
 
ЄВДОКИМОВ Вадім Олександрович 

Посада Доцент кафедри публічного управління та державної служби 

Освіта,  

кваліфікація 

➢ Харківський державний економічний університет, 1996 

р., спеціальність – «Інформаційні системи в менеджменті», 

кваліфікація – інженер-економіст; 

➢ Національна юридична академія України імені 

Ярослава Мудрого, 2002 р.; спеціальність ‒  

«Правознавство»; кваліфікація ‒ юрист; 

➢ Харківський державний політехнічний університет, 

2000 р.; спеціальність – 08.07.01 – «Економіка 

промисловості», кандидат економічних наук (2000 р.) 

Науковий ступінь Кандидат економічних наук 

Вчене звання Доцент кафедри державної кадрової політики (2007 р.) 

Тема дисертації, 

спеціальність 

«Економічне обґрунтування процесу інвестиційного 

проектування в промисловості», 08.07.01 – економіка 

промисловості 

Посилання на 

Google Академія – 

Google Scholar 

 

Посилання на 

ORCID 

https://orcid.org/0000-0003-0620-4939   

Наукові інтереси Лідерство і керівництво в системі публічного управління; 

управління персоналом; тайм менеджмент і самоменджмент 

керівника; розвиток системи мотивації; управління 

персоналом на публічній службі; конфлікти в управлінській 

діяльності, засоби їх подолання; психологія управління; 

службовий етикет та ділова комунікація 

Навчальні 

дисципліни 

Професійна кар'єра і управління персоналом; Управління 

персоналом в публічній службі; Керівник і лідерство; 

Психологія та лідерство; Антикризове управління 

Підвищення 

кваліфікації, 

стажування 

➢ The full course of studies based on the original curriculum 

of Vladimir Tarasov “Personal art of management”, Tallin school 

of management; from 01.09.21-08.07.22, Diploma №202207-

384043/09 July 2022. 

➢ Стажування Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут», кафедра 



менеджменту інноваційного  підприємництва та міжнародних 

економічних відносин; 29.10.2018 р. – 29.11.2018 р. 

➢ Дидактичний семінар в рамках проекту з імплементації 

бакалаврської програми “Публічний менеджмент та 

адміністрування” (Німецько-українська школа врядування), 

Дніпро, 11-15 березня 2018 року. 

➢ Служба персоналу Харківської міської ради, Харків, 

11.03.2014-9.04.2014 р. 

➢ Головне управління державної служби Головного 

управління державної служби України в Харківській області, 

Харків, 03.03.2008-02.04.2008 р. 

Найбільш вагомі 

публікації 

➢ Євдокимов В.О. Управління вчинками підлеглих: як 

забезпечити точність службового покарання? Актуальні проблеми 

державного управління : зб. наук. праць. Харків : ХНУ імені В. Н. 

Каразіна. 2022. № 1 (60). С. 92-103 

➢ . Bashtannyk, L. Akimova, I. Kveliashvili,  V. Yevdokymov, Y. 

Kotviakovskyi, O. Akimov. Legal Bases and features of public 

administration in the budget sphere in Ukraine and foreign countries. 

Journal of Interdisciplinary Research. 2021. 11/01-XVIII. p. 63-68. 

URL : 

http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/110118/papers/A_11.pdf 

➢ Євдокимов В.О. Перші кроки новопризначеного керівника 

в управлінні персоналом у публічній сфері. Актуальні проблеми 

державного управління. 2021. № 1(59). 

➢ Євдокимов В. О. Темний бік мотивації персоналу на 

публічній службі. Актуальні проблеми державного управління. 

2019. № 2(56). – 

http://apdu.journal.kharkiv.ua/index.php/apdu/article/view/111/113 

➢ Євдокимов В. О. Менеджмент майбутнього в органах 

публічної влади. Теорія та практика державного управління. 

2018. № 3 (62). С. 166-172. 

➢ Євдокимов В.О., Конотопцева Ю.В. Основи планування 

тайм-менеджменту державного службовця. Теорія та практика 

державного управління. 2016. № 2(53). URL : 

http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2016-2/doc/4/402.pdf 
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