
РІШЕННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ  

ПРО ПРИСУДЖЕННЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ 

 

Спеціалізована вчена рада ДФ 14.052.007 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: «Державно-приватне партнерство в 

сфері інноваційного розвитку» за спеціальністю 281 – Публічне управління 

та адміністрування. 

06 травня 2022 р. 

Шевчук Олександр Анатолійович 1993 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 – Драган Іван Олександрович, доктор наук з 

державного управління, професор, завідувач кафедри національної безпеки, 

публічного управління та адміністрування 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 – монографії; 3 – тези доповідей та матеріалів 

міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій; 0 – у 

інших наукових виданнях: 

1. Shevchuk A. Development of the conceptual and categorical apparatus of 

formation and implementation of public‐private partnership in the field of 

innovation development. Global prosperity. 2021. Volume 1. Issue 3. Number 2. 

Pp. 130-139 (стаття у періодичному науковому виданні іншої держави, 

яка входять до Організації економічного співробітництва та розвитку 

(ОЕСР), Чехія). 

2. Шевчук О.А. Розробка комплексного механізму реалізації державно-

приватного партнерства в сфері інноваційного розвитку. Публічне 

управління і адміністрування в Україні. 2020. № 20. С. 194-201. 

3. Шевчук О.А. Бібліометричний аналіз наукових досліджень з проблем 

державно-приватного партнерства. Право та державне управління. 2021. №2. 

С. 295-305.  



У дискусії взяли участь голова та члени спеціалізованої ради: 

1. АНТОНОВ Андрій Вячеславович, доктор наук з державного 

управління, професор, професор кафедри національної безпеки публічного 

управління та адмініструванняДержавного університету «Житомирська 

політехніка». Без зауважень. 

 

2. ГРИЦИШЕН Димитрій Олександрович, доктор наук з державного 

управління, доктор економічних наук, професор, декан факультету 

публічного управління та праваДержавного університету «Житомирська 

політехніка». Без зауважень. 

3. ЗАГУРСЬКА-АНТОНЮК Вікторія Францівна, доктор наук з 

державного управління, доцент, завідувач кафедри міжнародних відносин і 

політичного менеджменту Державного університету «Житомирська 

політехніка». Без зауважень. 

 

4. ПАРХОМЕНКО-КУЦЕВІЛ Оксана Ігорівна, доктор наук з 

державного управління, професор, завідувач кафедри публічного управління 

та адміністрування Переяслав-Хмельницького державного педагогічного 

університету імені Григорія Сковороди. Без зауважень. 

 

5. РОМАНЕНКО Євген Олександрович, доктор наук з державного 

управління, професор, проректор з наукової роботи Національного 

авіаційного університету. Без зауважень. 

 

Результати таємного голосування: 

 

 

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

Недійсні бюлетені – немає.



 


