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Соціальні мережі/чати https://www.linkedin.com/in/макаренко-
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Аккаунт (профіль) в наукометричних базах даних  

https://scholar.google.com.ua/citations?user=BT9AW5IAAAAJ&hl=en&

citsig=AMD79oq4nNPOGQQsPDRxXFxxfd6nzVHKRg 

Стать Ч| Дата народження 09 квітня 1972 р.|  

Громадянство: громадянин України 

 

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

спеціальність 25.00.01  

Вчене звання  Доцент 

Посада Доцент 

Кафедра Публічної політики 

Факультет/інститут Інститут державного управління 

Навчальні дисципліни у викладанні яких брав участь:  

У поточному році 1. Політичний менеджмент і маркетинг, 

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

семінарські заняття. 

2. Інституціональні особливості та технології 

сучасних політичних процесів, магістратура, 

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

3. Парламентаризм, 1-2 р.н., магістратура, лекції, 

практичні заняття. 

4. Демократичне врядування: теорія і практика, 

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

5. Громадські об’єднання і політичні партії як 

суб’єкти політичного процесу, 2 р.н., практичні 

заняття. 

У попередні періоди 1. Публічна політика, аспірантура, 1 р.н.,  

практичні та семінарські заняття. 

2. Політичний менеджмент і маркетинг, 

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

семінарські заняття.  

3. Інституціональні особливості та технології 

сучасних політичних процесів, 2 р.н., лекції 

практичні та семінарські заняття. 

4. Інформаційна політика та цифрові технології, 

магістратура, 1 р.н., практичні заняття. 

5. Парламентаризм, 1 р.н., практичні заняття. 

 

 



 

 

ДОСВІД НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ 

 

Період (починати з 

останнього) 

Етап (опис) 

з вересня 2021 р. по т.ч. Доцент кафедри публічної політики Навчально-наукового інституту 

«Інститут державного управління» Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна 

2019 – 2021 рр. Доцент кафедри політології та філософії Харківського регіонального 

інституту державного управління Національної академії державного 

управління при Президентові України 

2017 – 2018 рр. Доцент кафедри регіонального розвитку та місцевого самоврядування, 

кафедри державного управління Харківського регіонального інституту 

державного управління Національної академії державного управління 

при Президентові України 

2012 – 2015 рр. Навчання в докторантурі Харківського регіонального інституту 

державного управління Національної академії державного управління 

при Президентові України 

2010 – 2017 рр. Доцент кафедри регіонального розвитку та місцевого самоврядування, 

Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України 

2008 – 2009 рр. Старший викладач кафедри регіонального управління та місцевого 

самоврядування Харківського регіонального інституту державного 

управління Національної академії державного управління при 

Президентові України 

2005 – 2008 рр. Навчання в аспірантурі Харківського регіонального інституту 

державного управління Національної академії державного управління 

при Президентові України 

2004 – 2005 рр. Начальник відділу прийому, розподілу слухачів і зв’язків з 

випускниками Харківського регіонального інституту державного 

управління Національної академії державного управління при 

Президентові України 

2000 – 2002 рр. Навчання в магістратурі Харківського регіонального інституту 

державного управління Української Академії державного управління 

при Президентові України 

1994 – 1999 рр. Вчитель історії Середино-Будської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №2 

Сумської області 

 

 

НАВЧАННЯ ТА СТАЖУВАННЯ 

Період (починати з 

останнього) 

Етап (опис) 

2001 р. Стажування в системі державної служби та місцевого самоврядування в 

федеральних землях м. Берлін і Бранденбург (ФРН) 

  



 

 

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 – участь у 4 

колективних монографіях. Досліджую проблеми державотворення, розвитку 

інформаційного суспільства, ефективності діяльності органів публічної влади, 

ідеологічні аспекти публічного управління.  

Науково-

дослідні роботи 

Відповідальний виконавець: 

«Формування територіальних кластерів як інструменту регіонального розвитку» 

(2012-2013 рр.); 

«Управлінські технології забезпечення спроможності місцевого самоврядування в 

умовах децентралізації» (2016 – 2019) 

Розробник і виконавець: 

Ліцензійна справа з надання освітньої послуги у сфері вищої освіти для відкриття 

підготовки фахівців за новою спеціальністю 8.15010009 «Місцеве самоврядування» 

галузі знань 1501 «Державне управління» освітньо-кваліфікаційного рівня 

«Магістр» у Харківському регіональному інституті державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України (2013-

2014 рр.). 

Проекти  Проект ПРООН «Функціональний аналіз: оцінка та огляд систем управління та 

організаційний план розвитку у Торецькій ОТГ» (2020 р.). 

 


