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Навчання: 

 В 2016 році закінчив Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, спеціальність «політологія» 

 З 2016 по 2019 рік навчався в аспірантурі за спеціальністю 281 «публічне 

управління та адміністрування» на філософському факультеті 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

 В 2019 році успішно захистив дисертацію на тему «Концептуалізація 

досвіду формування та використання людського потенціалу в системі 

державного управління» 

 

Трудова діяльність: 

 З 2019 року по 2021 працював асистентом кафедри державного 

управління філософського факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, поєднував викладацьку роботу з 

адміністративною, був заступником декана з виховної роботи 

філософського факультету. 

 З 2021 року по теперішній час працюю асистентом кафедри державного 

управління Навчально-наукового інституту публічного управління та 

державної служби та поєдную науково педагогічну роботу з 

адміністративною, працюю заступником директора з виховної роботи 

Навчально-наукового інституту публічного управління та державної 

служби 

 

Викладає курси: 
«Кадрова політика та державна служба» (лекційні заняття та семінарські 

заняття), «Політичний маркетинг» (семінарські заняття),  

  



Наукові інтереси: 
- Доктор філософії в галузі публічного управління та адміністрування 

Гребоножко Є.П. досліджує проблематику державного управління 

формуванням людського потенціалу в умовах глобалізації. 

- Гребоножко Є.П. веде активну громадську роботу, є помічником 

народного депутата України. 
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