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Дата народження: 10.12.1975р. 
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НАУКОВИЙ СТУПІНЬ, ВЧЕНЕ ЗВАННЯ 

2006р. – доцент кафедри соціальної і гуманітарної політики (Харківський регіональний 

інститут Національної академії державного управління при Президентові України)  

2003р. – кандидат  історичних наук (спеціалізована вчена рада Дніпропетровського 

національного університету ім. О. Гончара).  

 

ОСВІТА 

1998-2001 – аспірантура  по кафедрі історіографії, джерелознавства та археології 

Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. 

1992-1997рр. – історичний факультет Харківського державного університету. Диплом з 

відзнакою, спеціальність «Історик, викладач історії та суспільно-політичних дисциплін». 

 

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

2021р. – т.ч. – доцент кафедри соціальної і гуманітарної політики ННІ «Інститут державного 

управління» ХНУ ім. В.Н. Каразіна;  

2004р – 2021 р. – доцент, професор (з 2015р.) кафедри соціальної і гуманітарної політики 

Харківського регіонального інституту Національної академії державного управління при 

Президентові України; 

2002-2004рр. – асистент, викладач кафедри історії і культурології Харківської державної 

академії міського господарства. 

1996-1998рр. – вчитель історії та права загальноосвітньої школи №78 м. Харкова.  

 

НАУКОВА РОБОТА  

Автор та співавтор понад 120 наукових публікацій, навчальних та навчально-методичних 

праць з проблем публічного управління, гуманітарної політики,  історії, джерелознавства, 

зокрема: 

Останні публікації: 

Меляков А.В. Джерела вивчення суспільно-політичних настроїв населення сучасної України. 

Государства Центральной и Восточной Европы в исторической перспективе: сб. научн. 

статей по материалам ІІ Международной научной конференции (Пинск, 24-25 ноября 2017г.) 
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/ Полесский государственный университет; под ред. Р.Б. Гагуа. – Пинск: ПолесГУ, 2017. 

Вып. 2. Ч. 1. С. 157-163. 

Меляков А.В., Кулініч О.В. Практика реалізації державної етнонаціональної політики: 

регіональні особливості. Часопис Хмельницького університету управління та права 

«Університетські наукові записки». 2018. №2(66). С.190-199.  

Меляков А.В., Машкіна О.І. Інститут омбудсмана в системі державного управління 

соціальним і гуманітарним розвитком. Вісник Національного університету цивільного 

захисту України : зб. наук. пр. (Серія «Державне управління»). Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2018. № 

2 (9). C. 214-223. 

Меляков А.В., Зуб А.В., Машкіна О.І. Освітній омбудсман в Україні: функції, повноваження, 

напрями діяльності. Актуальні проблеми державного управління. Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ 

«Магістр». 2019. № 1. С. 190-197. 

Меляков А.В., Зуб А.В. Політика інклюзії як засіб гуманізації сфери загальної середньої 

освіти. Теорія та практика державного управління. Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 

2019. № 2. С. 151-158. 

Меляков А., Бородін Є., Бульба В. Культура проти «ейджизму»: дослідження культурних 

послуг для осіб похилого віку в ОТГ. Аналітичний звіт за результатами проекту. Харків, 

2020. 152с.    

Меляков А. Суперечності формування організаційних засад публічної гуманітарної політики 

Української держави. Теорія та практика державного управління. 2020. №2. С.105-112. 

Меляков А. Інституційні аспекти формування публічної політики в етнонаціональній сфері в 

Україні. Актуальні проблеми державного управління. 2020. №1. С. 181-187. 

Меляков А., Баклан А., Лукін С. Аналітичний звіт «Демократичний компонент у навчанні 

державного сектору» / НАДС, CIPE. К., 2021. 18с.   

Меляков А., Баклан А., Лукін С. Гендерні аспекти публічно-приватного партнерства у сфері 

малого та середнього бізнесу. Теорія та практика державного управління. 2021. №2. С.67-75   

 

НАВЧАЛЬНА РОБОТА 

Факультет соціально-економічного управління: «Історія України та української культури», 

«Соціологія».  

Факультет публічного управління та адміністрування: «Загальнонаціональні пріоритети та 

регіональні особливості гуманітарного розвитку України». 

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  

2021р. – он-лайн курс «Організація адвокаційної кампанії на місцевому рівні» (USAID, IRI). 

2021р. – он-лайн курс «Захист релігійних прав та свобод в Україні в умовах змін» 

(Львівський центр міжнародного права та прав людини) 

2019р. – тренінги для тренерів «Викладачі – in action» (м. Київ). 

2018р. – навчальний семінар «Публічне адміністрування в Республіці Польща: завдання та 

можливості» (м Варшава).  

2016р. – швейцарсько-український проект «Розвиток громадянських компетентностей в 

Україні» (DOCCU) (м. Київ). 

2016р. – навчальний візит до Республіки Болгарія «Інновації в науці та освіті: виклики 

сучасності» (м. Варна). 

2015р. – навчальний візит до Республіки Польща в межах програми «Study tours to Poland» 

(м. Люблін).  



ТРЕНІНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ В ГАЛУЗІ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ   

2021р., вересень-жовтень – тренер проекту ПРООН з розробки і впровадження 

сертифікованої онлайн-програми навчання «Школа соціальної роботи». Розробка 

тематичного модулю «Інструменти створення та підтримки безпечного життєвого 

середовища в громаді»; 

2021р., квітень-червень, 2020р., вересень-грудень – лектор-тренер проекту ПРООН з 

розробки і впровадження сертифікованої онлайн-програми навчання «Розвиток 

територіальних громад в умовах децентралізації». Розробка тематичного модулю «Основи 

формування політики участі»; 

2020 р., червень-вересень – координатор культурно-мистецького проекту Українського 

культурного фонду  «Культура проти «ейджизму»: надання культурних послуг особам 

похилого віку в ОТГ». 

2018-2019рр. – тренінги для слухачів Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних 

підприємств, установ і організацій при Київській обласній державній адміністрації. 

2018р. – проект «Моніторинг та оцінка якості соціальних послуг». Проведення тренінгів, 

анкетування, підготовка аналітичних матеріалів. (мм. Харків, Запоріжжя, Дніпро). 

2018р. – тренінг для членів громадських організацій Харківської області «Органи публічної 

влади та громадськість: інструменти ефективної взаємодії». 

2018р. – тренінг для представників національно-культурних товариств та працівників 

районних державних адміністрацій Харківської області «Харківщина моя рідна».   

2017р. – проект «Від розвитку компетенцій до розвитку громад» : розвиток громадянських 

компетентностей внутрішньо-переміщених осіб. Проведення тренінгів, анкетування, 

підготовка підсумкових аналітичних матеріалів (мм. Лозова, Первомайськ, Красноград, 

Чугуїв).  

 

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

2006р. – 2020р. – заступник голови, а з серпня 2020р. – голова Громадської організації 

«Інститут соціальної політики регіону». 

2014-2016рр. – член Громадської ради при голові Харківської обласної державної 

адміністрації 

 

ДОСЯГНЕННЯ ТА НАГОРОДИ 

Почесна грамота Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації 

(2017р.) 

Почесна грамота Харківського регіонального інституту Національної академії державного 

управління при Президентові України (2012р., 2013р., 2015р., 2019р.) 

Почесна грамота Національної академії державного управління при Президентові України 

(2013р.) 

 


