський О.В. Функції місцевого самоврядування як його інституційний ресурс. 

Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах 

сучасної економіки: теорія і практика: матеріали VІІІ Міжнародної заочної науково-

практичної конференції 27 листопада 2020 р. / за ред. В. М. Огаренка, О. В. 

Покатаєвої та ін. Запоріжжя: КПУ, 2020. С. 325-327    

 

http://virtuni.education.zp.ua/info_cpu/sites/default/files/%20%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202020.pdf
http://virtuni.education.zp.ua/info_cpu/sites/default/files/%20%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202020.pdf

