
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАЗАРЯН Світлана Вікторівна 

 

Посада Професор кафедри публічного управління та державної служби 

Освіта,  

Кваліфікація 

- Луганський державний педагогічний інститут 

Східноукраїнського університету, 1994 р., спеціальність –

«Педагогіка та методика виховної роботи”, кваліфікація – 

“методист з виховної роботи, вчитель етики та психології 

сімейного життя»; 

-  Харківський філіал Української Академії державного 

управління при Президентові України, 1998 р.; спеціальність ‒ 

«Державне управління»; кваліфікація ‒ «магістр державного 

управління» 

- Харківський регіональний інститут державного управління 

Української академії державного управління при Президентові 

України, 2001 р.; спеціальність – 25.00.04 – «Регіональне 

управління», кандидат наук з державного управління (2002 р.); 

- Національна академія державного управління при 

Президентові України, 2009 р.; спеціальність – 25.00.03 – 

«Державна служба», доктор наук з державного управління 

(2012 р.) 

Науковий 

ступінь 

Доктор наук з державного управління  

Вчене звання Професор кафедри регіонального розвитку та місцевого 

самоврядування (2013 р.) 

Тема 

дисертації, 

спеціальність  

«Професіоналізація служби в органах місцевого 

самоврядування: зміст, форми та методи», 

25.00.03 – державна служба 

Посилання на 

Google 

Академія – 

Google 

Scholar 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=64uJfDEAAAAJ&hl=

uk 

Посилання на 

ORCID: 

https://orcid.org/0000-0002-9720-2260 

Наукові 

інтереси: 

теорії, методології та практики державного й регіонального 

управління і місцевого самоврядування, а також сфера 

розвитку людського потенціалу. 

https://orcid.org/0000-0002-9720-2260


Навчальні 

дисципліни 

«Прийняття і реалізація управлінських рішень», «Місцеве 

самоврядування», «Децентралізація і регіональний розвиток» 

та ін. 

Підвищення 

кваліфікації, 

стажування 

- Всеукраїнська науково-практична конференція «Публічне 

управління в умовах воєнного стану та вектор післявоєнного 

розвитку», 11.11.2022 р., дистанційно. Сертифікат 

Миколаївського регіонального центру підвищення кваліфікації 

від 11.11.2022 р.; 

- Міжнародний круглий стіл «Інтернаціоналізація навчання з 

питань публічного управління та адміністрування з 

транснаціональною перспективою», 22.07.2022 р. дистанційно. 

Сертифікат Української школи врядування Національного 

агентства України з питань державної служби від 22.07.2022 р.; 

- навчання за програмою підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників у формі дистанційного експрес-курсу 

«Основи тестології та розробки тестових завдань», 22.07.2021 – 

06.09.2021 р.  Сертифікат науково-методичного центру вищої 

та фахової передвищої освіти Міністерства освіти і науки 

України від 15.09.2021 р.; 

- ХІХ Міжнародний науковий конгрес «Публічне управління 

ХХІ століття: синтез теорії та практики», 19.04.2019 р., 

м. Харків, Україна. Сертифікат ХарРІНАДУ від 26.04.2019 р.; 

- тренінг для тренерів «Особливості надання адміністративних 

послуг в об’єднаних територіальних громадах та зміцнення 

ролі місцевого самоврядування», 11-12.12.2019 р. м. Київ, 

Україна. Сертифікат NIRAS від 12.12. 2019 р.; 

- весняна школа докторів філософії «Сучасні тренди і виклики 

підготовки докторів філософії за спеціальністю «публічне 

управління та адміністрування», 16-17.05.2018 р., м. Київ, 

Україна. Сертифікат НАДУ при Президентові України від 

17.05.2018 р.; 

- науково-практична конференція «Публічне управління та 

публічна служба в Україні: стан проблем та перспективи 

розвитку», 7-8.09.2018 р. м. Київ, Україна. Сертифікат НАДУ 

при Президентові України від 08.09.2018 р.; 

- короткострокова програма підвищення кваліфікації на базі 

Малопольської школи публічного адміністрування 

Краківського університету економіки, 25-26.10.2018 р. м. 

Краків, Польща. Сертифікат MSAP від 19.12.2018 р. №05/112/2018; 

- seminar «Professionalization of service in local self-government 

authorities in the context of public administration reform and 

decentralization of power», 07-08.09.2017 р. м. Київ, Україна. 

Сертифікат EaP від 08.09.2017 р.; 

- Школа політичного лідерства для жінок у рамках проекту 

«Жінки – це 50% успіху України», грудень-2015- грудень 2016 

р., м. Харків, Україна. Сертифікат NDIвід грудня 2016 р.; 



- Тренінг для тренерів в рамках проекту «Українська 

адміністрація майбутнього», 5-9.09.2016 р., м. 

Дніпропетровськ, Україна. Сертифікат №4/ADM/9/15. 

Найбільш 

вагомі 

публікації: 

Усього більше 120 наукових і навчально-методичних видань, у 

тому числі за останні 5 років: 

1. Публічне управління : термінол. слов. / уклад. : В. С. 

Куйбіда, М. М. Білинська, О. М. Петроє та ін. ; за заг. ред. В. С. 

Куйбіди, М. М. Білинської, О. М. Петроє.  

Газарян С. В. Терміни «Державний службовець» (стор. 38), 

«Призначення на посаду державного службовця» (стор.130), 

«Система управління державною службою» і «Служба в 

органах місцевого самоврядування» (с. 163-164), «Управління 

державною службою» (стор. 179). 

2. Газарян С. В. Європейський формат нової служби в органах 

місцевого самоврядування України / С.В.Газарян // Актуальні 

питання публічного управління та адміністрування в контексті 

реалізації адміністративної реформи : матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної інтернет-конференції, 19 червня 2018 р. / за 

заг. ред. С.М. Приліпка, О.І. Васильєвої, Н.В. Васильєвої, І.М. 

Грищенко. Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2018. – 326 

с. – С. 89-91. 

3. Інституціональне забезпечення розвитку публічної влади на 

місцевому рівні : монографія [О.Б.Коротич, Ю.О.Куц, 

Н.М.Мельтюхова та ін.] ; за заг.ред. д.держ.упр., проф.. 

О.Б.Коротич, к.держ.упр., доц. Л.В.Набоки.  

Газарян С. В. п. 1.3. Концептуальні підходи щодо 

інституціоналізації служби в органах публічної влади на 

місцевому рівні (С.31 – 41); п. 2.5. Аналіз діяльності органів 

місцевого самоврядування та посадових осіб як первинних 

суб’єктів організації публічної влади на місцевому рівні ( С. 77 

– 83).  

Харків : ХарРІ НАДУ «Магістр», 2018. –128 с. 

4. Газарян С. В. Нова якісна професійна підготовка у сфері 

публічного управління / С.В.Газарян [Електронний ресурс] // 

Державне будівництво : [зб. наук. праць]. Х. : Вид-во ХарРІ 

НАДУ “Магістр”. - 2018. - №2. – Режим доступу :  

http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2018-2/doc/3/3_1.pdf 

5. Газарян С. В. Здатність генерувати нові ідеї (креативність) – 

нова компетентність сучасного державного службовця / 

С.В. Газарян // Теорія та практика державного управління : [зб. 

наук. праць]. Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”. – 2018. – №4 

(63). – С. 198- 206 

6. Газарян С. В. Бюрократизація чи креативізація: до чого 

готувати державного службовця ? / С.В. Газарян // Публічне 

управління ХХІ ст. : синтез теорії та практики : зб. тез ХІХ 

Міжнар. наук. конгресу, 19 квітня 2019 р. Х. : Вид-во ХарРІ 

http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2018-2/doc/3/3_1.pdf


НАДУ “Магістр”, 2019. – с. 568. – С.20-23. 

7. Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту 

кваліфікаційної (магістерської) роботи зі спеціальності 281 

Публічне управління та адміністрування галузі знань 28 

Публічне управління та адміністрування / уклад. С. В. Газарян. 

Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2019. 28 с. 

8. Газарян С. В. Піднесення сервісного самоврядування // 

Формування ефективних механізмів державного управління та 

менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика: 

матеріали VІІ Міжнародної заочної науково-практичної 

конференції 29 листопада 2019 р. / за ред. В. М. Огаренка, О. В. 

Покатаєвої та ін. Запоріжжя: КПУ, 2019. 608 c., С. 219-221 

9. Газарян С. В., Значкова А. І. Актуальні проблеми залучення 

молоді до служби в органах публічної влади в Україні // 

Управлінська діяльність: досвід, тенденції, перспективи : зб. 

матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 12.11.2019 р. (Харків, 

Харківський національний університет будівництва та 

архітектури) . У двох частинах. / Ч. 2. Адміністративно-

управлінська діяльність у публічній сфері / За загал. ред.. проф. 

А.В. Сєрікова. Харків: ХНУБА. 2019. 220 с. – С. 119-123 

http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/3068/1/Co

nference%2012.11.2019.%20P.2.%20p.133-

138.%20Kobtseva%20%28%2BKrivulia%29.pdf 

10. Газарян С.В. Upskilling та reskilling персоналу – основний 

виклик для державних органів в епоху цифрової трансформації 

// Публічне управління ХХІ століття: :портал можливостей: зб. 

тез ХХ Міжнар. наук. конгресу, 23 квітня 2020 р. Х. : Вид-во 

ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2020. – 524 с. – С.22-24. 

11. Газарян С.В. розділ Розділ III Професіоналізація як 

інструмент визначення самодостатності місцевого 

самоврядування / Територіальна громада: засоби забезпечення 

спроможності : монографія / Ю. О. Куц, В. В. Мамонова, 

С.В.Газарян,В.В.Гаконечний та ін.; за заг. ред. Ю.О. Куца. Х. : 

Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2020. – 476 с. – С.227-285. 

12. Газарян С. В., Медуніца Р. Професійна підготовка 

кандидатів на посади префектів в Україні / «Публічне 

управління в Україні: теорія, практика, інновації». Науково-

практична конференція  за результатами стажування 

слухачів, 20 жовтня 2020. Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2020. 

https://kbuapa.kh.ua/wp-

content/themes/kbuapa/publications/mk/doc/2-2020/2-7.pdf 

13. Газарян С.В., Товолжанська Н.С., Безпека харчових 

продуктів – один з пріоритетів становлення соціально-

відповідального суспільства у країнах Європейського Союзу та 

в Україні. Соціально-відповідальне суспільство: реалії, виклики, 

перспективи: зб. тез Всеукр. наук. конф. студентів, аспірантів 



та молодих вчених, 30 квіт. 2021 р. Мелітополь : ФОП Однорог, 

2021. 2021. С. 156–159. 

14. Газарян С.В., Товолжанська Н.С., Ефективне забезпечення 

системою публічного управління безпеки харчових продуктів 

Соціально-відповідальне суспільство: реалії, виклики, 

перспективи: зб. тез Всеукр. наук. конф. студентів, аспірантів 

та молодих вчених, 14 трав. 2021 р. Мелітополь : ФОП 

Однорог, 2021. С. 178-179. 

15. Газарян С.В. Сучасні світові акценти публічного управління 

– наука, освіта, професія // Публічне управління ХХІ століття: 

погляд у майбутнє : зб. тез XХІ Міжнар. наук. конгресу. Х. : 

Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2021. – 544 с – C. 20-24. 

16. The effectiveness of human capital in the context of the digital 

transformation of the economy: The case of Ukraine Volodymyr 

Rodchenko, Ganna Rekun, Larysa Fedoryshyna, Ihor Roshchin, 

Svitlana Gazarian. Vol 8 No 2 (2021): Journal of Eastern European 

and Central Asian Research P  202-213 

https://www.ieeca.org/journal/index.php/JEECAR/issue/view/22 

17. Газарян С. В., Товолжанська Н. С., Децентралізація: нові 

можливості для безпеки харчування. Публічне управління: 

український вимір: зб. тез наук.-практ. конф. 22 жовт. 2021 р 

Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2021. 

18. Газарян С.В. Колабораціонізм у сфері публічного 

управління: огляд проблеми // Публічне управління ХХІ 

століття: в умовах гібридних загроз : зб. наук. матер. XХІI 

Міжнар. наук. конгресу.  Х. : ННІ “Інститут державного 

управління” Харківського національного університету імені 

В.Н. Каразіна, 2022. – 304 с.– C. 12-15. 

19. Газарян С.В. Power Skills в системі професійної підготовки 

публічних службовців // Публічне управління в умовах 

воєнного стану та вектор післявоєнного розвитку наук.-пр. 

конф (Миколаїв, 11.лист. 2022 року. Одеса: Бондаренко М.О., 

2022. 90 с. С. 67-69. 

20. Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту 

кваліфікаційної (магістерської) роботи (зі змінами) зі 

спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування 

галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування / 

уклад. С. В. Газарян. Харків: Вид-во  ННІ «ІДУ», 2022. 31 с. 

21. Методичні вказівки щодо підготовки та захисту курсової 

роботи з навчальної дисципліни «Публічний менеджмент» для 

бакалаврів заочної форми навчання  зі спеціальності 281 

Публічне управління та адміністрування. / уклад. С. В. Газарян. 

Харків: Вид-во  ННІ «ІДУ», 2022. 26 с. 
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