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Соціальні мережі/чати 
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Аккаунт (профіль) в наукометричних базах даних  

https://scholar.google.com/citations?user=Tfdye1AAAAAJ&hl=uk 

Стать Ч| Дата народження 20 березня 1968 р.|  

Громадянство: громадянин України 

 

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

спеціальність 25.00.02  

Вчене звання  Професор 

Посада Професор  

Кафедра Публічної політики 

Факультет/інститут Інститут державного управління 

Навчальні дисципліни у викладанні яких брав участь:  

У поточному році 1. Концептуальні засади розвитку публічного 

управління та адміністрування, аспірантура, 1 

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

2. Управління проектами, аспірантура, 2 р.н., 

лекції.  

3. Глобальне врядування і міжрівневі відносини у 

публічному управлінні, аспірантура, 2 р.н., лекції, 

практичні заняття. 

4. Інформаційна політика та цифрові технології, 

магістратура, 1 р.н., лекції, практичні та 

семінарські заняття. 

У попередні періоди 1. Концептуальні засади розвитку публічного 

управління та адміністрування, аспірантура, 1 

р.н., лекції, практичні та семінарські заняття 

(2016-2020 н.р.). 

2. Управління проектами в публічній сфері, 

аспірантура, 2 р.н., лекції (2016-2017 н.р.).  

3. Маркетингові системи та підходи в розвитку 

територій, аспірантура, 2 р.н., лекції, практичні 

заняття (201620-17 н.р.). 

4. Інформаційна політика та цифрові технології, 

магістратура, 1 р.н., лекції, практичні та 

семінарські заняття (2018-2020 н.р.). 

5. Інформаційна політика та електронне 

врядування, магістратура, 1 р.н., лекції, практичні 

та семінарські заняття (2017-2019 н.р.). 

 



 

 

ДОСВІД НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ 

 

Період (починати з 

останнього) 

Етап (опис) 

з 08.2021 р Професор кафедри публічної політики Навчально-наукового 

інституту «Інститут державного управління» Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна 

2010 – 2021 р.  Завідувач кафедри політології та філософії Харківського 

регіонального інституту державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України 

2009 – 2010 рр. Заступник директора з наукової діяльності Харківського 

регіонального інституту державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України 

2006 – 2009 рр. Завідувач кафедри політології та філософії Харківського 

регіонального інституту державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України 

2003 – 2006 рр. Професор кафедри державного управління та менеджменту 

Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові 

України 

2000 – 2003 рр. Навчання в докторантурі Харківського регіонального інституту 

державного управління Національної академії державного управління 

при Президентові України 

1999 – 2003 рр. Доцент кафедри державної політики Харківського регіонального 

інституту державного управління Національної академії державного 

управління при Президентові України 

1998 – 2000 рр. Начальник інформаційно-аналітичного відділу Харківського 

регіонального інституту державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України 

1992 – 1995 рр. Навчання в аспірантурі Харківського національного університету 

радіоелектроніки 

 

 

НАВЧАННЯ ТА СТАЖУВАННЯ 

Період (починати з 

останнього) 

Етап (опис) 

2018 р. Берлінська вища школа економіки та права (Німеччина) 

2015 р. Вроцлавський університет (Польща) 

2009 р. Європейський центр з вивчення проблем безпеки ім. Джорджа 

Маршалла (Німеччина) 

2008 Тяньцзінський адміністративний інститут (Китай) 

2007 Лондонський Метрополітан Університет, факультет соціальних і 

політичних наук (Велика Британія) 

1997 Університет Північного Лондона, факультет соціальних і політичних 

наук (Велика Британія) 

  



 

 

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 100 наукових праць та навчальних видань, у тому числі – 7 монографій, 13 

підручників і навчальних посібників. Досліджую проблеми розвитку 

інформаційного суспільства, інформаційної політики і безпеки, ефективності 

діяльності органів публічної влади, впливу глобалізаційних процесів на 

національні держави і публічне управління, гібридні загрози.  

Науково-

дослідні роботи 

Керівник: 

«Публічне управління в умовах глобальних можливостей і загроз» (2020 – по т.ч.) 

«Розвиток публічного управління в умовах глобалізації» (2018-2019 рр.) 

«Підвищення ефективності організації публічного управління на регіональному та 

місцевому рівнях» (2016-2017 рр.) 

«Політична модернізація регіональних органів влади» (2009-2010 рр.) 

Відповідальний виконавець: 

«Оцінка впливу навчання на професійну діяльність державних службовців 

Харківської області» (2004 р.). 

«Аналіз потреб  у професійному навчанні посадових осіб органів місцевого 

самоврядування м. Харкова» (2003 р.). 

«Аналіз потреб працівників органів місцевого самоврядування у професійному 

навчанні» (2002 р.). 

«Функціональний аналіз в органах державного управління» (2000 р.). 

Проекти  Проект Tempus TACIS «Тренінгові програми для підготовки державних 

службовців України (V-VII категорій) з питань європейської інтеграції» (2006-

2008 рр.). 

Спільний проект Харківського університетського консорціуму з Німецьким 

товариством міжнародного співробітництва (GIZ) «Консорціум молодих 

психологів Харківщини» (2016 р.). 

Проект ПРООН «Розробка моделі створення міської об’єднаної територіальної 

громади» (2019 р.). 

Проект ПРООН «Функціональний аналіз: оцінка та огляд систем управління та 

організаційний план розвитку у Троїцькій ОТГ» (2020 р.). 

Проект ПРООН «Функціональний аналіз: оцінка та огляд систем управління та 

організаційний план розвитку в Авдіївській ОТГ» (2021 р.). 

Конференції Учасник та організатор понад 70 міжнародних науково-практичних конференцій, 

семінарів, «круглих столів»  

Премії та 

нагороди  

Почесна грамота Кабінету Міністрів України (2017 р.). 

Почесна грамота Харківської обласної державної адміністрації (2018 р.). 

Грамота Харківської обласної ради (2016 р.). 

Почесна грамота Харківської обласної державної адміністрації (2015 р.). 

Грамота Департаменту освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації 

(2015 р.). 

Спільна подяка голови Харківської обласної державної адміністрації та голови 

Харківської обласної ради (2013 р.). 

Грамота Сумської обласної державної адміністрації (2013 р.). 

Почесна грамота Національної академії державного управління при Президентові 

України (2012 р., 2013 р.). 

Подяка голови Харківської обласної державної адміністрації (2012 р.). 

Грамота Луганської обласної державної адміністрації та облради (2012 р.). 

Ювілейна медаль «20 років Незалежності» (2011 р.). 

Почесна медаль «60 років ООН» (2009 р.) 

Почесна грамота Харківської обласної державної адміністрації (2008 р.). 

Грамота МГО «Міжнародний комітет захисту прав людини» (2007 р.). 



 

 

Подяка Харківського міського голови (2006 р.). 

Диплом переможця конкурсу «Вища школа Харківщини-кращі імена» у номінації 

«Завідувач кафедри» (2019 р.). 

Диплом переможця конкурсу «Вища школа Харківщини-кращі імена» у номінації 

«Викладач професійно-орієнтованих дисциплін» (2008 р., 2011 р.). 

Диплом переможця конкурсу «Вища школа Харківщини-кращі імена» у номінації 

«Молодий науковець» (2002 р.). 

Членство в 

організаціях 

Член спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських та докторських 

дисертацій Інституту державного управління Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна. 

Науковець Європейського центру з вивчення проблем безпеки ім. Джорджа 

Маршалла. 

Член Асоціації докторів наук з державного управління. 

Член редакційної ради Наукового журналу «Актуальні проблеми державного 

управління». 

Член редакційної ради Наукового журналу «Authority and Society (History, Theory, 

Practice)». 

 


