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Стать Ч| Дата народження 10 січня 1984 р.|  

Громадянство: громадянин України 

 

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

спеціальність 25.00.01  

Вчене звання  - 

Посада Старший викладач 

Кафедра Права, національної безпеки та європейської 

інтеграції 

Факультет/інститут Інститут державного управління 

Навчальні дисципліни у викладанні яких брав участь:  

У поточному році 1. Демократія: від теорії до практики, бакалаврат, 

2 р.н., лекційні та семіранські заняття 

2. Глобалізація та політика національної безпеки, 

магістратура, 1 р.н., лекційні та практичні 

заняття 

3. Європейська інтеграція та міжнародна 

співпраця України ЄІ, магістратура, 2 р.н., 

семінарські та практичні заняття 

4. Механізми управління та адміністрування 

спільними політиками ЄС ЄІ, магістратура, 2 

р.н., лекційні, семінарські та практичні заняття 

5. Основи міжнародної та національної безпеки в 

сучасному світі: гібридизація загроз РПГЗ, 

магістратура, 2 р.н.,  лекційні та практичні 

заняття 

6. Протидія гібридним загрозам: міжнародний та 

український досвід РПГЗ, магістратура, 2 р.н.,  

лекційні та практичні заняття 

7. Сучасні міжнародні конфлікти, гібридні 

загрози та механізми "М'якої сили" РПГЗ, 

магістратура, 2 р.н.,  лекційні та практичні 

заняття 

 

 

 

 



 

 

У попередні періоди (з 2018 р.) 1. Механізми забезпечення гуманітарної безпеки 

ПУНБ (2018-2019) магістратура, 3 р.н., лекційні 

та практичні заняття 

2. Європейська інтеграція і національна безпека. 

Модуль 1. Європейська інтеграція (2018-2019), 

бакалаврат, 3 р.н., семіранські заняття 

3. Глобалізація та політика національної безпеки 

(2018-2020), магістратура, 1 р.н., лекційні та 

практичні заняття 

4. Європейська інтеграція та міжнародна 

співпраця України ЄІ (2018-2020), магістратура, 

2 р.н., семінарські та практичні заняття 

5. Механізми управління та адміністрування 

спільними політиками ЄС ЄІ (2018-2020), 

магістратура, 2 р.н.,  лекційні, семінарські та 

практичні заняття 

6. Адаптація законодавства України до 

законодавства ЄС ПЗОПВ (2019-2020), 

магістратура, 2 р.н., семінарські та практичні 

заняття 

7. Механізми функціонування правової та 

інституційної системи ЄС ЄІ (2019-2020), 

магістратура, 2 р.н., семінарські та практичні 

заняття 

8. Демократія: від теорії до практики (2019-

2020), бакалаврат, 2 р.н., лекційні та семіранські 

заняття 

9. Основи міжнародної та національної безпеки в 

сучасному світі: гібридизація загроз РПГЗ (2020-

2021), магістратура, 2 р.н., практичні заняття 

 

ДОСВІД НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ 

 

Період (починати з 

останнього) 

Етап (опис) 

01.09.2021 р. по т.ч. Старший викладач кафедри права, національної безпеки та 

європейської інтеграції Навчально-наукового інституту «Інститут 

державного управління» Харківського національного університету 

ім. В.Н. Каразіна 

2018 – 2021 рр. Доцент кафедри права та європейської інтеграції Харківського 

регіонального інституту державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України 

2016 – 2018 рр. Старший викладач кафедри права та європейської інтеграції 

Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові 

України 

2013 – 2016 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 Міжнародна фундація виборчих систем, Сертифікат № СЕ-00301, 

Тренінг з фасилітації навчальних заходів онлайн для викладачив курсу 

"Демократія: від теорії до практики", від 31.05.2021. 

2021 Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus, Сертифікат, 

Основи державної політики, від 05.03.2021. 

2020 UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ, Сертифікат, Gaming Hybrid conflict, від 

09.12.2020. 

2020 Міжнародна фундація виборчих систем, Сертифікат № СЕ-00246, 

Онлайн-тренінг з презентації оновленого контенту з цифрової 

грамотності курсу з громадянської освіти "Демократія: від теорії до 

практики", від 17.08.2020. 

2020 ТОВ "Академія цифрового розвитку", Сертифікат № БЦ-С-5414, 

Додакти Google в освітній діяльності", від 27.04.2020. 

2020 Міжнародна фундація виборчих систем, Сертифікат № СЕ-00215, 

Вебінар "Неможливе можливо? Як дистанційно викладати курс 

"Демократія: від теорії до практики"", від 11.04.2020. 

2020 ТОВ "Академія цифрового розвитку", Сертифікат № В-000791, Вебінар 

"Організація дистанційного навчання за допомогою Google Класу", від 

18.03.2020. 

2019 Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus, Сертифікат 

експертного рівня, Європейська зовнішня політика: просто про складне, 

від 06.11.2019. 

  



 

 

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 Є автором 30 наукових та навчально-методичних публікацій, з них 10 статей у 

фахових виданнях (в тому числі 1 публікація у виданні, що індексуються в 

наукометричній базах даних Scopus), 3 розділи у колективних монографіях, 12 тез 

виступів на наукових конференціях. 

Науково-

дослідні роботи 

Відповідальний виконавець: 

0118U000635 Філософські засади публічного управління (2018-2019 рр.) 

 

Участь у інших науково-дослідних роботах: 

0116U007248 «Імплементація принципів acquis communautaire в діяльності органів 

публічної влади» (2016-2020 рр.); 

0116U007248 «Організаційно-правовий механізм модернізації публічного 

управління відповідно до стандартів «good governance»» (2020-2024 рр.). 

0120U105649 «Євроінтеграційний вектор розвитку України та реалізація 

національних інтересів в умовах глобальних викликів» (2020-2023). 

Проекти  Проєкт Erasmus+ 610133-EPP-1-2019-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP «Академічна 

протидія гібридним загрозам – WARN» (2019-2023 рр.). 

Конференції Учасник понад 20 міжнародних науково-практичних конференцій, семінарів, 

«круглих столів»  

 


