
 

 

 

 

 
КУЗНЕЦОВ АНДРІЙ ОЛЕГОВИЧ  

 

 Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 

навчально-науковий інститут «Інститут державного управління», 

Україна, 61001, м. Харків, пр. Московський, 75, каб. 41 

+380577323255 

parathzels@gmail.com 

polifil1@ukr.net 

Соціальні мережі/чати не використовую  

Аккаунт (профіль) в наукометричних базах даних  

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

Стать Ч| Дата народження 1971 р.|  

Громадянство: громадянин України 

 

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

спеціальність 25.00.02  

Вчене звання  Доцент 

Посада Доцент 

Кафедра Публічної політики 

Факультет/інститут Інститут державного управління 

Навчальні дисципліни у викладанні яких брав участь:  

У поточному році 1. Методологічне забезпечення досліджень 

публічного управління та адміністрування. 

2. Концептуальні засади сучасного наукового 

пізнання. 

У попередні періоди 1. Організаційно-правові засади державного 

управління (2006-2018 н.р.). 

2. Логіка (2016-2018 н.р.).  

3. Антикризове управління (2008-2012 н.р.). 

4. Інноваційний менеджмент (2006-2012 н.р.). 

5. Менеджмент персоналу (2012-2014 н.р.). 

 

ДОСВІД НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ 

 

Період (починати з 

останнього) 

Етап (опис) 

2021 – т.ч. Перший заступник директора з питань грантової підтримки 

Національного фонду досліджень України 

2018 – 2021 рр. Начальник відділу організації наукової роботи та докторантури 

Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові 

України 

2021 – т.ч. Доцент кафедри публічної політики навчально-наукового інституту 

«Інститут державного управління» Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна 

2019 – 2020 рр. Доцент кафедри політології та філософії Харківського регіонального 

інституту державного управління Національної академії державного 

управління при Президентові України 

2005 – 2019 рр. Доцент кафедри державного управління Харківського регіонального 

інституту державного управління Національної академії державного 



 

 

управління при Президентові України 

2007 – 2018 рр. Начальник управління координації наукових досліджень та 

інформаційно-аналітичної роботи Харківського регіонального 

інституту державного управління Національної академії державного 

управління при Президентові України 

2005 – 2007 рр. Заступник начальника управління координації наукових досліджень 

та інформаційно-аналітичної роботи – начальник відділу організації 

наукових досліджень Харківського регіонального інституту 

державного управління Національної академії державного 

управління при Президентові України 

2002 – 2005 рр. Навчання в аспірантурі Харківського регіонального інституту 

державного управління Національної академії державного 

управління при Президентові України 

 

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 90 наукових праць та навчальних видань, у тому числі – 5 монографій, 4 

підручники і навчальних посібників. Досліджую проблеми розвитку галузі науки 

публічного управління, методологію наукових досліджень, етику в публічному 

управлінні, концептуальні засади і доктрини державного управління.  

Науково-

дослідні роботи 

Брав участь як відповідальний виконавець у 5 науково-дослідних роботах 

Проекти  відсутні 

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

семінарів, «круглих столів»  

Премії та 

нагороди  

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

Грамота Харківської обласної ради (2014 р.). 

 

Членство в 

організаціях 

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських та 

докторських дисертацій Інституту державного управління Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна. 

 

 


