
 РІШЕННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ  

ПРО ПРИСУДЖЕННЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ 

 

Спеціалізована вчена рада ДФ 14.052.008 Державного університету 

«Житомирська політехніка» Міністерства освіти і науки України, 

м. Житомир, прийняла рішення про присудження ступеня доктора філософії 

галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» на підставі 

прилюдного захисту дисертації на тему: «Публічна політика в сфері сталого 

економічного розвитку» за спеціальністю 281 – Публічне управління та 

адміністрування. 

21 квітня 2022 р. 

Харченко Олексій Андрійович 1987 року народження, громадянин 

України, освіта вища: закінчив у 2018 році Житомирський державний 

технологічний університет за спеціальністю «Публічне управління та 

адміністрування».  

Аспірант кафедри національної безпеки, публічного управління та 

адміністрування Державного університету «Житомирська політехніка», 

м. Житомир з 03 квітня 2018 року по 02 квітня 2022 року.  

Дисертацію виконано в Державному університеті «Житомирська 

політехніка», м. Житомир. 

Науковий керівник – Грицишен Димитрій Олександрович, доктор наук з 

державного управління, професор, декан факультету публічного управління 

та права Державного університету «Житомирська політехніка». 

Здобувач має 9 наукових праць за темою дисертації, з них: 3 – у 

наукових фахових виданнях України; 2 – у періодичних наукових виданнях 

інших держав, які входять до Організації економічного співробітництва та 

розвитку (ОЕСР); 1 – монографія; 3 – тези доповідей та матеріалів 

міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій; 0 – у 

інших наукових виданнях: 

1. Kharchenko O. Components of public in the field of sustainable economic 

develipment. Global prosperity. 2021. Volume 1. Issue 3. Number 2. Pp. 140-151 

(0,65 д. а.). (стаття у періодичному науковому виданні іншої держави, яка 

входять до Організації економічного співробітництва та розвитку 

(ОЕСР),Чехія). 

2. Харченко О.А. Формування інвестиційного середовища формування 

та реалізації публічної політики в сфері сталого економічного розвитку. 

Публічне управління і адміністрування в Україні. 2020. № 20. С. 184-193 

(0,6 д.а.). 



3. Харченко О.А. Державне регулювання процедури оприлюднення 

інформації про сталий розвиток підприємств. Право та державне управління. 

2021. №2. С. 285-294 (0,6 д. а.). 

У дискусії взяли участь голова та члени спеціалізованої ради: 

1. ДРАГАН Іван Олександрович, доктор наук з державного 

управління, професор, завідувач кафедри національної безпеки публічного 

управління та адміністрування Державного університету «Житомирська 

політехніка». Є зауваження, зокрема (або Без зауважень): 

– щодо необхідності розширення дослідження в контексті вагомості 

внеску у вирішення проблем сталого розвитку вітчизняними науковцями; 

– щодо необхідності в коригуванні трактування окремих елементів 

наукової новизни, зокрема: удосконалено методологічні положення 

формування та реалізації публічної політики в сфері сталого розвитку; 

удосконалено механізм інформаційного забезпечення (або механізм 

інформаційної політики) про сталий розвиток суб’єктів господарювання; 

дістало подальшого розвитку обґрунтування методичного підходу до аналізу 

та оцінки публікаційної активності вітчизняних та зарубіжних вчених щодо 

сталого економічного розвитку. 

2. АНТОНОВ Андрій Вячеславович, доктор наук з державного 

управління, професор, професор кафедри національної безпеки публічного 

управління та адміністрування Державного університету «Житомирська 

політехніка». Без зауважень. 

3. ІВАНЮТА Вікторія Вікторівна, кандидат наук з державного 

управління, доцент, доцент кафедри національної безпеки публічного 

управління та адміністрування Державного університету «Житомирська 

політехніка». Є зауваження, зокрема (або Без зауважень): 

– щодо необхідності більш детального розкриття суті Концепції сталого 

розвитку на 2030 рік. 

4. АНТОНОВА Людмила Володимирівна, доктор наук з державного 

управління, професор, професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського 

національного університету імені Петра Могили. Без зауважень 

5. БУРИК Зоряна Михайлівна, доктор наук з державного управління, 

доцент, професор кафедри управління та бізнес-адміністрування ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стуса». Без 

зауважень. 

Результати таємного голосування: 

Результати таємного голосування: «За» – 5 членів ради, «Проти» – 

немає, Недійсні бюлетені – немає. 



 


