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Стать Ч| Дата народження   15 квітня 1977 р.|  

Громадянство: громадянин України 

 

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

спеціальність 25.00.02  

Вчене звання  Доцент 

Посада Доцент кафедри  

Кафедра Публічної політики 

Факультет/інститут Інститут державного управління 

Навчальні дисципліни у викладанні яких брав участь:  

У поточному році 1. Громадські об’єднання і політичні партії як 

суб’єкти політичного процесу, магістратура, 2 

р.н., лекції, практичні та семінарські заняття. 

2.Демократичне врядування, магістратура, 2 

р.н., лекції, практичні заняття. 

3. Глобалізація і політика національної безпеки, 

магістратура, 2 р.н., практичні заняття. 

4. Інформаційна політика, магістратура, 1 р.н., 

практичні та семінарські заняття. 

У попередні періоди 1. Громадські об’єднання і політичні партії як 

суб’єкти політичного процесу, магістратура, 2 

р.н., лекції, практичні та семінарські заняття. 

(2019-2020). 

2.Демократичне врядування, магістратура, 2 

р.н., лекції, практичні заняття (2019-2020). 

3. Глобалізація і політика національної безпеки, 

магістратура, 2 р.н., практичні заняття (2019-

2020). 

4. Інформаційна політика, магістратура, 1 р.н., 

практичні та семінарські заняття (2019-2020) . 

 

 

 



 

 

ДОСВІД НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ 

 

Період (починати з 

останнього) 

Етап (опис) 

з 08.2021. Доцент кафедри публічної політики Навчально-наукового інституту 

«Інститут державного управління» Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна,  

2005р. – 2021 рр. Доцент кафедри економічної теорії та фінансів Харківського 

регіонального інституту державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України 

2003 – 2005 рр. Старший викладач кафедри економічної теорії та фінансів 

Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові 

України 

2000 – 2003 рр. аспірант Харківського регіонального інституту державного 

управління Української академії державного управління при 

Президентові України 

1999 – 2000 рр. Провідний спеціаліст загального відділу Харківського регіонального 

інституту державного управління Української академії державного 

управління при Президентові України 

 

 

НАВЧАННЯ ТА СТАЖУВАННЯ 

Період (починати з 

останнього) 

Етап (опис) 

2018 р. Університет прикладного менеджменту (м. Мангайм, Німеччина) 

Міжнародне стажування з підготовки тренерів-консультантів 

«Професіоналізація та стабілізація управління українським 

комунальним господарством - ІІ» (Проект реалізується Університетом 

прикладного менеджменту (м. Мангайм, ФРН) та Національною 

академією державного управління при Президентові України обсягом 

108 навчальних годин, з 12 грудня 2017 по 19 травня 2018 року,  

сертифікат: 19 травня 2018 року. 

2010 р. Swedish Institute, (м. Стокгольм, Швеція). 

2003 р. SIPU International, Swedish institute for public administration, ( м. 

Стокгольм, Швеція). 

  



 

 

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 150 наукових праць та навчальних видань, у тому числі – 5 монографій, 5 

підручників і навчальних посібників. Досліджую проблеми громадських об’єднань 

і політичних партій як суб’єктів політичного процесу, розвиток інформаційного 

суспільства, інформаційної політики і безпеки, ефективності діяльності органів 

публічної влади, впливу глобалізаційних процесів на національні держави і 

публічне управління.  

Науково-

дослідні роботи 

Відповідальний виконавець: 

2003 рік –  НДР «Поточна оцінка соціальної ефективності  діяльності органів 

державної влади 

2004-2005 рік –  НДР «Основні напрямки підвищення ефективності діяльності 

органів державної влади щодо соціально-економічного розвитку регіону» 

2006 рік – НДР «Підвищення ефективності державного регулювання розвитку 

галузей економіки» 

2007 рік –  НДР «Інноваційно-інвестиційний розвиток економіки регіону та 

механізму управління ефективністю використання його трудового потенціалу» 

2008-2009 рік – НДР «Інвестиційна складова сталого розвитку регіону» 

2010-2011 рік – НДР «Державне регулювання інноваційної інфраструктури на 

регіональному рівні» 

2012-2013 рр. – НДР «Державне регулювання ринку об’єктів інтелектуальної 

власності в умовах економіки знань» 

2015-2016 рр. – НДР «Державне регулювання діяльності фінансового сектора 

економіки України» 

2017-2018 рр. –  НДР «Механізми управління фінансами в публічній сфері в умовах 

децентралізації» 

2019 р. – НДР «Розвиток сільських територій в Україні в умовах децентралізації» 

Проекти  Національний експерт з проекту ПРООН в Україні «Функціональний аналіз: оцінка 

та перегляд системи управління та плану організаційного розвитку Біловодської 

ОТГ (2019 р.). 

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

семінарів, «круглих столів»  

Премії та 

нагороди  

Подяка директора Харківського регіонального інституту державного управління 

Української академії державного управління при Президентові України (2015 р.). 

 

 


