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Прізвище:   КУПРІЙ 

 

Ім’я:                                 Володимир  

 

Рік народження:  1971 

 

Громадянство:                 Україна 

 

Освіта  

Заклад освіти [рік вступу – рік завершення] Отриманий освітньо-кваліфікаційний рівень: 

Національна академія державного управління 
при Президентові України, [2002 – 2007] 

кандидат наук з державного управління (спеціальність 25.00.01 – теорія 
та історія державного управління. Тема дисертації: «Організації 
громадянського суспільства як суб’єкти вироблення державної політики» 

Українська академія державного управління 
при Президентові України [2000 – 2002] 

магістр державного управління 

Херсонський державний педагогічний інститут 
[1997-1998] 

магістр української мови та літератури, зарубіжної літератури 

Херсонський державний педагогічний інститут 
[1992-1997] 

спеціаліст, вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури 

 
Членство у професійних асоціаціях:  European Evaluation Society (EES), American Evaluation Association, The Network of Institutes 
and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe (NISPAcee), American Society for Public Administration (ASPA). 
 
Професійний досвід 
 
Викладацька та дослідницька робота 

• Національний університет «Києво-Могилянська Академія», викладач Києво-Могилянської школи врядування ім. 
А. Мелешевича, викладання курсу «Професійний розвиток та етика комунікацій в демократичному врядуванні», 
2020 – по т.ч.; 

• Національна академія державного управління при Президентові України, доцент кафедри державної політики 
та управління суспільним розвитком, викладання курсів «Аналіз державної політики», «Стратегічне управління», 
«Оцінювання державної політики», 2006 – 2015; 

• Національний педагогічний університет ім. М.Драгоманова, доцент кафедри інновацій та інформаційної 
діяльності в освіті, викладання курсів «Організація державного апарату України», «Основи демократії», «Оцінка 
ефективності інформаційної діяльності», 2014 – 2015; 

• Школа вищого корпусу державної служби, тренер Програми лідерства, 2011- 2014; 

• Міжнародний інститут порівняльного аналізу, аналітик з питань державної політики, 2001 – 2002. 
 

Державна служба 

• Національне агентство з питань державної служби, виконувач обов’язків голови (2020), перший заступник голови 
(2017-2020); 

• Комісія з питань вищого корпусу державної служби, член Комісії за квотою організацій громадянського суспільства, 
2016-2017; 

• Херсонська обласна державна адміністрація, управління у справах сім’ї та молоді, головний спеціаліст управління 
у справах сім’ї та молоді, 1997-1999. 

 
Сфера державного управління та місцевого самоврядування 

• Програма USAID DOBRE, експерт з питань залучення громадськості, 2020 – по т.ч.; 

• Програма «Підтримка децентралізації в Україні» (U-LEAD II), експерт з розроблення проектів в сфері соціальних 
послуг та освіти, 2021 - 2022 ; 

• Програма ЄС «Підтримка всеосяжної реформи державного управління в Україні» (EU4PAR), старший 
національний експерт, 2020 - 2021; 

• Програма Ради Європи «Сприяння реформуванню системи підвищення кваліфікації для посадових осіб 
місцевого самоврядування», консультант з питань професійного розвитку посадових осіб місцевого 
самоврядування, 2020; 

• Комітет Верховної Ради України з організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 
розвитку та містобудування, позаштатний консультант, 2020 -  по т.ч, 2003 – 2006; 
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• Партнерство «Реанімаційний пакет реформ», експерт з питань реформи державного управління, 2015-2017 рр; 

• Проєкт «Технічна допомога Україні в здійсненні реформування державної служби», експерт з професійного 
розвитку державних службовців, реформи державної служби, 2011- 2012; 

• Програма Східного Партнерства з територіальної співпраці (EAPTC), експерт з розроблення проектів 
територіальної співпраці, 2014; 

• Програма Ради Європи «Зміцнення місцевої демократії і підтримка реформування місцевого самоврядування 
в Україні», експерт з організаційного розвитку та партнерства, 2009 – 2011; 

 
Сектор організацій громадянського суспільства 

• Координатор проектів ОБСЄ в Україні, національний експерт з питань розвитку громадянського суспільства, 2012 
- 2021; 

• Програма ПРООН «Демократизація та права людини в Україні», експерт з питань організаційного розвитку 
організацій громадянського суспільства, 2013 – 2016; 

• Творчий центр ТЦК, виконавчий директор, програмний менеджер, 2002 – 2017; 
 

Громадська діяльність 

• Член Правління ГО «DiXi Group», 2020 – по т.ч.; 

• Голова Наглядової ради Центру громадських ініціатив (м. Перечин), 2017 – по т.ч.; 

• член підгрупи з питань реформи державного управління РГ1 «Демократія, права людини, належне врядування» 
Форуму громадянського суспільства Східного Партнерства, 2010 -2016; 

• Координатор РГ1 «Демократія, права людини, належне врядування» Форуму громадянського суспільства 
Східного Партнерства, 2014 -2015; 

• член Координаційної ради Ініціативи «Відкритий Уряд» при Кабінеті Міністрів України , 2014-2017 рр; 

• Голова громадської ради при НАДС, 2011-2014 рр;  

 
Професійні соціальні мережі 
 
Academia.edu 
Google Scholar 
Linkedin 

 

https://ukma.academia.edu/VolodymyrKuprii
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=xDggf6EAAAAJ
https://www.linkedin.com/in/kuprii/

