
ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ І НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА 
Керівник 
О.М.Руденко, д.держ.упр., професор 

 
Ідеологія: 
Вироблення концептуального знання щодо об’єктивації впливу публічного управління на безпеку людини, суспільства, держави шляхом формування 
ефективної системи публічного управління, модернізаційної політики суспільного та регіонального розвитку, забезпечення суспільної стабільності та 
колективної безпеки на національному і міжнародному рівнях 
 

Представники   
 

Напрями діяльності Результат  

 О.В.Михайловська, д.держ.упр. (2021) 
 Л.І.Ющенко, к.держ.упр. (2018) 
 Т.М.Сегеда, к.держ.упр. (2015) 
 В.А.Туча, к.держ.упр. (2013) 
 А.В.Попик (аспірант) 

Публічна політика і управління. Поле публічної 
політики. 
Суспільна стабільність. 
 

Захищено 1 докторську дисертацію, 3 
кандидатські дисертації. 
Опубліковано статті, монографії. 

 Ю.Малігон, к.держ.упр. (2021) 
 Ф.Криничко, к.держ.упр. (2021) 
 Г.А.Мединська, к.держ.упр. (2020) 
 П.Якубек, д.е.н. (2019) 
 А.І.Гуменюк, к.держ.упр. (2020)  
 Я.В.Куц, к.держ.упр. (2018) 
 Д.С.Абрамова, к.держ.упр. (2017) 
 В.Мелко, к.держ.упр. (2017) 
 Н.І.Кожушко, к.держ.упр. (2016) 
 Бєлоусов В.М., к.держ.упр. (2013) 
 І.І.Колосовська (докторантка) 
 В.І.Максак (аспірант) 

Публічна політика та управління у різних сферах 
суспільного розвитку (суспільно-політична, 
економічна, соціально-гуманітарна сфери, сфера 
інноваційної діяльності, сфера національної безпеки) 

Захищено 1 докторську дисертацію, 9 
кандидатських дисертацій. 
Опубліковано статті, у тому числі, Web of Science, 
монографії. 

 А.А.Куцевол, к.держ.упр. (2021) 
 Є.І.Кодіс, к.держ.упр. (2021) 
 Г.В.Капленко, д.е.н. (2020) 
 А.І.Неділько, к.держ.упр. (2020) 
 Ю.Ю.Лихач, к.держ.упр. (2017) 
 С.В.Селіванов (докторант) 

Європеїзації системи публічного управління Захищено 1 докторську дисертацію, 4 
кандидатські дисертації. 
Опубліковано статті, монографії. 

 В.Ф.Загурська-Антонюк, д.держ.упр. (2021) 
 П.В.Халімон, к.держ.упр. (2021) 
 М.М.Гурський, доктор філософії з галузі знань 
«Публічне управління та адміністрування» (2021). 
 Я.Ю.Конопля (аспірант) 
 О.Б.Дніпренко (аспірантка) 

Національна та міжнародна безпека.  Захищено 1 докторську дисертацію,1 
кандидатську дисертації, 1 доктора філософії 
Опубліковано статті, у тому числі, Web of Science. 



СУСПІЛЬНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ: ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ, ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА 
 
Керівник 
Н.В.Ткаленко, д.е.н., професор 
 
Ідеологія: 
Пошук найбільш суспільно ефективних механізмів публічного управління інноваційним розвитком різних галузей національної економіки, які мають на меті 
забезпечення збалансованого розвитку країни і суспільства, обумовлює чітке розуміння комплексу організаційних засад, сучасних форм і засобів впливу 
 

Представники   
 

Напрями діяльності Результат  

 Лілікович П.В. к.держ.упр. (2021) 
 Радчук Т.М. доктор філософії з галузі знань «Публічне 
управління та адміністрування» (2021). 
 

Механізми державного управління 
сферами суспільного розвитку  

Захищено 2 кандидатські дисертації. 
Опубліковано статті, розділ у колективній 
монографії. 

 Старченко Г.В. д.е.н. (2021) 
 Філіпова Н.В. д.е.н. (2021) 
 Федоренко А.Є. д.е.н. (2020) 
 Жук О.С. к.е.н. (2016) 

Управління інноваційним розвитком 
різних галузей національної економіки 

Захищено 3 докторські дисертацію, 1 кандидатську 
дисертацію. 
Опубліковано статті, розділи у колективних 
монографіях. 

 
 


