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ОСВІТА 

2005 – 2008 рр.: Аспірантура Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України. 

1999 – 2000 рр.: Магістратура державної служби Харківського державного економічного 

університету, диплом з відзнакою за спеціальністю «адміністративний менеджмент». 

1984 – 1993 рр.: Харківський політехнічний інститут, диплом з відзнакою за спеціальністю 

«інженер-фізик», спеціалізація – «матеріалознавство для радіоелектроніки та 

геліоенергетики». 

 

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ 

Кандидат наук з державного управління (2009). Тема дисертції: «Механізми взаємодії органів 

державного управління та громадських організацій в реалізації молодіжної політики» 

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

2010 р., м. Канзас-сіті (США). Навчальний візит за тематикою «Демократичне врядування» в 

рамках програми «Відкритий світ» 

2013 р. Навчальний візит до Республіки Польща з питань управління Європейськими 

проєктами в рамках програми (Kolegium Europy Wschodniej im.Jana Nowaka-Jezioranskiego) 

2014 р., м. Київ, Тренінг для тренерів «Основи ораторської майстерності в роботі тренерів» 

(Центр бізнес-навчання «Golden Staff») 

2015 р., м. Київ, Всеукраїнський семінар-тренінг «Формування громадянських 

компетентностей у державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування» в 

рамках швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в 

Україні (DOCCU)» 

2017-2018 рр., Берлін, Дніпро, Харків, Запоріжжя. Навчальна програма зі створення 

багатосторонніх партнерств («Інститут колективного лідерства», GIZ) 

2018 р., м. Харків. Тренінг для тренерів в рамках програми «UP Shift» (UNISEF); 

2019 р., м. Одеса. Навчання за компонентом “Розумний Громадянин” та “Розумна Влада” 

курсу “Розумна Взаємодія”. 

2019 р., м. Київ. Тренінг для тренерів з місцевого економічного розвитку в рамках проекту 

«Партнерство для розвитку міст (ПРОМІС)». 

2020 р., м. Київ. Тренінг для викладачів програми післядипломного навчання «Управління в 

українських органах місцевого самоврядування для лідерів, менеджерів середнього рівня, 

фахівців з публічних послуг громади» в рамках проєкту «Децентралізація приносить кращі 

результати та ефективність (DOBRE)» (Малопольська школа публічного адміністрування). 

 

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Вересень 2021: доцент кафедри соціальної і гуманітарної політики Навчально-наукового 

інституту державного управління Харківського національного університету імені В.Н. 

Каразіна. 

Березень 2011 р. – серпень 2021 р.: доцент кафедри соціальної і гуманітарної політики 

Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України. 

Червень 2015 р. – грудень 2015 р.: локальний експерт Проекту «Програма підтримки 

молодіжної політики у країнах регіону Східного Партнерства» (EPYRU). 
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Жовтень 2006 – березень 2011 р. : старший викладач кафедри соціальної і гуманітарної 

політики Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України. 

Серпень 1997 р. – листопад 2005 р.:  голова Комітету у справах сім‘ї та молоді Харківської 

міської ради.  

Грудень 1992 р. – серпень 1997 р.: культорганізатор Харківського обласного палацу дитячої та 

юнацької творчості (керівник обласного клубу інтелектуальних ігор). 

 

ВИКЛАДАННЯ ДЛЯ ДОРОСЛОЇ АУДИТОРІЇ: 

В рамках формальної освіти:  «Управління соціальнім і гуманітарним розвитком», 

«Управління змінами», «Новітні стратегії зайнятості та ринку праці», «Управління 

міжнародними проєктами», «Публічна політика доходів і соціального захисту населення»,  

«Антикризові технології та логістика в регіональному управлінні», «Політична психологія та 

іміджеологія», «Адаптація системи освіти України до європейського освітнього простору» 

тощо. 

В рамках неформальної освіти:  Проєктне управління в органах публічної влади», «Основи 

залучення міжнародної технічної допомоги для розвитку громад і територій», «Основи 

креативності для чиновників», «Дизайн-підхід в управлінні проєктами», «Партисипація та 

комунікація», «Соціальна згуртованість», «Впровадження гендерного підходу в діяльність 

органів місцевого самоврядування», «Побудова партнерств у громадах», «Зелений туризм як 

інструмент розвитку об’єднаних громад» тощо. 

 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ 

 Кулініч О. В. Державна молодіжна політика в умовах трансформації суспільства / О. В. 

Кулініч, Т.В. Дроздова // Механізми забезпечення соціальної безпеки на рівні територіальної 

громади: теорія та практика : [монографія] / В. Г. Бульба, С. О. Горбунова-Рубан, А. В. 

Меляков [та ін.] ; за ред. В. Г. Бульби, А. В. Мелякова. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 

2009. – С. 95–115. 

 Кулініч О. В. Механізми взаємодії органів державного управління та органів місцевого 

самоврядування з громадськими організаціями / О. В. Кулініч, С.О. Горбунова-Рубан // 

Механізми забезпечення соціальної безпеки на рівні регіону: практика реалізації: [монографія] 

/ В. Г. Бульба, С. О. Горбунова-Рубан, А. В. Меляков [та ін.] ; за ред. В. Г. Бульби, А. В. 

Мелякова. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2010. – С. 220–232. 

 Кулініч О.В. Вплив міжнародної технічної допомоги на формування і реалізацію 

державної молодіжної політики в Україні / О.В. Кулініч // Innovations in science and education: 

challenges of our time /  [collection of scientific papers; edited by Maryna Dei, Olha Rudenko]. – 

London: IASHE, 2016. P. 23-27. 

 Кулініч О.В. Застосування напрацювань проектного менеджменту у формуванні та 

реалізації державної соціальної політики сталого розвитку регіонів / О.В. Кулініч // Реалізація 

державної соціальної політики сталого розвитку регіону органами публічної влади України: 

монографія [Л.О. Бєлова, Д.В. Карамишев, Л.В. Набока та ін.]; за заг. ред. Д.держ.упр., проф. 

Д.В. Карамишева, к.держ.упр., доц. Л.В. Набоки.   Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2016. – 

296 с. 

 Кулініч О. В. Нормативно-правові підстави взаємодії органів публічної влади та 

молодіжних громадських організацій / О. В. Кулініч // Теорія та практика державного 

управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2007. – Вип. 3 (18). – С. 308–

315. 

 Кулініч О. В. Сутність механізмів взаємодії органів державного управління та 

громадських організацій / О. В. Кулініч // Менеджер : вісн. Донецького держ. ун-ту 

управління. – 2008. – №3. – С. 39–46.  

 Кулініч О. В. Сутність міжсекторної взаємодії органів влади з недержавними 

організаціями / О. В. Кулініч // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Д. 

: Вид-во ДРІДУ НАДУ, 2008. – Вип. 4 (34). – С. 96–104. 
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 Кулініч О. В. Типологія молодіжних громадських організацій / О. В. Кулініч // Державне 

будівництво [Електронне видання]. – 2008. – №1. – Режим доступу до журн. : http: // 

www.kbuapa.kharkov.ua 

 Молодежная политика: Мультиязычный глоссарий / [авт.-сост. О. Кулинич и др.]. – К. : 

Программа поддержки молодежной политики в странах региона Восточного Партнерства 

(EPYRU), 2015. – 98 с. 

 Основи грантрайтингу та управління проектами в публічній сфері : метод. рек. для органів 

влади та недерж. орг-цій / за заг. ред. О.В Кулініча. Харків: Золоті сторінки, 2017. 148 с. 

 Кулініч О.В., Буйнова Н.І. Порадник з питань розвитку сільського зеленого туризму в 

об’єднаних територіальних громадах. Харків: Харківський відокремлений підрозділ Центру 

розвитку місцевого самоврядування, 2018. 48 с. 

 Прикладні аспекти управління проектами в публічній сфері / за заг. ред. О.В. Кулініча. 

Харків: ФОП Іванченко І.С., 2018. 93 с. 

 Кулініч О.В. Настільна книга культурного менеджера ОТГ. Харків: ГО «Інститут 

соціальної політики регіону», 2020. 202 с. 

 

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

2006 р. – 2020 р.: керівник проєктів, з 2020 р. по т.ч.: Виконавчий директор Громадської 

організації «Інститут соціальної політики регіону». 

 

НАВИЧКИ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ 

Навички проведення аналітичних та соціальних досліджень: Досвід організації збору, 

обробки та аналізу інформації про економічний, соціальний, культурний,  екологічний тощо 

стан громад і територій. 

Навички стратегічного управління, планування та прогнозування: Участь у розробці 

Стратегій розвитку Харківської області, м. Харкова, територіальних громад Харківської 

області, Стратегій розвитку сфери надання соціальних послуг територіальних громад 

Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей. Досвід розробки, аналізу та 

оцінювання регіональних і місцевих цільових програм (Обласна програма сприяння розвитку 

громадянського суспільства на 2021 – 2025 роки). 

Організаційні компетенції: Досвід організації тренінгів, фестивалів, круглих столів, 

зустрічей з представниками влади, бізнесу та громадськості, громадських слухань, науково-

комунікативних заходів тощо.  

Володіння комп‘ютером: вільне володіння MS Officе, Інтернет-браузерами, інструментами 

для спільної роботи (Miro, Trello та ін.), платформами для відео-конференцій (Zoom, Google 

Meet, Microsoft Teams та ін.). 

Володіння мовами: українська – вільно, російська – вільно, німецька – початковий рівень. 

 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

2012 р. – 2013 р.: член громадської ради при Національній агенції державної служби України. 

З 2014 р.: член Всеукраїнської мережі фахівців і практиків з регіонального та місцевого 

розвитку «Регіонет». 

2016 р. - 2019 р.: Член громадської ради з питань сприяння розвитку громадянського 

суспільства при Харківській обласній державній адміністрації. 

2016 р.- 2019 р.: Член координаційної ради з питань реалізації проектів і програм міжнародної 

технічної допомоги у Харківській області 

2017 р. – 2021 р.: Координатор Харківської муніципальної школи соціального проєктування 

та грантрайтингу «Open Grants School» 

2019 р. – 2021 р. Член робочої групи з впровадження громадського бюджету (бюджету участі) 

в м. Харкові). 


