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Посада Доцент кафедри публічного управління та державної служби 

Освіта,  

кваліфікація 

 Харківський державний педагогічний університет ім. 

Г.С.Сковороди, 1995 р., спеціальність – «Педагогіка та 

методика початкового навчання», кваліфікація – учитель 

початкових класів; 

 Інститут післядипломної освіти Харківського 

державного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди, 

1996 р.,  спеціальність ‒ «Практична психологія»; 

кваліфікація ‒практичний психолог ; 

 Харківський регіональний інститут державного 

управління Національної академії державного управління при 

Президентові України, 2004 р.; спеціальність ‒  «Державне 

управління»; кваліфікація ‒ магістр державного управління; 

 Аспірантура Харківського регіонального інституту 

державного управління Національної академії державного 

управління при Президентові України, 2007 р.; спеціальність 

– 25.00.01 – «Теорія та історія державного управління», 

кандидат наук з державного управління (2008 р.) 

Науковий 

ступінь 

Кандидат наук з державного управління  

Вчене звання Доцент кафедри державного управління (2013 р.) 

Тема 

дисертації, 

спеціальність  

«Структурно-функціональне забезпечення реалізації 

державно-управлінських відносин на територіальному рівні», 

25.00.01 – теорія та історія державного управління 

Посилання на 

Google 

Академія – 

Google Scholar 

https://scholar.google.com/citations?user=i8Q1vsQAAAAJ&hl=ru

&authuser=1  

Посилання на 

ORCID: 

https://orcid.org/0000-0001-8719-823X  

Наукові 

інтереси: 

Публічне управління як система суспільних відносин, 

управлінські відносини в органах публічної влади, розвиток 

публічного управління; інституціональне забезпечення 

https://scholar.google.com/citations?user=i8Q1vsQAAAAJ&hl=ru&authuser=1
https://scholar.google.com/citations?user=i8Q1vsQAAAAJ&hl=ru&authuser=1
https://orcid.org/0000-0001-8719-823X


публічної влади; структурно-функціональне забезпечення 

діяльності органів публічної влади; психологія управління; 

соціально-психологічні особливості діяльності публічних 

службовців, управлінський та кадровий потенціал тощо 

Навчальні 

дисципліни 

Інституціональне забезпечення публічної влади; Організація 

діяльності органів публічної влади; Основи психології; 

Психологія управління; Техніка адміністративної діяльності 

Підвищення 

кваліфікації, 

стажування 

 VIII Міжнародна програма підвищення кваліфікації 

керівників закладів освіти і науки, а також педагогічних та 

науково-педагогічних працівників «Разом із Визначними 

Лідерами Сучасності: Цінності, Досвід, Знання, 

Компетентності і Технології для Формування Успішної 

Особистості та Трансформації Оточуючого Світу International 

Historical Biographical Institute, 1 семестр, 2022-2023 н.р., 

дистанційно»; Міжнародний сертифікат №9531 /30 грудня 

2022 р. 

 Стажування Український державний університет 

залізничного транспорту, кафедра менеджменту і 

адміністрування; Сертифікат № 107/18; 05.05.2018 р. – 

05.07.2018 р. 

 Семінар-тренінг Національне агентство України, Центр 

адаптації державної служби до стандартів Європейського 

Союзу з питань державної служби в межах швейцарсько-

українського проекту «Розвиток громадянських 

компетентностей в Україні – DOCCU» тема «Формування 

громадянських компетентностей у державних службовців і 

працівників органів місцевого самоврядування», 4‒6 квітня, 

25‒27 квітня 2017 р.; Сертифікат № 27042017-16 від 

27.04.2017 р.  

 Коломацька районна державна адміністрація Харківської 

області, 2012 р.  

 Національна академія державного управління при 

Президентові України, Одеський регіональний інститут 

державного управління, London Metropolitan University, тема: 

«Тренінгові програми для підготовки державних службовців 

України з питань європейської інтеграції», Сертифікат № 32, 

06-11.07.2008 р. 

Найбільш 

вагомі 

публікації: 

 Набока Л. Удосконалення структурно-функціонального 

забезпечення діяльності служб управління персоналом органів 

публічної влади як умова їх організаційного розвитку. Теорія 

та практика державного управління. 2020. № 2. С. 215‒223. 

 Набока Л. В. Запровадження оцінювання якості та 

результативності діяльності служб управління персоналом в 

органах публічної влади. Державне будівництво. 2019. №2. 

URL: http://db.journal.kharkiv.ua/index.php/db/article/view/63 . 

 Набока Л. В., Нікітенко О. Є. Сутність інформаційного 

http://db.journal.kharkiv.ua/index.php/db/article/view/63


забезпечення діяльності органів публічної влади в умовах 

розвитку інформаційного суспільства. Актуальні проблеми 

державного управління. 2019. №1. С. 118‒126. 

 Набока Л. В., Мельтюхова Н. В., Фоміцька Н. В. Сутність 

інституціонального забезпечення розвитку публічної влади на 

місцевому рівні. Інституціональне забезпечення розвитку 

публічної влади на місцевому рівні : монографія / за заг. ред. 

д.держ.упр., проф. О. Б. Коротич, к.держ.упр., доц. Л. В. 

Набоки. Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2018. С. 13‒

20. 

 Набока Л. В., Мельтюхова Н. В. Методичні підходи щодо 

вдосконалення інституціонального забезпечення розвитку 

публічної влади на місцевому рівні. Інституціональне 

забезпечення розвитку публічної влади на місцевому рівні : 

монографія / за заг. ред. д.держ.упр., проф. О. Б. Коротич, 

к.держ.упр., доц. Л. В. Набоки. Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ 

«Магістр», 2018. С. 94‒98. 

 Набока Л. В. Теоретичне підґрунтя інституціонального 

забезпечення розвитку публічної влади на місцевому рівні / Л. 

В. Набока, О. Б. Коротич, О. В. Решевець // Збірник наукових 

праць НАДУ ; за заг. ред. А. П. Савкова. К. : НАДУ, 2016. № 2. 

С. 180‒192. 

 Набока Л. В. Структурно-функціональне забезпечення 

інституціональних змін в діяльності органів публічної влади в 

контексті реалізації державної соціальної політики сталого 

розвитку регіону. Реалізація державної соціальної політики 

сталого розвитку регіону органами публічної влади України : 

монографія / за заг. ред. д.держ.упр., проф. Д. В. Карамишева, 

к. держ.упр., доц. Л. В. Набоки. Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ 

«Магістр», 2016. С. 221‒228. 

 Набока Л. В., Мельтюхова Н. М. Реалізація державно-

управлінських відносин на регіональному рівні : монографія. 

Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2014. 180 с.  

 


