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

спеціальність 25.00.01  

Вчене звання  Професор 

Посада Професор 

Кафедра Цифрових технологій та електронного 

урядування 

Факультет/інститут Інститут державного управління 

Навчальні дисципліни у викладанні яких брав участь:  

У поточному році 1. Інформаційна політика та цифрові технології, 

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

2. Цифрова економіка та належне врядування, 

магістратура, 2 р.н., лекції та практичні заняття. 

3. Інформаційні технології у науковій діяльності 

4. Концептуальні засади електронного 

урядування, магістратура, 1 р.н., лекції та 

практичні заняття.  

5. Цифрова економіка та належне врядування, 

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

6. Економіко-математичні методи та моделі. 

Модуль 2. Економетрика, бакалаврат, 3 р.н., 

лекції та семінарські заняття. 

У попередні періоди 1. Інформаційна політика та цифрові технології, 

1 р.н., лекції та семінарські заняття (2018-2020 

н.р.). 

2.  Інформаційна політика та електронне 

врядуванн, 1 р.н., лекції та семінарські заняття 

(2016-2017 н.р.). 

3. Інформаційні технології прийняття нечітких 

управлінських рішень, 2 р.н, лекції та практичні 

заняття (2014-2015 н.р). 

4. Інформаційна економіка. 

5. Системний аналіз і прийняття інноваційних 

рішень, 2 р.н, лекції та практичні заняття (2016-

2017 н.р). 
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6. Електронна установа, 2 р.н, лекції та практичні 

заняття (2017-2018 н.р.). 

7. Інформаційна політика в Україні, 1 р.н,  лекції 

та практичні заняття (1999-2016 н.р.). 

8. Інструментальні засоби електронного офісу, 2 

р.н, , лекції та практичні заняття (2013-2014 н.р.). 

9. Інформаційні системи і технології в управлінні 

організацією лекції та практичні заняття, 1 р.н, 

(2013-2014 н.р.). 

 

ДОСВІД НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ 

 

Період (починати з 

останнього) 

Етап (опис) 

з 01.09.2021 р. по т.ч. Професор кафедри цифрових технологій та електронного урядування 

Навчально-наукового інституту «Інститут державного управління» 

Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна 

2013 –2021 рр. Завідувач кафедри інформаційних технологій і систем управління 

Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові 

України 

2005 – 2013 рр Завідувач кафедри інформатизації державного управління Харківського 

регіонального інституту державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України 

1999 – 2005 рр. Завідувач кафедри інформаційних технологій і систем управління 

Харківській філії Академії державного управління при Президентові 

України 

1999р. Доцент кафедри застосування ЕОМ (Інформатики) Харківського 

державного технічного університету радіоелектроніки 

1996-1998 рр Докторант кафедри застосування ЕОМ Харківського державного 

технічного університету радіоелектроніки 

1994-1996 рр Старший викладач кафедри застосування ЕОМ Харківського 

державного технічного університету радіоелектроніки 

1988-1994 рр Асистент кафедри застосування ЕОМ Харківського інституту 

радіоелектроніки (Харківського державного технічного університету 

радіоелектроніки) 

1986-1988 рр Науковий співробітник кафедри радіотехнічних систем Харківського 

інституту радіоелектроніки 

1982-1986 рр Аспірант кафедри радіотехнічних систем, Харківського інституту 

радіоелектроніки 

1981-1982 рр Молодший науковий співробітник кафедри радіотехнічних систем, 

Харківського інституту радіоелектроніки 

1980-1981 рр Інженер НДС кафедри радіотехнічних систем, Харківського інституту 

радіоелектроніки 

 

НАВЧАННЯ ТА СТАЖУВАННЯ 

Період (починати з 

останнього) 

Етап (опис) 

2020 Академія цифрового розвитку. “Додатки Google в професійній 

діяльності” удосконалена професійна компетентність (цифровий 

компонент) в обсязі 60 академічних годин (2 кредити ECTS). 

04.02.2020 - 04.03.2020 



 

 

2020 р. Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти  

Навчальний курс Експерт з акредитації освітніх програм:\nонлайн 

тренінг 23.09.2020  Ідентифікаційний номер сертифікату 

412fb177c65847edbe7c79bbb3076df0 

2019 “Академія цифрового розвитку «Використання цифрових 

інструментів Google у роботі державних службовців» з 27 листопада 

по 08 грудня 2019 року тривалістю 12 годин 

 Харківський національний університет радіоелектроніки, кафедра 

інформаційно-вимірювальних технологій. 16.10.2018-16.11.2018. 

Свідоцтво № 370 

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 150 наукових праць та навчальних видань з державноуправлінської та 

те6хнічної тематики, у тому числі – – 94 наукові праці (серед яких одна особиста 

монографія,  40 статей у фахових наукових виданнях) та 27 навчально-методичних 

робіт (в тому числі 7 навчальних посібників 2 з яких з грифом МОНУ, 4 статі у 

виданнях, що індексуються у Scopus). Поле досліджень: проблеми вироблення 

державної політики інформатизації державного управління, розвиток демократії 

шляхом цифрових технологій до процесу державного управління, технологічна 

модернізація органів влади.  

Науково-

дослідні роботи 

Керівник НДР: 

1. “Інформатизація районних державних адміністрацій як шлях підвищення 

ефективності їх роботи” (державний реєстраційний номер 0105U002747),  

2. “Підвищення ефективності соціально-економічного розвитку за рахунок 

інформатизації регіональних органів влади” (державний реєстраційний 

номер 0106U012330),  

3. “Концепція впровадження електронного урядування в Україні” (державний 

реєстраційний номер 0109U004872). 

4. «Механізми взаємодії органів влади з громадянами в системі електронного 

уряду»», 2012-2016 р. 

5. .«Електронне урядування у публічному управлінні», 2016 – 2020 рр. 

Проекти   1. Erasmus+:WARN Academic Response to Hybrid Threats (610133-EPP-1-2019-

1-FI-EPPKA2-CBHE-JP)  
 

 

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

семінарів, «круглих столів»  

Премії та 

нагороди  

1. Подяка Харківського регіонального інституту державного управління 

Української академії державного управління при Президентові України 25.12.2001 

наказ №258; 

2. Почесна грамота Харківської міської ради 21.09.2005 ріш.№1123 

3. Почесна грамота Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України 

10.02.2010 №63-к 

4. Подяка Харківського міського голови 04.10.2010 

5. Почесна грамота Сумської обласної державної адміністрації 29.02.2012 

6. Подяка Харківської обласної ради 15.05.2012;  

7. Почесна грамота Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України від 

15.11.2012 № 700-к;  

8. Почесна грамота Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України від 

04.02.2013 № 47-к;  



 

 

9. Подяка директора Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України від 

26.03.2013 № 107-к;  

10. Подяка голови Харківської обласної ради 05.05.2013; 

11. Почесна грамота Національної академії державного управління при 

Президентові України від 05.06.2013 № 346-к 

12. Грамота Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної 

адміністрації від 07.02.2014 № 55-к 
Членство в 

організаціях 

Член редакційної колегії –  збірника наукових праць «Теорія та практика 

державного управління», Харківського регіонального інституту державного 

управління Національної академії державного управління при Президентові 

України. 

Член спеціалізованої вченої ради Д 64.858.01 

Член Вченої ради Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України 

Член Вченої ради факультету соціально-економічного управління Харківського 

регіонального інституту державного управління Національної академії державного 

управління при Президентові України 

Дійсний член Української академії економічної кібернетики 

 


