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Стать Ж| Дата народження 29 червня 1959 р.|  

Громадянство: громадянка 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. Політична психологія та іміджелогія, 

магістратура, 2 р. н., лекції, семінарські заняття, 

практичні заняття. 

2. Стратегічні комунікації, магістратура, 2 р. н., 

лекції, практичні заняття.  

3. Кризові комунікації, магістратура, 2 р. н., 

лекції, практичні заняття. 

4. Комунікативні технології в публічному 

управлінні, магістратура, 2 р. н., лекції. 

6. Етика та світоглядні засади наукової 

діяльності, аспірантура,1 р.н., лекції, семінарські 

заняття. 

7. Комунікативні аспекти діяльності дослідника, 

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

8. Методологічне забезпечення освітньої 

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

заняття. 

9. Демократія участі та комунікації в публічному 

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

заняття. 

10. Етика ділового спілкування, бакалаврат, 2 р. 

н., лекції, практичні заняття. 

11. Психологічні аспекти гібридної війни та 

механізми протидії конфліктам. 2 р.н. лекції, 

практичні заняття. 

У попередні періоди 1. Політична психологія та іміджелогія, 

магістратура, 2 р. н., лекції, семінарські заняття, 



 

 

практичні заняття, (2010-2020).. 

2. . Стратегічні комунікації, магістратура, 2 р. н., 

лекції, практичні заняття, (2015-2020).  

3. Кризові комунікації, магістратура, 2 р. н., 

лекції, практичні заняття, (2015-2020). 

4. Комунікативні технології в публічному 

управлінні, магістратура, 2 р. н., лекції, (2015-

2020). 

5. Громадські об’єднання і політичні партії як 

суб’єкти політичного процесу, магістратура, 2 р. 

н., лекції,  (2015-2018). 

6. Етика та світоглядні засади наукової 

діяльності, аспірантура,1 р.н., лекції, семінарські 

заняття,  (2016-2020). 

7. Комунікативні аспекти діяльності дослідника, 

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

(2016-2020). 

8. Методологічне забезпечення освітньої 

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

заняття,  (2017-2020). 

9. Демократія участі та комунікації в публічному 

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

заняття,  (2017-2020). 

10. Етика ділового спілкування, бакалаврат, 2 р. 

н., лекції, (2000-2020). 

11. Психологія управління, бакалаврат, 2 р. н., 

лекції, (2004-2020). 

 

ДОСВІД НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ 

 

Період (починати з 

останнього) 

Етап (опис) 

з 1 вересня  2021 р. 

дотепер 

Професор кафедри публічної політики Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна, навчально-наукового інституту 

«Інститут державного управління» 

2013 – 2021 рр. Професор кафедри політології та філософії Харківського 

регіонального інституту державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України 

2009 – 2013 рр. Професор кафедри публічного адміністрування і кадрової політики 

Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові 

України. 

2007 - 2008 рр. Доцент кафедри державної кадрової політики Харківського 

регіонального інституту Національної академії державного 

управління при Президентові України. 

2004 – 2007  рр. Навчання в докторантурі Харківського регіонального інституту 

державного управління Національної академії державного 

управління при Президентові України. 

03.2004 – 10.11 2004 рр. Доцент каф. політології та філософії Харківського регіонального 

інституту державного управління Національної академії державного 

управління при Президентові України. 

2001 - .2003 рр. Доцент кафедри державної політики Харківського регіонального 



 

 

інституту державного управління Української Академії державного 

управління при Президентові України 

1993 – 2001 рр. Старший викладач, доцент кафедри психології Харківського 

національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди 

Навчання в аспірантурі (заочна форма навчання) Харківського 

національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди 

 

 

НАВЧАННЯ ТА СТАЖУВАННЯ 

Період (починати з 

останнього) 

Етап (опис) 

2019 р. Школа психосоматики, Харківський національний педагогічний 

університет ім. Г.С. Сковороди (Харків). 

2014 р. Класичний приватний університет, Науково-освітній комплекс КПУ, 

кафедра адміністративного менеджменту та бізнес-адміністрування 

(Запоріжжя) 

2011 Тяньцзінський адміністративний інститут (Китай) 

2010 Полтавський національний технічний університет імені Юрія 

Кондратюка (Полтава) 

2006 Інститут НЛП під керівництвом В.Панченко, авторський семінар 

С.Горіна, «Модель Еріксоновського гіпнозу» (Харків) 

2004 Тематичний семінар «Інформаційні технології», Харківський 

регіональний інститут державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України (Харків)  

  



 

 

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, 20 

навчально-методичних посібників та 1 навчальний посібник з грифом МОН. 

Досліджую проблеми політичної психології та іміджелогії, стратегічних й 

кризових комунікацій та комунікативних технологій в публічному управлінні, 

громадських об’єднань і політичних партій як суб’єктів політичного процесу, 

етики наукової діяльності та комунікативних аспектів діяльності дослідника, 

методологічного забезпечення освітньої діяльності, демократії участі в 

публічному управлінні, етики ділового спілкування та психології управління.  

Науково-

дослідні роботи 

Відповідальний виконавець: 

«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.) 

«Формування та механізми реалізації регіональної кадрової політики у сфері 

державного управління і місцевого самоврядування» (2010 р.). 

«Психодіагностика як ефективний інструмент реалізації регіональної кадрової 

політики у сфері публічного управління» (2009 р.). 

«Демократичне врядування: інституційні механізми формування та реалізації 

системи публічного управління» (2008 р.). 

«Інноваційні механізми забезпечення професіоналізації функціональної діяльності 

кадрових служб у сфері публічного управління» (2007 р.). 

Проєкти  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.). 

Спільний проект Харківського університетського консорціуму з Німецьким 

товариством міжнародного співробітництва (GIZ) «Ефективне управління 

конфліктами: базові навички медіатора (2018). 

Конференції Учасник в понад 70 міжнародних науково-практичних конференцій, семінарів, 

«круглих столів»  

Премії та 

нагороди  

Почесна грамота Харківської обласної ради (2019 р.). 

Подяка ХарРІ НАДУ за активну участь в організації наукової діяльності ХарРІ 

НАДУ з нагоди святкування Дня науки в Україні (2011 р). 

Почесна грамота за високий професіоналізм Харківського регіонального 

інституту державного управління Національної академії державного управління 

при Президентові України (2009 р.). 

Грамота особливої шани директора Харківської ЗОШ №124 

Членство в 

організаціях 

Член спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських та докторських 

дисертацій Інституту державного управління Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна. 

Член Експертної ради Харківського регіонального інституту державного 

управління Національної академії державного управління при Президентові 

України  

Член спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій у 

Харківському національному педагогічному університеті ім.. Г.С.Сковороди 

Член Асоціації докторів наук з державного управління. 

Член редакційної ради Наукового журналу «Вісник Національної академії 



 

 

державного управління при Президентові України». 

 


