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Професійні посади:
з 2009 викладач Центру підвищення кваліфікації працівників дипломатичної служби

Дипломатичної академії при міністерстві закордонних справ України
з 2008 тьютор дистанційного курсу ”Стратегічний менеджмент” у Welsh University,

Resource Development International Ltd
з 2008 професор кафедри державного управління Черкаського національного

університету ім. Богдана Хмельницького
з 2006 професор кафедри державного управління Інституту державного управління

Київського національного університету культури і мистецтв
з 2006 викладач Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної

академії державного управління при Президентові України
з 2006 професор кафедри державної політики та управління політичними процесами

Національної академії державного управління при Президентові України
2004-2006 рр. професор кафедри політології Національної академії державного управління при

Президентові України
2002-2003 рр. завідувач інформаційно-аналітичним відділом управління координації роботи

регіональних інститутів Національної академії державного управління при
Президентові України

2000-2004 рр. доцент кафедри політології Української Академії державного управління при
Президентові України

1996-1998 рр. завідувач навчально-методичного відділу Центру підвищення кваліфікації
державних службовців і керівників державних підприємств, установ і організацій
при Полтавській облдержадміністрації

1994-1996 рр. доцент Полтавського державного педагогічного інституту ім. В.Г.Короленка
1992-1994 рр. асистент Полтавського державного педагогічного інституту ім. В.Г.Короленка
1987-1988 рр. асистент Полтавського державного педагогічного інституту ім. В.Г.Короленка
1985-1987 рр. проходив строкову військову службу
1985 р. старший лаборант кафедри історії Полтавського державного педагогічного

інституту ім. В.Г.Короленка

Освіта:
2011 р. вчене звання – ”Професор кафедри державної політики та управління

політичними процесами Національної академії державного управління при
Президентові України

1994 р. вчене звання – “Доцент кафедри соціально-політичних дисциплін” Полтавського
державного педагогічного інституту ім. В.Г.Короленка

2004 р. науковий ступінь – “Доктор наук з державного управління”, захист дисертації за
спеціальністю 25.00.01 — теорія та історія державного управління в
Національній академії державного управління при Президентові України

1992 р. науковий ступінь – “Кандидат історичних наук”, достроковий захист дисертації
за спеціальністю історія політичних партій і громадських рухів у Київському
державному університеті ім. Т.Г.Шевченка

1985 р. диплом з відзнакою Полтавського державного педагогічного інституту ім.
В.Г.Короленка за спеціальністю вчитель історії і суспільствознавства



1998-2001 рр. Докторант Української Академії державного управління при Президентові
України

1989-1992 рр. аспірант Київського державного педагогічного університету ім.
М.П.Драгоманова

1988-1989 рр. стажист-дослідник Київського державного педагогічного інституту ім.
М.Горького

1981-1985 рр. студент історичного факультет Полтавського державного педагогічного
інституту ім. В.Г.Короленка

1981 р. закінчив Чорнухинську середню школу ім. Г.С.Сковороди, Полтавська область

Укладач і викладач навчальних дисциплін:
— Основи аналізу державної політики
— Стратегічне планування
— Теорія і практика управління
— Антикризове управління

Дистанційна форма навчання:
— Розроблення й аналіз державної політики
— Державна політика: аналіз та впровадження в Україні
— Середовище вироблення державної політики
— Оцінювання державної політики та програм
— Оцінювання політики суспільних перетворень в Україні //
Суспільно-політичні реформи
— Політична аналітика і консультування // Політико-правові засади
державного управління

Спеціалізація “Аналіз державної політики”:
— Соціально-політичне середовище аналізу політики
— Відкритість і прозорість творення державної політики
— Оцінювання державної політики
— Порівняльний аналіз вироблення політики в США/Канаді, ЄС і

Україні
—  Креативність й етика аналізу державної політики

Короткотермінові семінари для системи підвищення кваліфікації
– Вироблення і реалізації державної політики
– Основи аналізу державної політики. Підготовка аналітичних

документів
– Управління державними програмами. Моніторинг та оцінювання

Автор понад 190 наукових і науково-методичних праць

Професійні досягнення, нагороди, стипендії:
2011 р. Експерт проекту ”Моніторинг і оцінка програм розвитку малого підприємництва

у Дніпропетровській області“ за підтримки Канадської агенції з міжнародного
розвитку (CIDA)

2011 р. Доповідач на міжрегіональній конференції з обміну досвідом за результатами
реалізації проекту ”Моніторинг і оцінка програм розвитку малого
підприємництва у Дніпропетровській області“ за підтримки Канадської агенції з
міжнародного розвитку (CIDA)

2010-2011 рр. Експерт з проведення творчих майстерень ”Центру громадських ініціатив“ та
підготовки стратегічного плану м. Перечин Закарпатської обл. в межах проекту
”Сталий розвиток громади – запорука високого рівня життя для нинішнього і
наступних поколінь“ за підтримки фонду Східна Європа

2010-2011 рр. Український експерт проекту PRISM ”Розбудова спроможності Міністерства
економіки АРК щодо узгодження республіканських програм із цілями та
пріоритетами стратегії розвитку АРК“ за підтримки Канадської агенції з
міжнародного розвитку (CIDA)



2010 р. Фасилітатор круглого столу ”Реалізація та координація стратегічних планів на
рівні районів АР Крим та на рівні АР Крим“ за підтримки ПРІК ПРООН

2010 р. Тренер-експерт ”Інструментарій аналізу політики“ для грантерів конкурсу
”Місцеві ініціативи для підвищення якості життя“ за підтримки міжнародного
фонду ”Відродження“, програма ”Посилення впливу громадянського
суспільства“

2010 р. Співголова робочої групи ”Public Policy Analysis Development Issues“ на
міжнародній конференції Асоціації Інститутів і шкіл з державного управління
Центральної і Східної Європи (NISPAcee)

2010 р. Учасник науково-методологічного семінару у форматі відеоконференцзв’язку
”Понятійно-категоріальний апарат державного управління“

2010 р. Учасник Українсько-польського науково-практичного семінару, ”Актуальні
проблеми місцевого та регіонального розвитку: польський досвід для України“

2010 р. Тренер-експерт ”Тренінг з вироблення суспільної політики для грантерів
конкурсу ”Об’єднаймось заради реформ (UNITER)“ за підтримки міжнародного
фонду ”Відродження“, програма ”Посилення впливу громадянського
суспільства“

2009-2010 рр. Тренер-експерт, тренінги “Використання SWOT-аналізу і причинно-наслідкового
зв’язку при розробці Стратегії розвитку”, “Використання SWOT-аналізу і
причинно-наслідкового аналізу при розробці Стратегії та формулювання
пріоритетів розвитку району” і ”Вироблення індикаторів (показників)
моніторингу й оцінювання стратегічного плану“ за програмою “Стратегічне
планування та стратегічна екологічна оцінка в АРК”, ПРІК ПРООН

2009 р. Тренер-експерт, тренінг “Використання SWOT-аналізу при розробці
стратегічного плану Чорнобильської АЕС”, м.Славутич,

2009 р. Майстер-клас “Мистецтво вироблення суспільної політики” в межах проекту
“Тренінгові допомога місцевим та регіональним організація громадянського
суспільства”, ТЦК Каунтерпарт

2008 р. Сертифікат опанування курсу S.E.N.S.E. (Strategic Economic Needs and Security
Exercise), Центр досліджень Східної Європи при Варшавському університеті та
МЗС Польщі

2008 р. Сертифікат учасника “Ukraine Knowledge Training Initiative“, Інститут Світового
банку та розбудови приватного і фінансового сектору

2008 р. Участь у семінарі-практикуму “Розробка та впровадження державної політики“,
Вищий інститут державного управління (IDHEAP), м.Лозанна, Швейцарія

2008 р. Сертифікат про підвищення кваліфікації викладацьких кадрів за програмою
“Забезпечення ефективності підготовки і функціонування державних
службовців“, факультет державного управління Московського державного
університету імені М.В.Ломоносова

2007 р. Сертифікат міжнародної конференції A.D.E.D.Y. – K.Polykentro, Афіни, Греція
2007-2008 рр. Укладач програм для тренінгів, тренер, проект ”Запровадження європейських

стандартів державного управління в Україні”, Польсько-українська фундація
співпраці ПАУСІ за фінансової підтримки уряду Великої Британії через „Global
Opportunity Fund”

2007 р. Член стратегічної групи ”Створення професійної підготовки вищого керівного
складу „золотого резерву” з реформування НАДУ, Дорожня карта “Модернізація
системи професійного навчання державних службовців”

2007 р. Експерт, проект ”Покращення доступу сільського населення до правосуддя” в
партнерстві з Творчим центром Каунтерпарт та Інститутом громадянського
суспільства за фінансової підтримки ЄС

2006 р. Сертифікат учасника тренінгів “Аналіз потреб у фасилітованому
патисипативному навчанні” і “Розробка та оцінювання тренінгу”, Національна
школа управління Великої Британії (National School of Government) та Польсько-
українська фундація співпраці (PAUCI)



2006 р. Тренер-експерт, курс ”Роль держави і основи державної політики в сучасних
умовах”, Програма підвищення кваліфікації державних службовців Республіки
Таджикистан, Проект інституту Світового банку

2006, 2007 pр. Учасник Національного форуму ”Сучасний стан та перспективи регіонального
розвитку в Україні”, проект партнерства Канада-Україна ”Регіональне
врядування та розвиток”

2006, 2007 р. Учасник XIV, XV щорічних конференцій Асоціації інститутів і шкіл з
державного управління Центральної та Східної Європи (NISPAcee), Словенія,
Україна

2005-2006 pр. Експерт-тренер, Програми урядового стажування, проект Національного
демократичного інституту за підтримки Агентства США з міжнародного
розвитку (USAID)

2005 р. Експерт, дослідження ”Оцінка місцевої політики щодо попередження насильства
в сім’ї на рівні Херсонської області”, проект „Сім’я без насильства”, за
фінансової підтримки Євросоюзу

2005 р. Учасник круглого столу ”Органи самоорганізації населення: здобутки і
перспективи розвитку”

2005 р. Учасник XVIII Міжнародного конгресу з підготовки вищих державних
службовців

2005 р. Модератор відеоконференцій “Моніторинг і методи оцінювання корупції”,
Дистанційний центр навчання, Навчальна мережа глобального розвитку

2005 р. Сертифікат “Навички англомовного письмового наукового спілкування для
українських науковців”, Партнерська програма “Ореґон-Львів”, Львівський
національний університет ім. І.Франка

2005 р. Експерт-тренер, навчально-методичний семінар в рамках проекту “Втілення
міжнародних стандартів знань з питань державного управління і державної
політики” (PPKN), Канадське бюро з міжнародної освіти (CBIE), Канадська
агенція міжнародного розвитку (CIDA)

2004-теп.час Тренер-експерт, Програма сприяння парламенту України, Проект Агентства
США з міжнародного розвитку (USAID), Університету Індіана та Верховної Ради
України

2003 р. Стажування за навчальною програмою розробка навчального курсу “Стратегічне
планування”, Польща

2002/2003 рр. Ґрант міжнародного фонду “Відродження” (конкурс для нових навчальних
курсів)

2002 р. Сертифікат досягнень, стажування за навчальною програмою “Розробка курсу
“Аналіз державної політики”, університет Делгаузі, Галіфакс, Канадське бюро з
міжнародної освіти (CBIE), Канадська агенція міжнародного розвитку (CIDA)

2002 р. Учасник тренінгу з курсу ”Оцінка програм”, проект Світового банку
2001 р. Сертифікат “Літньої школи для фахівців з аналізу державної політики”,

Дніпропетровський регіональний інститут державного управління, Національної
академії державного управління при Президентові України

1999/2000 рр. Ґрант міжнародного фонду “Відродження” (конкурс для нових навчальних
курсів)

1999 р. Сертифікат співпраці, Канадсько–Український проект “Демократична освіта”,
Центр вивчення демократії, університет Квінз, Канадська агенція міжнародного
розвитку (CIDA)

1999 р. Сертифікат досягнень, навчальний візит до Канади за темою “Аналіз державної
політики”, Канадське бюро з міжнародної освіти (CBIE), Канадська агенція
міжнародного розвитку (CIDA)

1999 р. Сертифікат досягнень, програма “Аналіз державної політики” проекту
“Створення потенціалу для розробки та аналізу напрямків державної політики в
Україні”, університет Карлетон, Канадська агенція міжнародного розвитку
(CIDA)



1984 р. Медаль “Кращому студенту” Полтавського державного педагогічного інституту
ім. В.Г.Короленка

Участь у професійних асоціаціях:
з 2010 р Член спеціалізованої вченої ради Національної академії державного управління

при Президентові України
2010 р. Член редакційної колегії ”Публічне управління: теорія та практика“. Збірник

наукових праць Асоціації докторів наук з державного управління
2010 р. Член редакційної колегії матеріалів науково-практичної конференції ”Галузь

науки ”Державне управління“: історія, теорія, впровадження“
2009 р. Член спеціалізованої вченої ради Національного інституту стратегічних

досліджень
з 2009 р. Член Асоціації докторів наук з державного управління
2008 р. Член редакційної колегії матеріалів науково-практичної конференції

“Децентралізація державного управління та розвиток місцевого
самоврядування в контексті європейської практики“

з 2007 р. Директор “Інституту аналізу політики та стратегій“
з 2007 р. Головний редактор науково-практичного журналу ”Суспільна політика та

стратегічний менеджмент” (Journal of Policy and Strategic Public Management)
2007 р. Член редакційної колегії матеріалів науково-практичної конференції “Держане та

муніципальне управління в умовах політико-адміністративної реформи“
2007-2008 рр. Консультант Ф’ючерс Груп Інтернешнл, Проект ”ПОЛІСІ ІІ” (USAID) в Україні
з 2006 р. Член редколегії журналу ”Стратегічні пріоритети” (Національний інститут

стратегічних досліджень)
з 2006 р. Експерт “Інституту лідерства, інновацій та розвитку“
з 2005 р. Експерт, NISPAcee, Асоціації інститутів і шкіл з державного управління

Центральної та Східної Європи
з 2004 р Член спеціалізованої вченої ради Львівського регіонального інституту

державного управління Національної академії державного управління при
Президентові України

з 2004 р науковий редактор перекладних праць видавництва “Основи”
2002 р. Експерт, “Лабораторія наукового перекладу”, Міжнародного фонду

“Відродження”
з 2001 р. член “Асоціації аналітиків політики”
з 2001 р. секретар консультативно-методичного центру з проблем державної політики
з 2000 р. Заступник голови “Асоціації молодих науковців НАДУ”
1996-1998 рр. секретар науково-методичної ради Центру підвищення кваліфікації державних

службовців і керівників державних підприємств, установ і організацій при
Полтавській облдержадміністрації

1996 р. член “Соціологічної асоціації України”
Мови:
українська (рідна), російська (вільно), англійська (добре), французька (зі словником)


