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Стать Ч| Дата народження 10 вересня 1970 р.|  

Громадянство: громадянин України 

 

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

спеціальність 25.00.02  

Вчене звання  Професор 

Посада Професор 

Кафедра Соціальної і гуманітарної політики 

Факультет/інститут Інститут державного управління 

Навчальні дисципліни у викладанні яких брав участь:  

У поточному році 1. Управління змінами, магістратура, 1 р.н., 

лекції та практичні заняття. 

2. Соціальна та гуманітарна політика, 

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

3. Управління суспільним розвитком, 

аспірантура, 1 р.н., лекції та практичні заняття. 

4. Управління проєктами, аспірантура, 2 р.н., 

лекції. 

У попередні періоди 1. Управління змінами, магістратура, 1 р.н., 

лекції та практичні заняття. 

2. Соціальна та гуманітарна політика, 

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

3. Управління суспільним розвитком, 

аспірантура, 1 р.н., лекції та практичні заняття. 

4. Управління проєктами, аспірантура, 2 р.н., 

лекції. 

5. Техніка адміністративної діяльності, 

магістратура, 1 р.н., лекції 

6. Керівник адміністративної служби, 1 р.н., 

магістратура, лекції 

7. Теорія державного управління охороною 

здоров’я, магістратура, 2 р.н., лекції та практичні 

заняття. 

8. Основи суспільних наук, бакалаврат, 1 р.н., 

лекції та практичні заняття 

 



 

 

ДОСВІД НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ 

 

Період (починати з 

останнього) 

Етап (опис) 

09.2021 р. по т.ч. Заступник директора, професор кафедри соціальної і гуманітарної 

політики Навчально-наукового інституту «Інститут державного 

управління» Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна 

2015-2021 Перший заступник директора, професор кафедри соціальної і гуманітарної 

політики Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України 

2014-2015 Заступник директора з наукової роботи, професор кафедри соціальної і 

гуманітарної політики Харківського регіонального інституту державного 

управління Національної академії державного управління при 

Президентові України 

2013-2014 Завідувач кафедри соціальної і гуманітарної політики Харківського 

регіонального інституту державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України 

2007 - 2012 Завідувач кафедри менеджменту і адміністрування Національного 

фармацевтичного університету МОЗ України 

2006 – 2012 рр. Професор кафедри управління охороною суспільного здоров’я 

Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України 

2003 – 2006 рр. Доцент кафедри управління охороною суспільного здоров’я Харківського 

регіонального інституту державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України 

2003-2006 Навчання в докторантурі Харківського регіонального інституту 

державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України 

1998 Кандидат медичних наук 

1995-1997 Здобувач наукового ступеня кандидата наук у Харківському медичному 

університеті 

1995-2000 Співробітник Інституту терапії АМН України 

1993-1995 Старший лаборант з вищої освітою відділу гастроентерології НІІ терапії 

МОЗ України 

 

НАВЧАННЯ ТА СТАЖУВАННЯ 

Період (починати з 

останнього) 

Етап (опис) 

2020 р. Міністерство цифрової трансформації України, Національне агентство з 

питань державної служби (0,2 кредита ECTS). Сертифікат. 

2019-2020 рр. Національний Еразмус+ Офіс в Україні. Семінари з питань управління 

проєктами у закладах вищої освіти, удосконалення освітніх програм в 

умовах реформування системи вищої освіти, протидії гібридним загрозам 

Сертифікати про участь. 

2018 р. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Malopolska Szkola Administracji 

Publicznej 11-13.04.2018. Certificate №1763/MSAP/2018 

2017 р. German-Ukrainian School of Governance e.V. (GUSG) Certificate, participated 

in the Seminar Business Game and Project Management February 12-16, 2017, 

Berlin, Germany 

2015 р. ХарРІ НАДУ при Президентові України. Свідоцтво про підвищення 

кваліфікації №РП-ПП-42/I-15 від 24.04.2015 за професійною програмою 

(108 навч. годин) 09.02-13.02.2015 та 20.04-24.04.2015  



 

 

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 Понад 260 наукових праць, навчальних видань з управлінської тематики, у тому 

числі – 12 монографій, 34 підручників і навчальних посібників, 3 державних 

патенти України на винахід,. Поле досліджень: державне управління, 

управління суспільним розвитком, стратегічне управління; глобальне 

врядування; євроінтеграційний вектор розвитку України; соціальна і 

гуманітарна політика; державне регулювання інноваційних процесів у системі 

вищої освіти і системі охорони здоров’я. 

Науково-

дослідні роботи 

Науковий керівник, провідний науковий співробітник НДР   

“Євроінтеграційний вектор розвитку України та реалізація національних 

інтересів в умовах глобальних викликів” , ХарРІ НАДУ при Президентові 

України, 2020-2021 рр. 

Науковий керівник, провідний науковий співробітник НДР  “Наукове 

обґрунтування та методичне забезпечення запровадження внутрішньої системи 

оцінки якості освіти в діяльності ХарРІ НАДУ”, ХарРІ НАДУ при Президентові 

України, 2018-2019 рр. 

Науковий керівник, провідний науковий співробітник НДР  “Науково-

методичне забезпечення соціальної складової реалізації державної політики 

сталого розвитку регіону органами публічної влади”, ХарРІ НАДУ при 

Президентові України, 2014-2015 рр.  

Проекти  Проект міжнародної співпраці Erasmus+: WARN 610133-EPP-1-2019-1-FI-

EPPKA2-CBHE-JP «Academic Response to Hybrid Threats – WARN» на підставі 

Положення про реалізацію проектів програм та управління коштами грантів 

програми ЄС Еразмус+ (термін дії 15.11.2019 р. - 14.10.2023 р.). 

Проект із Малопольською школою Публічного адміністрування Краківського 

економічного університета у рамках Програми DOBRE. Післядипломна  

сертифікована  програма «Управління в органах  місцевого  самоврядування  

України» (2019 – по теп. час). 

Проект із розробки бакалаврської програми з публічного управління та 

адміністрування Національної академії державного управління при 

Президентові України спільно з Німецьким товариством міжнародного 

співробітництва (GIZ) та Німецько-українською школою управління (GUSG 

e.V.) за фінансової підтримки Федерального міністерства економічного 

співробітництва та розвитку Федеративної Республіки Німеччина (2015-2017) 

Конференції Учасник та організатор понад 80 науково-практичних конференцій (у т.ч. 

міжнародних), конгресів, симпозіумів, семінарів, «круглих столів»  

Премії та 

нагороди  

Почесна грамота Головного управління охорони здоров’я Харківської обласної 

державної адміністрації (2007 р.), подяка голови Комітету Верховної Ради 

України з питань охорони здоров’я з нагоди дня медичного працівника (2008 

р.), почесна грамота Національного фармацевтичного університету (2011 р.), 

подяка голови Харківської обласної державної адміністрації (2013 р.), почесна 

грамота Національної академії державного управління при Президентові 

України (2013, 2018 р.), подяка директора Харківського регіонального 

інституту державного управління Національної академії державного управління 

при Президентові України (2013 р.), подяка Харківського міського голови (2014 

р.), грамота Харківської обласної ради (2016 р.), почесна грамота Харківської 

обласної державної адміністрації (2015, 2017 р.), Почесна грамота Національної 

служби посередництва і примирення (2017), Подяка Спілки ветеранів АТО 

(2019), Нагрудний знак Спілки ветеранів АТО (2020), грамота департаменту 

освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації (2020 р.), Почесна 

грамота Кабінету Міністрів України (2020). 



 

 

Членство в 

організаціях 

Позаштатний Консультант Комітету Верховної Ради України з питань охорони 

здоров’я (2013-2017 рр). 

Член – експерт дорадчої ради при Комітеті Верховної Ради України з питань 

охорони здоров’я (2007-2012) 

Керівник Всеукраїнського об’єднання «Спілка громадських організацій 

«Здоров’я Нації» (2007 – 2008 роки).  

Віце-президент Всеукраїнського громадського об’єднання «Українська медико-

правова асоціація» (2009 – 2016). 

Інші 

досягнення. 

 

Гарант освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів зі спеціальності 

«Публічне управління та адміністрування» у Харківському регіональному 

інституті державного управління (2017 по т.ч). 

Голова спеціалізованої вченої ради Харківського регіонального інституту 

державного управління (2013-2021). 

Голова науково-експертної ради Харківського регіонального інституту 

державного управління (2015-2021). 

Голова науково-методичної ради Харківського регіонального інституту 

державного управління (2015-2021). 

Заступник голови вченої ради Харківського регіонального інституту 

державного управління (2015-2021). 

Член спеціалізованої вченої ради у Національній академії державного 

управління при Президентові України (2014-2017). 

Співавтор-розробник (у складі авторського колективу) Стратегії розвитку 

Харківської області 2020 затвердженої рішенням сесії обласної ради (2015)   

Член фахової експертної ради з державного управління Державної 

акредитаційної комісії МОН України (2013-2015).  

Заступник голови робочої групи Національної академії державного управління 

при Президентові України із розробки Галузевого стандарту вищої освіти з 

підготовки бакалаврів у галузі знань «Управління та адміністрування», 

спеціальності «Публічне управління та адміністрування» (2014-2015). 

Голова робочої групи Національної академії державного управління при 

Президентові України із розробки паспорту спеціальності 25.00.02 «механізми 

державного управління» (2013-2014). 

Член робочої групи МОН України із розробки Галузевого стандарту вищої 

освіти, освітньо – професійних програм підготовки спеціаліста і магістра галузі 

знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.04.2011 р. № 366. 

Голова акредитаційної комісії МОН України у Національній академії 

державного управління при Президентові України (2011) 

Голова ліцензійної комісії МОН України в Донецькому національному 

медичному університеті (2012).  

Член спеціалізованої вченої ради у Харківському регіональному інституті 

державного управління (2010-2013). 

Член спеціалізованої вченої ради у Раді продуктивних сил України НАН 

України (2008-2010). 

Член редакційних  колегій наукових видань «Вісник Національної академії 

державного управління» (2013-2018), «Теорія та практика державного 

управління» і «Державне будівництво» по т.ч. 

Член робочої групи МОЗ України із розробки проектів нормативних документів 

з питань забезпечення та захисту прав пацієнтів та медичних працівників (2007).  

Координатор проекту „Медичне страхування в Україні” Європейської Бізнес-

асоціації (ЕВА) (2007 – 2008 роки).  

Уперше в науковій практиці запропонував авторський підхід до комплексної 

оцінки та вимірювання збалансованого розвитку країн – членів Організації 



 

 

економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) на основі  агрегованого 

показника - інтегрованого індексу глобального розвитку. Увів у науковий обіг та 

довів можливості використання на практиці Глобального Індексу  GI-10  у якості 

індикатора глобального розвитку на прикладі країн ОЕСР, виходячи із 

співвідношення суспільно-політичної, соціо-гуманітарної та економіко-

технологічної складової для досягнення відповідних узгоджених глобальних цілей 

на основі спільних цінностей. 

https://journalspress.com/integrated-assessment-of-oecd-member-countries-global-

development-in-the-context-of-global-governance 

https://www3.mruni.eu/ojs/public-policy-and-administration/article/view/5038 

Засновник i керівник Вищої школи менеджменту Національного 

фармацевтичного університету (2008-2013). Уперше в Україні запровадив 

комплексний проект навчального видання «Менеджмент i адміністрування» у 20 

томах за ред. проф. Д.В. Карамишева: Том 1. Управління. Менеджмент. 

Адміністрування: теоретичні основи; Том  2. Теорія організації; Том  3. 

Стратегічний менеджмент; Том  4. Менеджмент підприємницької діяльності; Том  

5. Менеджмент керівника підприємства; Том  6. Менеджмент персоналу; Том  7. 

Організація праці менеджера; Том  8. Моделювання управлінських рішень; Том  9. 

Операційний менеджмент; Том  10. Частина 1. Управління потенціалом 

підприємства; Том  10. Частина 2. Управління матеріальними ресурсами; Том  11. 

Інвестиційний менеджмент; Том  12. Частина 1. Фінансовий менеджмент; Том  12. 

Частина 2. Страховий менеджмент; Том  13. Частина 1. Ризик-менеджмент; Том  

13. Частина 2. Антикризовий менеджмент; Том  14. Логістичний менеджмент; Том  

15. Частина 1. Маркетинговий менеджмент; Том  15. Частина 2. Управлінське 

консультування; Том  16. Інноваційний менеджмент; Том  17. Управління 

проектами; Том  18. Міжнародний менеджмент; Том  19. Менеджмент державних 

установ і організацій; Том  20. Частина 1. Документування управлінської 

діяльності; Том  20. Частина 2. Інформаційні системи і технології в менеджменті. 

Співавтор проекту Закону України «Про лікарське самоврядування» (2007-2008 

р.). Автор проектів концепцій та законодавчих ініціатив у сфері охорони здоров’я: 

«Концепція інноваційних перетворень системи охорони здоров’я» та 

«Страхування професійної відповідальності медичних працівників», «Про 

державну програму запровадження загальнообов’язкового соціального медичного 

страхування в Україні на 2015-2017 роки» які були оприлюднені під час заходів, 

проведених спільно з Дорадчою радою при Комітеті Верховної Ради України з 

питань охорони здоров’я протягом 2007 – 2014 років. 
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