
Писаренко В'ячеслав Петрович 
професор кафедри публічного управління та адміністрування 

Полтавської державної аграрної академії 

Стаж державної служби - 26 років 

Присвоєно 7 ранг державного службовця. 

Більше 12 років роботи в Полтавській облдержадміністрації, з яких 

11 років безпосередньо в апараті облдержадміністрації. 

З квітня 1987 р. по листопад 1988 р. працював начальником підвідділу 

забезпечення запасними частинами Облагропромпостачу управління 

агропромислового комплексу Полтавської облдержадміністрації. Був 

ініціатором впровадження комп’ютерної техніки у роботі підвідділу, 

постановником та розробником електронної програми контролю за рухом 

запчастин. Це дало змогу значно покращити облік наявних запчастин на 

обласній базі, 3-х спеціалізованих базах та 25 райснабах 

Облагропромпостачу до автотракторної, сільськогосподарської та імпортної 

техніки (більше 30 тисяч найменувань), роботу з заводами поставниками 

запчастин (729 заводів). 

З травня 1999 р. по травень 2010 р. працював консультантом, головний 

спеціаліст організаційного відділу секретаріату, а з  

1 вересня 2000 р. начальником відділу, управління контролю апарату 

Полтавської облдержадміністрації та керівником апарату Полтавської 

районної державної адміністрації.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Велику увагу приділяв добору та 

навчанню кадрів на посади керівників 

та  спеціалістів підрозділів контролю 

обласної та районних державних 

адміністрацій створених у 

відповідності до Указу Президента 

України «Про заходи щодо 

вдосконалення організації контролю за 

виконанням актів та доручень 

Президента України» №549/2000  від 

29 березня 2000 року. 



З цією метою Писаренком В. П. був підготовлений та випущений 

Збірник нормативно-правових актів та методичних матеріалів з питань 

виконавської дисципліни та організації контролю за станом виконання актів 

законодавства, доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, 

центральних органів виконавчої влади та власних рішень. 
 

              
    

На фото один із семінарів з керівниками підрозділі  контролю в 

Глобинській райдержадміністрації. 

 

       
 

Вміле поєднання навчання та невеликий перепочинок на горі Певисі у 

Глобинському районі на березі водосховища давали відмінний результат. 

 



   
 

Крім навчання керівників підрозділів контролю в Полтавській області 

проводив підвищення кваліфікації колег – керівників підрозділів контролю 

облдержадміністрацій України у Національній Академії державного 

управління при резидентові України.  

 

За дорученням Начальника 

Управління Моніторингу Департаменту 

Діловодства та моніторингу Секретаріату 

Кабінету Міністрів України розробляв 

пропозиції щодо вдосконалення роботи 

підрозділів з контролю місцевих 

державних адміністрацій та їх взаємодії з 

Управлінням Моніторингу Департаменту 

Діловодства та моніторингу Секретаріату 

Кабінету Міністрів України та 

інформаційно-аналітичних систем «Діловодство» та «Степ». 

 

За час роботи в органах виконавчої влади та 

на посаді начальника відділу, управління контролю 

апарату облдержадміністрації проявив себе 

високопрофесійним керівником, здатним 

забезпечити найкращі показники з виконавської 

дисципліни в Україні. Полтавська 

облдержадміністрація на протязі 15 останніх років має найкращі показники 

серед облдержадміністрацій України. 

 

 

Керівники підрозділів з контролю 

апаратів райдержадміністрацій 

Полтавської області також гідно оцінили 

роботу свого керівника та нагородили 

Писаренка В. П. – начальника управління 

контролю апарату Полтавської 

облдержадміністрації Дипломом 

відмінного начальника.  



Ним у 2001 р. було запропоновано та проведено першу презентацію з 

питань виконавської дисципліни при розглядах цих питань на колегіях 

Полтавської облдержадміністрації. 
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 ПИСАРЕНКО ВۥЯЧЕСЛАВ ПЕТРОВИЧ

 
Писаренком В. П. розроблений механізм організації контролю в 

органах виконавчої влади за станом виконання нормативно-правових актів 

запроваджено для поліпшення роботи місцевих органів виконавчої влади 

Полтавською облдержадміністрацією та всіх райдержадміністрацій області за 

що отримав Свідоцтво про реєстрацію авторського права № 12405 від 

09.03.2005 р. «Система організації контролю для органів виконавчої влади за 

станом виконання актів законодавства, доручень Президента України, 

Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади та 

власних рішень, до складу якої входить база даних щодо  сукупності 

практичних механізмів контролю, форми звітності, нові схеми 

відпрацювання контрольних документів».  

 

            
 

Особистий внесок Писаренка В. П. у виконання науково-дослідної 

роботи  полягає в розробці пропозицій щодо структурно-функціонального 

забезпечення здійснення державного контролю та вдосконалення технології 

контрольної діяльності в органах виконавчої влади, новому розв’язанню 

конкретного науково-прикладного завдання щодо обґрунтування 

теоретичних засад та опрацювання методичних положень і практичних 

заходів стосовно організації  контролю.  



 

              
 

Результати дослідження були включені як пропозиції до проекту Закону 

України «Про державний контроль», реалізовані при розробці методичних 

матеріалів та навчальних програм, лекцій та семінарських занять з курсу 

«Контроль в органах виконавчої влади» для слухачів Полтавського обласного 

центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, 

установ і організацій, а також використані викладачами Харківського 

регіонального інституту державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України в підготовці та проведенні 

лекцій для слухачів магістерської 

підготовки. 

У 2007 р. В. П. Писаренко 

захистив кандидатську дисертацію 

на тему: "Організація контролю за 

виконанням нормативно – 

правових актів в органах 

виконавчої влади".  

Йому першому у Полтавській 

області присуджено науковий 

ступінь - кандидата наук з 

державного управління.   

У квітні 2008 р. отримав академічний ступінь та 

Диплом доктора філософії зі спеціальності – Державне 

управління.  

Подальшою тематикою наукових досліджень  

В. П. Писаренка став електронний документообіг, 

електронний цифровий підпис, електронне урядування. В 

результаті поглибленого вивчення та вдосконалення було 

запропоновано принципово новий метод засвідчення 

особистості при  підписанні електронних документів на 

основі біометричних засобів ідентифікації, заснований на 



фізіологічних характеристиках людини, тобто на унікальних 

характеристиках, даних йому від народження - малюнку папілярних ліній 

пальців. Біометрія дозволяє незаперечно ідентифікувати особистість, і цю 

інформацію неможливо підробити або виправити. 
Біометричні ідентифікатори забезпечують дуже високі показники: 

імовірність несанкціонованого доступу - 0,0001 %, час ідентифікації - кілька 

секунд.  

                      
 

Писаренко В. П. отримав Свідоцтво про реєстрацію авторського права 

від 13.04.2012 р № 43263 «Метод засвідчення особистості при підписанні 

електронних документів на основі біометричних засобі ідентифікації» та 

Патент №74068 від 10.10.2012 р. «Спосіб засвідчення особистості при 

підписанні електронних документів». 

 

             
 

 У 2013 р захистив докторську дисертацію на тему: «Організаційно-

правові засади електронного документування в діяльності органів публічної 

влади».  

 



                        
 

Присуджено науковий ступінь - доктора наук з державного управління 

за спеціальністю – 25.00.02 механізми державного  управління. 

 

 

 

 

З 2013 р. дійсний член Асоціації докторів 

наук з державного управління України.   

 

 

 

 

 

У 2014 р. присвоєно вчене звання – доцента кафедри 

управління персоналом і економіки праці.   

 

 

 

 

 

Приймає активну участь у міжнародних та всеукраїнських науково – 

практичних конференціях, в т.ч.: 

 



 
 

в Іспанії, Коста Дорадо,, 2013 р. 

 

 
 

в Ізраілі, м.Нетанья, 2014 р. 

 

 
 

в Україні,  м. Львів, 2015 р 

 



          
 

         
 

в Словаччині, м. Братислава 2016 р. 

 

 

            
 

в Австрії, м. Вена 2016 р. 

 

У своїй роботі приділяє велику увагу практичним навичкам студентів. 

На фото Писаренко В.П. - доктора наук з державного управління у 

Полтавському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

державних підприємств, установ і організацій зі студентами. 

У 2015-2016 р.р. Консультант з розробки регіональної програми 

використання біоенергетичних технологій у тепло- та гарячому 

водопостачанні в Полтавській області на 2016 -2020 роки  в  рамках Проекту 



«Розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій у муніципальному 

секторі в Україні» (далі – Програма), що фінансується  Спільним проектом 

Програми розвитку ООН (ПРООН) та Глобального екологічного фонду 

(ГЕФ). 

 

 
 

На фото слухання пілотного проекту регіональної програми у 

Полтавській обласній раді 24.05.2016 р. 

                                                            

 
 

Тренінг з вирощування енергетичної верби для потреб 

муніципального сектору в Аграрно-економічному коледжі Полтавської 

державної аграрної академії 24.05.2016 р.. 

 

З  2015 р.  член редакційної колегії  науково-виробничого фахового 

журналу «Вісник Полтавської державної аграрної академії». 

У 2016 р. рішенням Президії Української технологічної академії обраний 

дійсним членом академії по відділенню «Соціально-гуманітарні технології» з 

присвоєнням звання – Академіка. 

У 2016 р. обраний керівником Полтавського регіонального відділення  

Української технологічної академії.  

 



 
 

 

 

 
 

З 2016 р. член вченої ради Полтавської державної аграрної академії. 

 

За багаторічну сумлінну працю та високий 

професіоналізм нагороджений Почесною 

Грамотою Кабінету Міністрів України (2006 р). 

 

 

 

 

Має 70 публікацій наукового характеру в 

міжнародних та всеукраїнських фахових 

виданнях, в т.ч.: 7 монографій, крім того 1 патент 

та 2 свідоцтва про авторське право. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15-18 березня 2016 р. 

проходив закордонне 

стажування та 

підвищення кваліфікації в 

Академічному товаристві 

Міхала Балудянського в 

рамках проведення 

Міжнародної науково-

практичної конференції 

«Сучасні наукові 

дослідження та розробки: 

теоретична цінність та практичні результати» у Словаччині. Сертифікат 

вручає Президент Академічного співтовариства Міхала Балудянського Міхал 

Вархола. 

 

15-27 липня, 2016 р. проходив міжнародне стажування. у 

Міжнародному Університеті Шиллера «Процес освіти, сучасними методами 

наукових досліджень і аналізи: досвід Міжнародного університету Шіллера» 

м. Гейдельберг, Німеччина. 

 
 

З 2010 р. працював професором кафедри менеджменту, фінансів та 

кредиту, бухгалтерського обліку, завідувачем кафедри фінансів та кредиту. 

З 1 вересня 2016 року професор кафедри публічного управління та 

адміністрування  Полтавської державної аграрної академії. 
 



 
 

Приймає активну участь у громадському житті  міста, є експертом 

Громадської платформи Нова Полтава з питань електронного урядування. 
 

          
                                                                                 

 


