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l.ladonko@knute.edu.ua  

доктор економічних наук, доцент, професор 
кафедри публічного управління та 
адміністрування     

гарант освітньої програми «Публічне управління 
та адміністрування» другого (магістерського) 
рівня вищої освіти 

Наукові профілі у міжнародних наукометричних 
базах даних: 

Web of Science, ORCID, ResearcherID, Google 
Scholar 

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ: публічне 

управління, реформування адміністративної системи України, проблеми та перспективи 
розвитку регіональної економічної системи.  

ДИСЦИПЛІНИ: «Державне управління та місцеве самоврядування», «Державна кадрова 

політика» 

АКАДЕМІЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ: 

 професор кафедри публічного управління та місцевого самоврядування, 2020 р. 

 доктор економічних наук, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна 
економіка», тема дисертації: «Формування інноваційного потенціалу промисловості 
в регіонах України», 2015 р. 

 доцент кафедри економічної теорії та конкурентної політики ", 2011 р. 

 кандидат економічних наук, 08.01.03 «Економіка та управління національним 
господарством», тема дисертації: «Макроекономічне регулювання інноваційних 
процесів у промисловості», 2009 р. 

 фінанси і кредит (ОС «спеціаліст»), Чернігівський державний інститут економіки та 
управління, 1999 р. 

 інженер-механік (ОС «спеціаліст»), Чернігівська філія Національного технічного 
університету України «Київський політехнічний інститут» 

ДОСВІД РОБОТИ: 

 професор кафедри публічного управління та адміністрування Київського 
національного торговельно-економічного університету МОН України, з 2020 р. до 
цього часу. 

 2016 - 2017 рр.  –  доцент кафедри обліку і аудиту, а з 2018 року – доцент кафедри 
фінансів та обліку Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського  
(м. Київ). 

 2014 - 2016 рр. – доцент кафедри публічного управління та менеджменту 
організацій Чернігівського національного технологічного університету. 

 2010 - 2014 рр. –  доцент кафедри менеджменту і управління проектами 
Чернігівського державного інституту економіки та управління. 

 1996 - 2010 рр. – викладач, а потім старший викладач кафедри менеджменту 
Чернігівського державного інституту економіки та управління. 

 1990 - 1996 рр. – лаборант загальноосвітніх дисциплін середнього професійного 
технологічного училища № 12. 
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ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ:  

Google Scholar  

 

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ: 

 Грамота Чернігівського державного інституту економіки та управління за активну 
наукову діяльність, винятковий професіоналізм, здобутки в галузі науки та освіти, 
сумлінну працю, старанність, ініціативу, вагомий вклад в організацію наукової 
діяльності факультету менеджменту, 2015. 

 Подяка Чернігівського обласного навчально-методичного центру культури і 
мистецтва за надану допомогу у проведенні обласного семінару-практикуму 
директорів районних та міських будинків культури, 2014 р.  

 Подяка Чернігівського державного інституту економіки та управління за високий 
професіоналізм, плідну наукову діяльність, натхненну роботу з талановитою 
творчою молоддю та з нагоди Дня науки, 2012 р. 

 Грамота ПВНЗ «Європейський університет» за тривалу, плідну, творчу співпрацю у 
науково-методичній та педагогічній діяльності, видана директором, 2011 р. 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ: 

 Міжнародне стажування в VUZF University of Finance, Business and Entrepreneurship 
на тему «Сучасні методи навчання та інноваційні технології в вищій освіті: 
європейський досвід та глобальні тенденції» (м. Софія, Болгарія), 2020-2021 рр. 

 Підвищення кваліфікації за Програмою ПРООН із досягнення Цілей сталого 
розвитку в регіонах на тему «Як діяти далі: Громаді про сталий розвиток», 2021 р. 

 Курс-інтенсив «Європейська політика соціальної згуртованості» в рамках 
імплементації проєкту Кафедра Жана Монне «Соціальні та культурні аспекти 
Європейських Студій» (SCAES) у співпраці з Жан Монне Проєктом «Європейські 
цінності різноманіття та інклюзії для сталого розвитку» (EVDISD), 2020 р.  

 Професійна програма Інституту післядипломної педагогічної освіти МОН України за 
темою «Організація освітнього процесу. Новий освітній простір», 2020 р. 

 Курс Міжнародного фонду Відродження «Академічна доброчесність в 
університеті», 2020 р.  

 Підвищення кваліфікації за напрямом «Економіка, менеджмент і маркетинг»в 
Академічному співтоваристві Міхала Болудянського, м. Кошице, Словацька 
республіка, 2015 р. 

ДОДАТКОВІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ: 

 Член спеціалізованої вченої ради за спеціальністю 08.00.05 – розвиток 
продуктивних сил і регіональна економіка при Таврійському національному 
університеті ім. В.І. Вернадського, з 2019 р. до цього часу. 

 Член редакційної колегії наукового журналу «Економічний Вісник Національного 
гірничого університету» з 2019 р. до цього часу. 

 Член спеціалізованої вченої ради за спеціальністю 08.00.05 – розвиток 
продуктивних сил і регіональна економіка при Київському національному 
торговельно-економічному університету, з 2018 по 2020 рр.   

ХОБІ: сучасна література, активний відпочинок. 


