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Науковий ступінь Кандидат економічних наук (2000 р.) 

08.06.02 – Підприємництво, менеджмент та маркетинг  

Вчене звання Доцент кафедри маркетингу (2002) 

Посада Доцент кафедри Публічного управління, менеджменту та маркетингу 

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 

Напрям наукових 

досліджень 

Програмно-цільове управління, техніка адміністративної діяльності, 

управління соціальними процесами в ОТГ, публічне управління, 

соціологічні та маркетингові дослідження, комунікаційні процеси в 

публічній сфері  

Освіта 1987 - Ворошиловградський машинобудівний інститут, спеціальність 

«Економіка та організація матеріально-технічного постачання» 

Досвід роботи 2018 – по теперішній час – доцент, кафедра публічного управління, 

менеджменту та маркетингу СНУ ім. В. Даля 

2016 – 2018 –доцент, кафедра менеджменту та маркетингу СНУ ім. В. 

Даля 

2007 – 2016 –доцент, кафедра адміністрування СНУ ім. В. Даля 

2002 – 2007 – доцент, кафедра маркетингу СНУ ім. В. Даля 

1996 – 2002 – ст. викладач, кафедра маркетингу Східноукраїнський 

державний університет 

1993 – 1996 –  аспірант, кафедра маркетингу Східноукраїнський 

державний університет 

1988 – 1993 –  асистент, кафедра матеріально-технічного постачання 

Ворошиловградський машинобудівний інститут 

Основні курси, що 

викладає 

Програмно-цільове управління, Техніка адміністративної діяльності, 

Система адміністрування державної установи, Маркетинг та 

дослідження ринку, Міжнародний бізнес 

Стажування і 

підвищення 

кваліфікації 

Сертифікат майстра – тренера з освіти  для демократичного 

громадянства та освіти з прав людини і розвитку громадянських 

компетентностей. Реєстраційний № 27042017-4.  

Сертификат GIZ (Германский вклад в Программу переподготовки 

управленческих кадров для сферы предпринимательства Украины 

«Украинская инициатива») по направлению «Разработка и 

использование бизнес-кейсов с учетом межкультурных аспектов» от  

Сертификат Украинской ассоциации развития менеджмента и бизнес-

образования.  Свидетельство 12 СПК 664618. г. Киев 

Стажування з міжнародного співробітництва та співпраці з Євросоюзом 

та ВГК ОЗС НАТО в м. Брюсель 

Стажування в інституті Публічного адміністрування, (Chegonzhuan 
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Steet,6, Xicheng District, Beijing, China) 

Підвищення кваліфікації в ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

флеш-курс «Організація та підтримка дистанційного навчання в 

закладах освіти» 

Співпраця з 

установами, 

підприємствами, 

організаціями 

Участь у проведенні досліджень для розробки програми з формування 

позитивного іміджу Луганської області та Комунікаційної стратегії 

Луганської області при Луганській обласній державній адміністрації  

Участь в процесі актуалізації стратегії розвитку Луганської області до 

2020 р. 

Член постійно діючої конкурсної комісії з проведення конкурсів на 

зайняття посад керівників закладів охорони здоров’я спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст області 

Інша діяльність 

(СВР, кружки, бюро, 

проекти, участь у 

професійних 

об’єднаннях тощо) 

Член Громадської Ради при Луганській обласній ВЦА 2018-2020 

Член Громадської організації "Спілка економістів України" 

Член Громадської Ради при ГУНП в Луганській області 2018-2020 

 

Тренінгова діяльність 

Проведення тренінгів і семінарів, надання консультаційних послуг для 

органів влади, бізнесу, громадських організацій, приватних осіб 

(тематика: Розробка соціальних проектів, техніки лідерства, система 

адміністрування в органах публічного управління, соціальна поведінка, 

соціологічні дослідження, управління місцевим розвитком, інноваційні 

форми демократії та участі громади в процесах управління) 

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: 

1. Rohozian, Y., Hrechana, S., Kuzmenko, O., Derzhak, N., Kuchmenko, V., Plietnov, M. 

(2020). Sustainable Development Management of Local Territories in the Eastern Ukraine 

in Conditions of Military Conflict: Identification Criteria. European Journal of Sustainable 

Development, 9(3), 425. 

DOI: 10.14207/ejsd.2020.v9n3p425 

 

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

фахових видань України: 

1.Держак Н.А. Креативный менеджмент в системе развития предприятия / 

Международное научное издание "Современные фундаментальные и прикладные 

исследования". – В. 2 т. – Т.2. – №1 (18). – Кисловодск: УЦ "МАГИСТР", 2013. – С. 

40-43.  

2.Держак Н.О. Креативний менеджмент в системі розвитку підприємства. — Вісник 

СНУ ім. В. Даля. — №8 (197). – Ч.2. — 2013. — С. 57–60. 

3.Держак Н.О. Концептуальні основи креативного менеджменту в системі розвитку 

підприємства. — Вісник СНУ ім. В. Даля. — 2014. — № 2 (209). — С. 79-84. 

1. Держак Н.О. Територіальні громади як площина формування індивідуальних 

зростань. — Вісник СНУ ім. В. Даля. — 2016. — № 2 (227). — С. 30–35.  

2. Держак Н.О., Бичкова Л.М. Вдосконалення організації управління експортно-

імпортними процесами в агропромисловому комплексі Луганського регіону. — 

Вісник СНУ ім. В. Даля. — 2016. — № 3 (236). — С. 21-26. 

3. Держак Н.О. Перші кроки відкриття власної справи: сучасні технології та дилеми / 

І.В. Моргачов, О.Ю. Чорна, Н.О. Держак // Вісник СНУ ім. В. Даля. — 2018. — № 

4(245). — С. 66-70. 

4. 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 (Accessed 17 

Sep 2019). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.7.2 
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5. Держак Н. О. Впровадження програмно-цільового методу у стратегічне 

планування розвитку регіону: прикладний аспект.  Державне управління: 

удосконалення та розвиток. 2020. № 2. – URL: 

http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1573. DOI: 10.32702/2307-2156-2020.2.33 

6. Derzhak N.O, Litvinova I.M., Zablodska D.V. Implementation of the region 

development  strategy:  program-targeting  approach  and  innovation  aspect.  Еconomics 

and Law. 2020, No. 1. P. 57-62. https://doi.org/10.15407/econlaw.2020.01.057 

7. Овчаренко Є.І., Держак Н.О., Білоус Я.Ю Формування стратегічного мислення 

як професійної компетентності працівників органів місцевого 

самоврядування  в об’єднаних територіальних громадах. Вісник СНУ ім. В. 

Даля. — 2020. — № 1 (257). — С. 54-58. . https://doi.org/10.33216/1998-7927-2020-257-

1-54-58 

8. 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 (Accessed 17 

Sep 2019). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.7.2 

 

3) Підручники, навчальні посібники або монографії 

 

1.Держак Н.О., Ромахова О.О.,  Шаріпова О.С. Навчання у формі гри: збірник кейсів 

та тренінгів [навчальний посібник]. — Луганск: "Ноулідж", 2013. — 163 с.  

2. Derzhak N.A., Nadyon A.A., Romakhova O.A. Manegement metod of marketing action 

of enterprise. "A New Role of Marketing and Communication Technologies in Business 

and Society" / Collective monograph Edited by Y.S. Larina and O.O. Romanenko. — 

National University of Life and Environmental Science of Ukraine. — Kyiv National 

Linguistic University. 2015 — EmPower Research, Khusar Group. — p.71-80.  

3. Держак Н.О. Передумови державного регулювання високотехнологічної 

самозайнятості населення [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.  

4. Держак Н.О. Техніка адміністративної діяльності: навчальний посібник / 

Н.О.Держак – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2019 – 144с. 

 

 

 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  "Техніка 

адміністративної діяльності" (для магістрів) / Укл. Н.О.Держак. – Сєвєродонецьк: 

Вид-во Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, 2019. – 24 с 

2.Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни  "Програмно-

цільове управління" (для магістрів) / Укл. Н.О.Держак. – Сєвєродонецьк: Вид-во 

Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, 2019. – 24 с. 

3.Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Система 

адміністрування державної установи" (для магістрів) / Укл. Н.О.Держак. – 

Сєвєродонецьк: Вид-во Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, 

2019. – 24 с. 

4. Методичні рекомендації до підготовки та захисту дипломної роботи  магістра та 

проходження магістерського 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. Христенко, Н.О. Держак. Сєвєродонецьк: вид-

во СНУ ім. В. Даля, 2018. 41 с. 

 

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. Держак Н.А. Исследование структуры и составляющих поведения организации / 

Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: Європейський 

вектор – нові виклики та можливості // Тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-

практичної конференції. Львів, 14-15 травня 2015 р. – С. 35-38. 
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2. Держак Н.А. Изменения маркетинговых функций на предприятии / Збірник тез 

доповідей X Міжнародної науково-практичної конференції "Маркетинг інновацій і 

інновації у маркетингу". 29 вересня – 1 жовтня 2016 року, м. Суми. – С. 56-59. 

3. Держак Н.О. Особливості вибору освітніх технологій у процесі здобуття та 

підвищення професіоналізму фахівців у сфері публічного управління / Н.О. Держак, 

Є.І. Овчаренко // Навчання публічних службовців: новітні тенденції та технології: 

матеріали щоріч. Наук-практ.конф. за міжнар.участю (Київ, 31 жовтня -1 листопада 

2019). С. 187-191. 

4. Держак Н.О. Публічні послуги в системі децентралізації та реформуванні 

місцевого самоврядування / Децентралізація публічного адміністрування в умовах 

інтеграції України до європейської спільноти: проблеми та перспективи: Матеріали 

Міжнародної науково-практична конференція – 6-7 жовтня 2017 року – м. 

Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля. — 236 с. — С. 174-177. 

5. Держак Н.О. Проблемні питання прийняття колективних рішень складних завдань 

в публічній сфері / Н.О. Держак, Є.І. Овчаренко // Конституційно-правові засади 

адміністративної реформи в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. до 100-

річчя СНУ ім. В. Даля, 24-25 жовтня 2019 р. С.68-73.  
6. Держак Н. О. Загрози фінансової безпеки держави / Н. О. Держак, А. В. Булочка // 

Перспективи розвитку фінансової системи України : тези доповідей V Міжнародної 

науково-практичної інтернет-конференції, м. Сєвєродонецьк, 12-13 квітня 2018 р. – 

Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2018. – С. 53-55. 

7. Держак Н.О. Взаємозв’язок регламентації рекламної діяльності та фінансової 

політики підприємства / К.О. Горбас, Н.О. Держак // Пріоритети розвитку фінансової 

системи : традиції, моделі, перспективи : матеріали V міжнар. наук.-практ. інтернет-

конф., м. Сєвєродонецьк, 13 квітня 2018р. - СНУ ім.В.Даля. - 2018. - С. 117-118. 

8. Держак Н.О., Минка С.О. Проблеми початку бізнесу в умовах обмежених ресурсів: 

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.41-42. 
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