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Досвід роботи та 

досягнення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тридцятипятирічний досвід організаційної, депутатської, 

наукової, консультативної роботи в органах державної влади, 

місцевого самоврядування і в закладах освіти.  

Комунікабельність, відповідальність, ініціативність, 

самостійність, неупередженість. 

 

Професор (2013 р.) 

Доктор наук з державного управління (2012 р.), тема дисертації: 

«Соціальні функції держави в умовах глобалізаційних трендів 

сучасності: державно-управлінський аспект» 

Кандидат історичних наук (1987 р). 

Історик, викладач історії та суспільствознавства. Харківський 

державний університет ім. М.Горького (1980 р.), історичний 

факультет. 

 

З червня 2021 р.: директор Центру підготовки здобувачів вищої 

освіти ННІ «Інститут державного управління» Харківського 

національного університету ям. В.Н.Каразіна. 

 2011 р. – червень 2021 р.: Декан факультету публічного 

управління та адміністрування (до грудня 2017 р. – факультет 

підготовки магістрів державного управління) Харківського 

регіонального інституту державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України. 

Забезпечення удосконалення навчання державних службовців 

та посадових осіб місцевого самоврядування на основі 

запровадження кращих практик управління суспільним 

розвитком. Організація стажування слухачів в центральних і 

регіональних органах влади, в інституціях управляння в 

державах ЄС та США. 

2013 р. – по теперішній час: Член Спеціалізованої вченої ради  

Д 64.858.01.  Науковий консультант і науковий керівник  15 

здобувачів,  які захистили дисертації та отримали вчене звання 

доктора і кандидата наук з державного управління.   
2003–2011 рр.: Завідувач кафедри соціальної і гуманітарної 

політики Харківського регіонального інституту державного 

управління Національної академії державного управління при 

Президентові України. Створення науково-практичної 

платформи для впровадження наукових розробок в практику 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультативно-

експертна діяльність 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Громадсько-політична-
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Наукові розробки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соціальної роботи. Удосконалення навчальних програм для 

підготовки магістрів державного управління за спеціалізацією 

«Управління соціальним і гуманітарним розвитком». Участь у 

підготовці та виданні «Соціального паспорту Харкова»,  

проведенні Міжнародного фестивалю соціальної реклами, 

з’їздів волонтерів. 

2000-2003 рр.: Заступник Голови Дергачівської районної 

державної адміністрації Харківської області. Один з ініціаторів 

створення Центру надання соціальних послуг на базі закладів 

соціального захисту і соціального страхування району.  

1995-1999 рр.: Завідувач кафедри історії України та економічної 

теорії, заступник декана в Харківському зооветеринарному 

інституті. 

 

Член Експертної ради конкурсу соціальних проектів 

Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської 

ради (2005 р. – по теперішній час); 

Експерт проекту «Місцевий економічний розвиток» в рамках 

Програми «Децентралізація це – Добре» (USAID) (2017- 2018 

рр. ),  

Консультант  менторської програми «Удосконалення послуг 

соціальних і адміністративних інституцій», що здійснювалась 

організацією   GIZ  за дорученням Уряду Федеративної Республіки 

Німеччина   (2018- 2019 рр. ). 

 

Депутат Дергачівської районної ради Харківської області (2002- 

2007 рр.) 

Засновник і співголова «Дергачівського благодійного фонду». 

Член правління ГО «Інститут соціальної політики регіону» 

(2008 р. –  по теперішній час). 

 

 

Наукові інтереси: управління соціальним розвитком, соціальні 

інновації, новітні технології надання соціальних послуг. 

Співавтор 7 колективних монографій (у тому числі - «Соціальна 

політика регіону», «Механізми забезпечення соціальної безпеки 

на рівні територіальної громади: теорія і практика»), автор 

одноосібної монографії «Соціальні функції держави», 118 

наукових статей (у тому числі – «Механізми підвищення роботи 

територіальних центрів м. Харкова», «Реформування системи 

соціального захисту в Україні: проблеми і перспективи», 

«Перспективи вдосконалення соціального захисту бездомних 

громадян в Україні», «Аналіз політики як інструмент наукового 

контролю процесу державного управління») та навчального 

посібника «Основи соціальної роботи».  

Наукові розробки та пропозиції по удосконаленню технологій 

та процесів управління соціальним захистом населення 

прийняті до впровадження Комітетом у закордонних справах 

Верховної Ради України, Міністерством регіонального розвитку 

України, Міністерством культури України, Національним 

агентством з  питань державної служби України, регіональними 

органами державного управління та місцевого самоврядування. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стажування та 

підвищення  

кваліфікації 

Керівник комплексного соціологічного дослідження з 

проведення оцінки потреб у соціальних послугах населення 

Харківської територіальної громади. 

Член авторського колективу з розробки Стратегії розвитку 

Харківської області 

 

 

 

Проходив стажування з метою вивчення організації надання 

соціальних послуг населенню: 

у м. Ліль (Франція ,2001р.); 

у м. Тянзінь(КНР, 2007 р); 

у м. Цинціннаті (США ,2009р. та 2013 р.); 

у м. Варна (Болгарія, 2016 р); 

у м. Люблін (Польща) (2016 р.). 

Підвищував кваліфікацію на короткострокових семінарах в 

Національній академії державного управління при Президентові 

України.  

 

Контакти:  +38 (050) 301-07-57 

+38 (057) 732-34-70 

bulbavg@meta.ua 

 

Адреса: пров. Козацький, буд.4 ,  смт. Мала Данилівка  

Дергачівського району Харківської області, 623441 
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