
 
 

КИРІЙ Сергій Леонідович 

 

Посада Доцент кафедри публічного управління та державної служби 

Освіта,  

кваліфікаці

я 

 Харківський державний університет, 1999 р., спеціальність 

– «Географія», кваліфікація – викладач географії; 

 Харківський регіональний інститут державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові 

України, 2006 р.; спеціальність ‒  «Державне управління»; 

кваліфікація ‒ магістр державного управління; 

 Аспірантура Харківського регіонального інституту 

державного управління Національної академії державного 

управління при Президентові України, 2009 р.; спеціальність – 

25.00.02 – «Механізми державного управління», кандидат наук з 

державного управління (2011 р.) 

Науковий 

ступінь 

Кандидат наук з державного управління  

Вчене 

звання 

Доцент кафедри державного управління (2015 р.) 

Тема 

дисертації, 

спеціальніс

ть  

«Аудит адміністративної діяльності в системі державного 

контролю», 

25.00.02– Механізми державного управління 

Посилання 

на Google 

Академія – 

Google 

Scholar 

– 

Посилання 

на ORCID: 

https://orcid.org/0000-0002-1948-205X 

Наукові 

інтереси: 

Організаційні процеси у природі та суспільстві, теоретичні засади 

публічного управління, адміністративний аудит як форма 

публічного контролю, ефективність в публічному управлінні, 

прийняття управлінських рішень як складова публічного 

управління, організаційні конфлікти, саморозвиток та 

самоменеджмент публічної особи тощо 

Навчальні Теорія організації, Управління конфліктами, Інноваційні 



дисципліни технології прийняття управлінських рішень, Контроль у 

публічних інституціях, Самоменеджмент, Управління змінами, 

Соціальне партнерство і публічна політика, Політична психологія  

Підвищенн

я 

кваліфікаці

ї, 

стажування 

 Стажування «Specificity of Finnish Education System», from 

15.11-24.12.2021 at West Finland College, Huittinen. Сертифікат 

№ 09122021 від 24.12.2021. 

 Науково-навчальний центр «Наукові публікації», «Головні 

метрики сучасної науки. Scopus та Web of Science», 23.10.2020 р. 

Сертифікат № 1111/23.10.2020 

 Труднощі дистанційного навчання в умовах карантину. 

Перспективи для студентів та викладачів. Громадська організація 

«ELSA», м. Харків, 19.06.20. Сертифікат. 

 Командна робота на відстані: від організації роботи до 

результату. Дистанційний е-курс. Спільно практик: Сталий 

розвиток. Проект «Despro». 04.05.2020. Сертифікат. 

 Social entrepreneur school IBS, Dr. Jan-U. Sandal Institute, 

23.03-02.04.2021. Диплом. 

 Програма підвищення кваліфікації USAID  

«Децентралізація – кращі результати та ефективність», 

організованого Малопольською школою публічного управління, 

Краківський університетом економіки, 25-26 жовтня 2018 р.; 

Сертифікат № б/н від 29.11.2018р.; 

 Стажування «Інновації в науці та освіті: виклики 

сучасності» організованого польською організацією Фундацією 

ADD (м. Варшава, Польща) спільно з Інститутом Міжнародної 

Академічної та Наукової Співпраці (м. Львів, Україна) та 

Духовною Академією Університету Кардинала Стефана 

Вишинського у Варшаві (Польща), 6-19 листопада 2017 р.; 

Сертифікат № 21-14/2017 від 18.11.2017 р. 

Найбільш 

вагомі 

публікації: 

 Соціальне партнерство і державна політика: від теорії до 

практики демократизації державного управління : [монографія] / 

В.М. Мартиненко, О.М. Крутій, С.Л. Кирій та ін.] ; за заг. ред. д. 

держ.упр., проф. В.М. Мартиненка. Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ 

“Магістр”, 2009. 252 с. (Серія “Державне управління ХХІ 

століття”). С.Л. Кирій (2.2, 3.2, 5.2); 

 Serhiy Kyriy, Kseniia Kalienik, Oleg Ananin, Igor Kukin, Iryna 

Zrybnieva, Vera Romanova. Metodological foundations of strategic 

personnel management. Laplage em Revista (International), vol.7, n. 

3A, Sept. - Dec. 2021, p. 26-31. ISSN: 244-6220. URL: 

https://laplageemrevista.editorialaar.com/index.php/lpg1/article/view/

1360/1204; 

 Кирій С. Л. Публічний контроль як об’єктивне 

управлінське явище. Державне будівництво : зб. наук. пр. Харків 

: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2021. Том. 1. № 30. URL: 

http://db.kh.ua/index.php/db/article/view/114. 

 Кирій С. Л. Особливості служби управління персоналом як 

http://db.kh.ua/index.php/db/article/view/114


суб’єкта кадрової політики. Теорія та практика державного 

управління : зб. наук. пр. Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 

2019. Вип. 4 . С. 170-178. URL: 

http://tp.kh.ua/index.php/tpdu/article/view/123/109 

 Кирій С.Л. Успіх як результат самоменеджменту 

державного службовця. Теорія та практика державного 

управління : зб. наук. пр. Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 

2014. Вип. 4 (47). С. 345 – 351. 

 Кирій С.Л. Організаційний конфлікт в публічному 

управлінні як індикатор необхідності змін. Державне 

будівництво. Харків : ХарРІ НАДУ, 2014. № 2. Режим доступу : 

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DeBu/2007-1/doc/1.pdf. 
 

http://tp.kh.ua/index.php/tpdu/article/view/123/109
http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DeBu/2007-1/doc/1.pdf

