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Соціальні мережі/чати 

https://www.facebook.com/konstantin.kozlov.33 

Аккаунт (профіль) в наукометричних базах даних  

https://scholar.google.ru/citations?user=eHrWlFwAAAAJ&hl=uk 

Стать Ч| Дата народження 29 березня 1975 р.|  

Громадянство: громадянин України 

 

Науковий ступінь (ступінь, спеціальність) Кандидат наук з державного управління, 

спеціальність 25.00.01  

Вчене звання  Доцент 

Посада Доцент 

Кафедра Публічної політики 

Факультет/інститут Інститут державного управління 

Навчальні дисципліни у викладанні яких брав участь:  

У поточному році 1.Публічна політика, магістратура, 1 р.н., лекції 

та практичні заняття. 

2. Основи політичних наук. Модуль 1. 

Політологія, бакалаврат, 2 р.н., лекції та 

семінарські заняття.  

3. Політологія, бакалаврат, 2 р.н., лекції та 

семінарські заняття. 

4. Філософія, бакалаврат, 1 р.н., лекції та 

семінарські заняття. 

У попередні періоди 1. Основи політичних наук. Модуль 1. 

Політологія, факультет соціально-економічного 

управління, 2 р.н., лекції та семінарські заняття 

(2017-2020 н.р.). 

2. Політична культура в публічному управління, 

2 р.н., лекції та практичні заняття (2018-2019 

н.р.).  

3. Організація діяльності прес-служби органу 

публічної влади, магістратура, 2 р.н., лекції та 

практичні заняття (2017-2018 н.р.). 

4. Політичний менеджмент і маркетинг, 

магістратура 2 р.н., лекції та практичні заняття 

(2017-2019 н.р.). 

5. Євроінтеграція, міжнародне публічне 

управління та безпека. Модуль 1. Публічна 

політика і глобальне врядування, магістратура, 1 

р.н., лекції та практичні (2016-2017 н.р.). 

 



 

 

ДОСВІД НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ 

 

Період (починати з 

останнього) 

Етап (опис) 

09.2021 р. дотепер Доцент кафедри публічної політики Навчально-наукового інституту 

«Інститут державного управління» Харківського національного 

університету ім. В.Н. Каразіна 

2018 – 07.2021 рр. Декан факультету соціально-економічного управління Харківського 

регіонального інституту державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України 

2010 – по 31.08.2021 р. Доцент кафедри політології та філософії Харківського регіонального 

інституту державного управління Національної академії державного 

управління при Президентові України 

2005 – 2010 рр. Старший викладач, доцент кафедр державного будівництва, 

політології та філософії, регіонального управління та місцевого 

самоврядування Харківського регіонального інституту державного 

управління Національної академії державного управління при 

Президентові України 

2002 – 2006 рр. Навчання в аспірантурі Харківського регіонального інституту 

державного управління Національної академії державного 

управління при Президентові України 

 

 

НАВЧАННЯ ТА СТАЖУВАННЯ 

Період (починати з 

останнього) 

Етап (опис) 

2021 р. Міністерство цифрової трансформації України, Національне 

агентство з питань державної служби (0,2 кредита ECTS) 

2020 р. Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (Рішенням 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 15 

грудня 2020р. включено до Реєстру експертів з числа науково-

педагогічних, наукових працівників з акредитації освітніх програм за 

спеціальностями: 52 - Політологія, 281 - Публічне управління та 

адміністрування) 

2020 р. Куявський Університет у Влоцлавеку, Республіка Польща (0,5 

кредита ECTS) 

2020 р. Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (Експерт з 

акредитації освітніх програм) 

2018 р. Підвищення кваліфікації на кафедрі філософії і політології 

Харківського національного університету міського господарства ім. 

О.М. Бекетова (свідоцтво № 198) 

2017 р. Департамент науки і освіти Харківської обласної державної 

адміністрації. 

2013 р. Центр підготовки та підвищення кваліфікації управлінських кадрів 

Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові 

України, Феодосія, Автономна Республіка Крим, Україна (Форум 

молодих вчених у галузі науки «Державне управління») 

2011 р. Школа національної адміністрації, Республіка Франція (Формування 

педагогічних технологій при викладанні дисциплін державним 

службовцям) 

2010 р. Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ySzgC3LlVf-WmSzFQaN4K0mDyU5Jl1UcxaMM4f2Ffws/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ySzgC3LlVf-WmSzFQaN4K0mDyU5Jl1UcxaMM4f2Ffws/edit?usp=sharing


 

 

академії державного управління при Президентові України 

(Забезпечення ефективності підвищення кваліфікації державних 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування (практичний 

семінар з оцінки навчальних потреб у межах проекту Twinning 

«Підтримка та удосконалення системи підготовки державних 

службовців в Україні»)) 

2009 р. Європейський центр з вивчення проблем безпеки ім. Джорджа 

Маршалла (Німеччина) (Вивчення питань безпеки) 

2009 р. Партнерський центр мовної підготовки Європа, Європейський центр 

вивчення питань безпеки ім. Дж. Маршала, Гарміш-Партенкірхен, 

Німеччина (Програма поглибленого вивчення англійської мови зі 

спеціалізацією «Безпека») 

2009 р. Партнерський центр мовної підготовки Європа, Європейський центр 

вивчення питань безпеки ім. Дж. Маршала, Гарміш-Партенкірхен, 

Німеччина (Англійська мова як іноземна) 

2008 р. Одеський регіональний інститут державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові 

України, Університет Лондон Метрополітен (Тренінгові програми 

для підготовки державних службовців України з питань європейської 

інтеграції) 

2005 р. Центр підготовки та удосконалення кваліфікації управлінських 

кадрів, Феодосія, Автономна Республіка Крим, Україна (Міжнародна 

літня школа-семінар завідувачів кафедр Національної академії 

державного управління при Президентові України «Підвищення 

ефективності організаційної, навчальної, наукової роботи кафедр в 

умовах євроінтеграції») 

2005 р. Академія державного та суспільного будівництва при Президентові 

Республіки Узбекистан, Ташкент, Республіка Узбекистан 

(Спеціальний учбово-практичний курс) 

2004 р. Інформаційно-консультативний учбовий центр при Торгово-

промисловій палаті України, Київ, Україна 

2001 р. Головне управління організаційно-кадрової роботи та взаємодії з 

регіонами Адміністрації Президента України 

 

  



 

 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (не вноситься інформація вказана вище) 

Найменування  (назви публікацій, презентацій, проектів, конференцій, семінарів, найменування 

нагород і премій, членство в академіях, професійних і наукових асоціаціях тощо) 

Публікації Більше 60 наукових праць та навчальних видань з державноуправлінської та 

політологічної тематики, у тому числі – 4 монографії, 10 підручників і навчальних 

посібників. Поле досліджень: проблеми вироблення державної політики, розвиток 

демократії шляхом залучення інститутів громадянського суспільства до процесу 

державного управління, політична модернізація органів влади, децентралізація 

влади.  

Науково-

дослідні роботи 

Молодший науковий співробітник: 

«Політична модернізація регіональних органів влади» (2009-2010 рр.) 

 

Проєкти  2001 р. – Університет Делхаузі, Нова Скошиа, Галифакс, Канада (назва проекту - 

Аналіз державної політики, його розвиток та впровадження) 

2008-2009 рр. – Лондонський Метрополітан Університет, Національна академія 

державного управління при Президентові України (назва проекту - Тренінгові 

програми для підготовки державних службовців України (V-VII категорій) з 

питань європейської інтеграції) 

27.06.2016 р. – 24.11.2016 р. – Навчання з оцінювання публічних політик 

(Українсько-польський проект «Оцінювання публічних політик в дії») 

 

Конференції Учасник та організатор понад 50 міжнародних науково-практичних конференцій, 

семінарів, «круглих столів»  

Премії та 

нагороди  

Подяка Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України (2012 р.) 

Подяка Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України (2016 р.) 

Почесна грамота Національної академії державного управління при Президентові 

України (2018 р.) 

Почесна грамота Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України (2020 р.) 

 

Членство в 

організаціях 

Відповідальний секретар збірника наукових праць Асоціації докторів наук з 

державного управління «Публічне управління: теорія та практика». 

Співзасновник Ради молодих вчених ХарРІ НАДУ. 

Заступник голови Ради молодих вчених ХарРІ НАДУ з наукових питань. 

Член громадської організації «Інститут публічної політики та управління». 

Заступник голови Вченої ради факультету публічного управління та 

адміністрування Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України 

Голова Вченої ради факультету соціально-економічного управління Харківського 

регіонального інституту державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України 

 


