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Стать Ж| Дата народження 23 квітня 1974 р.|  

Громадянство: громадянка України 

 

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

25.00.02 – Механізми державного 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. Громадські об’єднання і політичні партії як суб’єкти 

політичного процесу, магістратура, 2 р.н., лекції, 

практичні та семінарські заняття.  

2. Інформаційна політика та цифрові технології, 

магістратура, 1 р.н., практичні заняття. 

3. Комунікативні технології в публічному управлінні, 2 

р.н., лекції, практичні та семінарські заняття. 

4. Публічна політика, 1 р.н., практичні 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 2009 року – 

серпень 2021 року 

Доцент кафедри політології та філософії Харківського регіонального 

інституту державного управління Національної академії державного 

управління при Президентові України 



 

 

 

НАВЧАННЯ ТА СТАЖУВАННЯ 

Період (починати з 

останнього) 

Етап (опис) 

2012 Підвищення кваліфікації на тематичному семінарі «Актуальні 

проблеми місцевого самоврядування в Україні» 

2010  Навчання за 216-годинною професійною програмою підвищення 

кваліфікації державних службовців 

2010 Підвищення кваліфікації на тематичному семінарі «Організаційно-

правові  засади місцевого самоврядування» 

2005  Навчання за 216-годинною професійною програмою підвищення 

кваліфікації державних службовців 

2005 Підвищення кваліфікації на тематичних курсах «Культура мовлення 

державного службовця» 

 

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 30 наукових праць та навчальних видань, у тому числі – 1 монографія і 2 

навчальних посібники. Досліджую проблеми державного регулювання видавничої 

справи, комунікації в публічному управлінні, взаємодії інститутів громадянського 

суспільства та держави  

Науково-

дослідні роботи 

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  Не маю 

Конференції Учасник та організатор понад 30 міжнародних науково-практичних конференцій, 

семінарів, «круглих столів»  

Премії та 

нагороди  

Не маю 

Членство в 

організаціях 

Засновник громадської організації «Інститут підтримку розвитку українського 

суспільства «Ярина»  

 


