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Стать Ч| Дата народження 07 квітня 1968 р.|  

Громадянство: громадянин України 

 

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

25.00.02  

Вчене звання  Професор 

Посада Професор 

Кафедра Економічної політики та менеджменту 

Факультет/інститут Інститут державного управління 

Навчальні дисципліни, у викладанні яких брав участь:  

У поточному році 1.Стратегічне управління, магістратура, 1 р.н., лекції 

та практичні заняття. 

2. Інвестиційний менеджмент, магістратура, 1 р.н., 

лекції та практичні заняття. 

 

У попередні періоди 1. Економіка підприємств, факультет соціально-

економічного управління, 2 р.н., лекції та семінарські 

заняття (2011-2013 н.р.). 

2. Економічний аналіз, 2 р.н., лекції та практичні 

заняття (2014-2019 н.р.).  

 

 

ДОСВІД НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ 

 

Період (починати з 

останнього) 

Етап (опис) 

09.2021 р. по т.ч. професор кафедри економічної політики та менеджменту Навчально-

наукового інституту «Інститут державного управління» Харківського 

національного університету ім. В.Н. Каразіна 

09.2007 – 08.2021 рр. Завідувач кафедри економічної політики та менеджменту Харківського 

регіонального інституту державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України 

2006  – 2007 рр. професор кафедри економічної політики та менеджменту Харківського 

регіонального інституту державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України 

2003 – 2006 рр. Навчання в докторантурі Харківського регіонального інституту державного 

управління Національної академії державного управління при Президентові 

України 

2002 – 2003 рр. доцент кафедри економічної політики Харківського регіонального 

інституту державного управління Національної академії державного 

управління при Президентові України 

2001 – 2002 рр. заступник директора з економіки Інституту експериментальної і клінічної 



 

 

ветеринарної медицини Української академії аграрних наук 

1998 – 2001 рр. доцент кафедри економіки, бізнесу та маркетингу Харківського технічного 

університету сільського господарства. 

1994 – 1997 рр. асистент кафедри статистики та економічного аналізу Харківського 

державного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва 

 

 

НАВЧАННЯ ТА СТАЖУВАННЯ 

Період (починати з 

останнього) 

Етап (опис) 

2020 р. Підвищення кваліфікації на кафедрі менеджменту і адміністрування 

Українського державного університету залізничного транспорту. 

2017 р. Стажування у Каразінській школі бізнесу в інституті післядипломної 

освіти та заочного (дистанційного) навчання ХНУ ім. В.Н. Каразіна,  17 

жовтня-15 листопада 2017 р, сертифікат № 864 

2014 р. Університет Центральної Азії, м. Бішкек, Киргистан 

2011-2013  рр. Стажування з економічного прогнозування у рамках навчальної програми 

Проекту міжнародної технічної допомоги «Розбудова спроможності до 

економічно обґрунтованого планування розвитку областей та міст України» 

(Проект РЕОП, Конференційна рада Канади), 2011-2013 рр.,  м. Оттава, 

Канада, 

2013 р. Техаський університет в Остіні, напрям «Інноваційна підготовка», курс 

«Комерціалізаційні пошуки», березень 2013р. 

2005 р. Академія державного та суспільного будівництва при Президентові 

Республіки Узбекистан, Ташкент, Республіка Узбекистан (Спеціальний 

учбово-практичний курс) 

  



 

 

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 160 наукових праць та навчальних видань з державноуправлінської та 

економічної тематики, у тому числі – 22 монографії, 11 підручників і навчальних 

посібників. Поле досліджень: стратегічне планування соціально-економічного розвитку, 

сталий розвиток, інвестиційний менеджмент, економіка підприємств.  

Науково-

дослідні роботи 

1. Науковий керівник НДР «Механізми формування та реалізації державної 

економічної політики регіонального розвитку», ХарРІ НАДУ при Президентові України, 

2016 р.  

2. Науковий керівник НДР ІІ пол. дн. «Механізми взаємодії держави та бізнесу в 

умовах глобального інноваційного розвитку», 2016 – 2020 рр. 

3. Науковий керівник НДР «Проблеми розвитку сільських територій України» 

(2020-2021 рр) 

Проекти  Проект міжнародної технічної допомоги «Розбудова спроможності до економічно 

обґрунтованого планування розвитку областей і міст України», який є складовою 

програми Уряду Канади щодо технічного співробітництва з Україною (2012 – 2014), 

проект «Харківська інноваційна платформа» за підтримкою Фонду цивільних досліджень 

і розвитку США /СRDF Global/ в партнерстві з Державним агентством з питань науки, 

інновацій і інформатизації України (2011 – 2013), експерт у складі Робочої групи з 

розробки партисипативної стратегії розвитку Пісочнської ОТГ (за кошти МТД, отримані 

від Посольства Канади в Україні (2018). 

Конференції Учасник та організатор понад 50 міжнародних науково-практичних конференцій, 

семінарів, «круглих столів»  

Премії та 

нагороди  

Нагороджений Почесною грамотою НАДУ при Президентові України (2009), дипломом 

XII обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» в номінації 

«Науковець» (2010), Почесними грамотами Харківського регіонального інституту 

державного управління Національної академії державного управління при Президентові 

України (2006, 2010, 2011), Почесною грамотою виконкому Харківської міської ради 

(2011), Подякою голови Харківської обласної державної адміністрації (2011), Грамотою 

Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації (2013), диплом 

ХVI обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» в номінації «Завідувач 

кафедри» (2014), Грамотою Харківської обласної ради (2014), Почесною грамотою 

Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної 

адміністрації (2015), Почесною грамотою Харківської обласної державної адміністрації 

(2018), Почесною грамотою Всеукраїнської професійної спілки працівників сфери вищої 

освіти (2018). 

Членство в 

організаціях 

Член редакційної колегії журналів «Держава та регіони», Державне управління, 

«Публічне управління: теорія та практика», «Теорія та практика державного управління». 

Дійсний член Академії економічних наук України, член Асоціації докторів наук з 

державного управління, член Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників, 

незалежний директор у Наглядовій раді публічного акціонерного товариства "Східно-

Український банк "Грант", Regional Science Association (London, HQ), корпоративне 

членство з листопада 2018 р. 

 


