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Стать Ч| Дата народження 2 березня 1976 р.|  

Громадянство: громадянин України 

 

Науковий ступінь (ступінь, спеціальність) Кандидат соціологічних наук, спеціальність 22.00.07 – 

Соціологія управління 

Вчене звання  Доцент 

Посада Доцент 

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., 

практичні та семінарські заняття. 

2. Інформаційно-аналітичне забезпечення 

комунікативної діяльності, магістратура, 2 р.н., лекції, 

практичні та семінарські заняття. 

3. Інформаційно-аналітична складова публічного 

управління, аспірантура 2 р.н., лекції, практичні та 

семінарські заняття.  

4. Інформаційна політика та цифрові технології, 

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

заняття. 

5. Інституціональні особливості та технології сучасних 

політичних процесів, магістратура, 1 р.н., лекції, 

практичні та семінарські заняття 

У попередні періоди 1. Основи інформаційно-аналітичної діяльності (2010-

2018 н.р.). 

2. Інформаційна політика та цифрові технології, 

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

заняття (2018-2020 н.р.). 

3. Інформаційна політика та електронне врядування, 

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

заняття (2017-2019 н.р.) 

4. Глобальне врядування і міжрівневі відносини у 

публічному управлінні, аспірантура, 2 р.н., практичні та 

семінарські заняття (2018-2021 р.н.). 

 

  



 

 

ДОСВІД НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ 

Період (починати з 

останнього) 

Етап (опис) 

з вересня 2021 року Доцент кафедри публічної політики Навчально-наукового інституту 

«Інститут державного управління» Харківського національного 

університету ім. В.Н. Каразіна 

Вересень 2007 року – 

серпень 2021 року 

Доцент кафедри політології та філософії Харківського регіонального 

інституту державного управління Національної академії державного 

управління при Президентові України 

Жовтень 2005 року - 

вересень 2007 року 

 

Начальник управління координації наукових досліджень та 

інформаційно-аналітичної роботи Харківського регіонального інституту 

державного управління Національної академії державного управління 

при Президентові України 

Лютий 2001 - вересень 

2005 рок 

Начальник інформаційно-аналітичного відділу Харківського 

регіонального інституту державного управління Української академії 

державного управління при Президентові України 

Жовтень 1998 - лютий 

2001 року 

 

Провідний спеціаліст інформаційно-аналітичного відділу Харківського 

регіонального інституту державного управління Української академії 

державного управління при Президентові України 

Листопад 1997 року - 

жовтень 1998 року 

Аспірант із відривом від виробництва Харківського державного 

університету ім. О.М.Горького 

 

НАВЧАННЯ ТА СТАЖУВАННЯ 

Період (починати з 

останнього) 

Етап (опис) 

2012  участь у програмі «Європейські ознайомчі візити» для українських 

журналістів і спеціалістів по зв’язкам з громадськістю, що 

реалізовувалася під патронатом члена правління Групи Європейських 

консерваторів та реформістів Європейського парламенту Міхала 

Камінського, знайомство з роботою Європейського парламенту, 

НАТО, ЮНЕСКО 

2008 Тяньцзінський адміністративний інститут (Китай) 

2006 Участь у програмі «Відкритий світ», поїздка в США (Вашингтон, 

Даллас) 

2005  Тренінг для керівників регіональних аналітичних центрів в Центрі 

Разумкова 

 

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 70 наукових праць та навчальних видань, у тому числі – 7 монографій. 

Досліджую проблеми розвитку інформаційного суспільства, ефективності 

діяльності органів публічної влади, впливу глобалізаційних процесів на 

національні держави і публічне управління, гібридні загрози.  

Науково-

дослідні роботи 

2000 рік – НДР «Функціональний аналіз в органах державного управління» 

2002 рік –  НДР «Аналіз потреб працівників органів місцевого самоврядування у 

професійному навчанні» 

2003 рік –  НДР «Аналіз потреб  у професійному навчанні посадових осіб органів 

місцевого самоврядування м.Харкова» 

2004 рік – НДР «Оцінка впливу навчання на професійну діяльність державних 

службовців Харківської області» 

2005 рік – НДР «Функціональний аналіз та потреби у навчанні працівників 



 

 

місцевих державних адміністрацій Харківської області» 

2007-2008 рр. – НДР «Потреби у професійному навчанні державних службовців та 

посадових осіб місцевого самоврядування Харківської області» 

2016-2017 рр. –  НДР «Підвищення ефективності організації публічного управління 

на регіональному та місцевому рівнях» 

2018-2021 рр. – НДР  «Розвиток публічного управління в умовах глобалізації». 

Проекти  Проект Tempus TACIS «Тренінгові програми для підготовки державних 

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

2008 рр.). 

Проект ПРООН «Розробка моделі оптимізації розподілу функціональних 

обов‘язків місцевих адміністрацій» (2019 р.). 

Проект ПРООН «Розробка моделі оптимізації розподілу функціональних 

обов‘язків місцевих адміністрацій» (2020 р.). 

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

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

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

семінарів, «круглих столів»  

Премії та 

нагороди  

Почесна грамота Харківської обласної державної адміністрації (2019 р.). 

Почесна грамота Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України (2014 р.). 

Почесна грамота Головного управління з питань державної служби України (2004 

р.) 

Членство в 

організаціях 

Президент громадської організації «Соціологічна лабораторія «Академічні 

ініціативи»  

 


