
 

 

КУЧИН Сергій Павлович, 

доктор економічних наук, 

професор. 

 

В Харківському національному університеті 

мистецтв імені І. П. Котляревського 

працюю з 2008 року.  

 

 

Для здобувачів вищої освіти забезпечую викладання наступних 

обов’язкових навчальних дисципліни: для здобувачів освітнього рівня 

«Бакалавр» – «Підприємництво в сфері культури», «Організація театральної 

справи»; для здобувачів освітнього рівня «Магістр» – «Розробка науково-

дослідницьких проектів в галузі мистецтва», «Сучасні концепції театрального 

менеджменту»;  для здобувачів освітньо-творчого та освітньо-наукового рівня – 

«Арт-менеджмент в соціально-культурній сфері», «Проектна діяльність в сфері 

мистецтва». 

Для здобувачів вищої освіти пропоную для вивчення наступні навчальні 

дисципліни з каталогу дисциплін вільного вибору: «Авторське право та захист 

інтелектуальної власності», «Цифрові інструменти маркетингових 

комунікацій», «Підприємництво в сфері креативних індустрій», «Маркетинг в 

сфері культури та мистецтва», «Соціально-економічні відносини: історичний 

аспект». 

 

Наукові профілі, контакти. 

ID ORCID: 0000-0002-0633-0014 

Google Scholar: cutt.ly/dVv2CYB 

Scopus: cutt.ly/PVv293N 

Електронна пошта: kspukr@ukr.net 

 

Коротка біографія.  
Маю чотири вищі освіти: Харківська державна академія культури, 

м. Харків, спеціальність «Менеджмент організацій» (2001 р., диплом з 

відзнакою), Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків, 

спеціальність «Управління навчальним закладом» (2015 р., диплом з 

відзнакою), Харківський національний університет внутрішніх справ, м. Харків, 

спеціальність «Правознавство» (2016 р., диплом з відзнакою), Сумський 

державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, спеціальність 

«Фізичне виховання» (2017 р., диплом з відзнакою). 

Закінчив аспірантуру Харківської державної академії культури (2004) та 

докторантуру Національної академії управління (2018). У 2006 р. в Інституті 

світової економіки і міжнародних відносин Національної Академії наук 



України (м. Київ) захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня 

кандидата економічних наук (тема дослідження «Теорія грошового обігу у 

спадщині М. І. Тугана-Барановського». У 2018 р. в Національній академії 

управління (м. Київ) захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня 

доктора економічних наук (тема дослідження «Удосконалення державного 

регулювання економічним механізмом сфери культури в Україні»). У 2011 р. 

отримав атестат доцента, у 2019 р. – атестат професора. 

Учасник обласних конкурсів «Найкращий молодий науковець 

Харківщини», «Вища школа Харківщини – кращі імена», нагороджений 

дипломом у номінації «Викладач професійно-орієнтованих дисциплін». 

Номінант на здобуття стипендій імені М. Тугана-Барановського та Премії 

Кабінету Міністрів України. Відзначений грамотами, дипломами, подяками за 

«багаторічну сумлінну працю», «високу науково-педагогічну майстерність», 

«вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих кадрів для державних 

фінансових структур», «творчий підхід до роботи», «пропагування здорового 

способу життя», «вагомий особистий внесок у виховання студентської молоді» 

та інше. 

Член Національної спілки театральних діячів України, професійного 

об’єднання Харківської обласної громадської організації «Центр дослідження 

міжетнічних відносин Східної Європи». Маю науково-педагогічний стаж понад 

20 років та стаж практичної роботи в закладах сфери культури та мистецтва 

більше 25 років. 

 

Наукові досягнення. 

Автор понад 250 наукових та навчально-методичних публікацій, в тому 

числі монографій, підручників, навчальних посібників, конспектів лекцій, 

словників-довідників тощо. Учасник понад 100 науково-комунікативних 

заходів. 

Член редакційних колегій наукового видання «Держава та регіони. Серія: 

Економіка та підприємництво», збірника наукових праць «Соціально-

гуманітарний вісник», наукового журналу «Креативний простір», 

мультидисциплінарного наукового часопису «Нотатки сучасної науки». 

У колі наукових інтересів ефективність функціонування сфери культури, 

специфіка розвитку креативних індустрій, історико-економічні проблеми 

розвитку суспільства, формування ефективної системи управління в закладах 

соціально-культурної сфери, трансформація національної економіки, 

діджиталізація та цифровізація суспільства. 

Учасник наукових колективів виконавців науково-дослідних тем та 

наукових доповідей, які використовувались під час розробок державних 

програм розвитку: «Удосконалення діяльності промислових підприємств на 

основі їх конкурентоспроможності», «Розвиток національних фінансово-

економічних інститутів в умовах сучасного етапу глобалізації», «Розробка 

концепції забезпечення економічної безпеки в умовах глобалізації світової 

економіки», «Запровадження сучасних інструментів маркетингу в діяльності 

агропродовольчого комплексу України в умовах інтеграції до Європейського 

економічного простору», «Формування та вдосконалення механізму сталого 



розвитку економічних систем», «Інноваційно-інвестиційні чинники сталого 

соціально-економічного розвитку», «Про інноваційні підходи до формування та 

реалізації соціальної політики України в умовах системних змін» тощо. 

Кваліфікація підтверджена документами встановленого зразка про вищу 

освіту, про присудження наукового ступеня, наявністю досвіду професійної 

діяльності за відповідним фахом, відповідністю ліцензійним вимогам 

провадження освітньої діяльності та вимогам щодо систематичного підвищення 

кваліфікації. 
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1. «10 кроків для початку власної справи», Національна онлайн-школа 

для підприємців, 2022. 

2. «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів», 

Американські ради з міжнародної освіти, 2021. 

3. «Електронний документообіг для підприємців», Національна онлайн-

школа для підприємців, 2022. 

4.  «Зміцнення викладання та організаційного управління в 

університетах», ГО «Вище», 2021. 

5. «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти – Academic IQ», 

Американські ради з міжнародної освіти, 2021. 

6. «Інноваційні технології в освіті», Вища технічна школа, м. Катовіце, 

Республіка Польща, 2019. 

7. «Інтерпретація даних для якісних змін», Американські ради з 

міжнародної освіти, 2021. 

8. «Культура толерантності: як побудувати суспільство, комфортне для 

всіх», Міжнародний центр перспективних досліджень, 2022. 

9. «Макроекономіка. Удосконалення підготовки з дисципліни та методика 

її викладання», Національний технічний університет «Харківський 

політехнічний інститут», 2009. 

10.  «Освіта для всіх: різноманітність, інклюзія та фізичний розвиток», 

Міжнародна кампанія «Грай за Права Людини», 2023. 

11. «Підвищення кваліфікації педагогічних працівників: нові вимоги і 

можливості», ГО «ЕдКемп Україна», 2021. 

12. «Почати бізнес. Креативна індустрія», Національна онлайн-школа для 

підприємців, 2022. 

13. «Сучасні методики комунікації у діловому спілкуванні», ГО «Центр 

освіти дорослих Полтавщини», 2020. 

14. «Удосконалення методики викладання дисциплін «Історія економіки та 

економічної думки», «Економічна теорія», «Політична економія», «Торгівельна 

діяльність», Харківський національний аграрний університет імені 

В. В. Докучаєва, 2018. 

15. «Цифрові інструменти Google для закладів вищої, фахової передвищої 

освіти», ТОВ «Академія цифрового розвитку», 2021. 

16. Сертифікат про участь у заході «Інтерпретація даних для якісних змін», 

Американські ради з міжнародної освіти, 2021. 

 

Головне досягнення в житті – моя родина – батьки, кохана дружина та троє 

моїх чудових синів. 


