
 
 

Єлагін Віктор Павлович, 

завідувач кафедри  соціальної і гуманітарної політики 

Навчально-наукового інституту «Інститут державного управління» 

Харківського національного університету ім. В.М. Каразіна 

 

Народився 28 березня 1948 року у місті Харкові. 

З 1968 по 1974 рік навчався у Харківському політехнічному інституті, отримав 

кваліфікацію “інженер-електромеханік”. 

З квітня 1974 р. по жовтень 1975 р. працював асистентом кафедри електричних 

апаратів Харківського політехнічного інституту. 

З жовтня 1975 р. по жовтень 1977 р. служив офіцером у лавах Збройних сил СРСР.  

З жовтня 1977 р. по жовтень 1978 р. працював асистентом кафедри електричних 

апаратів Харківського політехнічного інституту. 

У період з 1978 по 1981 р. навчався в аспірантурі Познаньского політехнічного 

інституту (ПНР), захистив кандидатську дисертацю. 28 квітня 1982 року присвоєно вчене 

звання  кандидата технічних наук.   

З лютого 1982 по жовтень 1996 рік працював асистентом, старшим викладачем, 

доцентом, проректором Харківського політехнічного інституту (з 1994 р. – Харківський 

державний політехнічний університет, з 2000 р. – Національний технічний університет 

“Харківський політехнічний інститут”. У 1989 році присвоєно вчене звання  доцента. 

З лютого 1996 по жовтень 2006 рік працював заступником директора Харківського 

регіонального інституту Національної академії державного управління при Президентові 

України. З вересня 2007 – професор кафедри  соціальної і гуманітарної політики 

Харківського регіонального інституту Національної академії, у теперішній час - завідувач 

кафедри  соціальної і гуманітарної політики Навчально-наукового інституту державного 

управління Харківського Національного університету ім. В.М. Каразіна, 

 

У 1996-2001 роках як заступник директора з навчальної роботи брав участь у 

розробці та впровадженню програм магістерської підготовки в Харківському філіалі 

УАДУ при Президентові України. Організовував навчальні стажування слухачів та 

викладачів Інституту, особисто вивчав та запроваджував на практиці досвід підготовки 

державних службовців у Школах державного управління та університетах Канади, 

Великобританії, Франції, Італії, Польщі, Німеччини, Чехії, Китаю, Китаю, Узбекістану.  

Очолював в Інституті роботу по сертифікації програми магістерської підготовки 

Університетом Північного Лондону, Європейською асоціацією з державного управління 

(EAPA), є представником Інституту в роботі Міжнародної спілки навчальних закладів з 



державного управління Центральної та Східної Європи (NISРАсее), вільно володіє 

французською та польскою мовами. 

Розробляє та удосконалює програми та методичне забезпечення з вивчення 

дисциплін, що викладає. Здійснює керівництво написанням магістерських робіт із 

спеціальності “Державне управління”, є членом Приймальної та Державної 

екзаменаційних комісій.  

Підготував 6 кандидатів наук з державного управління. Автор 63 навчально-

методичних та наукових праць, з яких 47 статей опубліковано у наукових фахових 

виданнях України з державного управління, 4 навчальних посібника (2 одноосібних та 2 – 

у співавторстві). 

 

У 2013 році присвоєно вчене звання професора (рішення Атестаційної колегії 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25 січня 2013 року, протокол № 

1/01-П). У 2014 році захистив докторську дисертацію “Теоретико-методологічні засади 

становлення та розвитку соціальної держави”. 

 

Загальний трудовий стаж понад 50 років, з них науково-педагогічний – 30 років. 

 

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, 

рекомендованих МОН  Web of Science Core Collection: 

Єлагін В.П., Луговенко Н.В., Афанасьєва Ю.В. «Соціально-економічні чинники 

впливу суб’єктів суспільних відносин на розвиток ринку праці в Україні // Фінансово-

кредитна діяльність : проблеми теорії та практики. – Вип. 1 (28), 2019. – С. 495-505. 

Accesible at Web of Science  

ISSN: 2306-4994, E-ISSN: 2310-8770 Accesible at https://doi.org/10.15587 

Єлагін В.П., Мамонова В.В., Луговенко Н.В. Воропай Л.А. Економічні передумови 

розвитку фінансово-кредитної системи в Україні: соціально-гуманітарний дискурс в 

контексті суспільних трансформацій // Фінансово-кредитна діяльність : проблеми теорії та 

практики. Вип. 1 (32), 2020. – С. 453-462. Accesible at Web of Science ISSN: 2306-4994, E-

ISSN: 2310-8770 Accesible at https://doi.org/10.15587. 

Наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових 

видань України та за рубежем: 

Єлагін В. П. Проблеми запровадження накопичувальної системи пенсійного 

забезпечення в Україні  [Електронний ресурс] / В. П. Єлагін / Державне будівництво : 

електронне наук. фахове вид. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2016. – № 2. – Ч. 2. – 

Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2016-2/index.html 

Єлагін В.П., Мартиненко Н.В. Адміністрування пенсійних внесків в країнах – 

членах Європейського союзу: досвід для України/ International academy journal Web of 

Scholar ISSN 2518-167X 2(44), February 2020 RS Global Sp. z O.O., Warsaw, Poland, 2020. 

S.312. 

Єлагін В. П., Мартиненко Н.В. Концептуальні основи розвитку пенсійної системи 

України. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. 

Київ, НАДУ, 2020.  вип. 2 (97) 2020.  

https://doi.org/10.15587
https://doi.org/10.15587
http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2016-2/index.html


Єлагін В.П, Благовестов М.О. Система оцінки якості неформальної освіти в 

Україні. Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. – Х. : Вид-во ХарРІ 

НАДУ “Магістр”, 2020. – № 1 (57). – 328 с.  

Єлагін В.П. Реалізація завдань гендерної рівності в Україні на основі міжнародного 

права. Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. – Х. : Вид-во ХарРІ 

НАДУ “Магістр”, 2021. – № 1 (59). – С.173.  

Навчально-методичні посібники: 

Єлагін В.П. Методичні рекомендації для слухачів дистанційного курсу навчальної 

дисципліни Управління соціальним та гуманітарним розвитком: 2019 р. 

Єлагін В.П. Управління соціальним та гуманітарним розвитком Опорний конспект 

лекцій. Для самостійної роботи – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2014. 95 с. 

Єлагін В.П. Програма та методичні вказівки з дисципліни “ Управління соціальним 

і гуманітарним розвитком” для слухачів ІІ курсу усіх форм навчання. – Х.: ХарРІ НАДУ, 

2013. – 24 с. 

Єлагін В.П. Проектний аналіз в соціальній сфері. Методичні вказівки для 

виконання самостійної роботи з дисципліни “Соціальна політика”. – Х. : Вид-во ХарРІ 

НАДУ “Магістр”, 2012. – 35 с. 

 

Нагороджений Почесними грамотами:  Кабінету міністрів України, Головного 

Управління державної служби України, Харківської обласної державної адміністрації, 

Полтавської обласної державної адміністрації, Виконкому Харківської міської ради, 

Національної Академії державного управління при Президентові України та іншими 

нагородами. 

 

З 2017 р. і по теперішній час – Член колегії Департаменту соціального захисту 

населення Харківської обласної державної адміністрації 

 

 


