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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

№ 

з/п 

Питання, що виноситься на засідання  

Вченої ради 

Доповідачі, 

відповідальні за 

підготовку 

питання 

1 Про присвоєння Н.В. Коваленко вченого звання доцента Калінкіна Н.В., 

Амосов О.Ю. 

Проєкт рішення: 

Калінкіна Н.В. 

2 Про зміни до структури Харківського регіонального 

інституту державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України 

Карамишев Д.В. 

Проєкт рішення: 

Носик О.А. 

3 Про основні результати наукової діяльності ХарРІ НАДУ 

в 2020 р. 

 

Карамишев Д.В.  

Проект рішення: 

Карамишев Д.В., 

Кузнецов А.О. 

4 Про звіт Спеціалізованої вченої ради ХарРІ НАДУ за 

2020 р. 

Карамишев Д.В. 

Проект  рішення: 

Кузнецов А.О. 

5 Про утворення спеціалізованої вченої ради Харківського 

регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при 

Президентові України з правом прийняття до розгляду i 

проведення разового захисту дисертації на здобуття 

науково-освітнього ступеня доктора філософії в галузі 

науки 281 – публічне управління та адміністрування 

(Здобувач Гібадуллін О.В.) 

Кузнецов А.О. 

Проєкт рішення: 

Кузнецов А.О. 

6 Про утворення спеціалізованої вченої ради Харківського 

регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при 

Президентові України з правом прийняття до розгляду i 

проведення разового захисту дисертації на здобуття 

науково-освітнього ступеня доктора філософії в галузі 

науки 281 – публічне управління та адміністрування 

(здобувач Зюзь О.С.) 

Кузнецов А.О. 

Проєкт рішення: 

Кузнецов А.О. 

7 Про утворення спеціалізованої вченої ради Харківського 

регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при 

Президентові України з правом прийняття до розгляду i 

проведення разового захисту дисертації на здобуття 

науково-освітнього ступеня доктора філософії в галузі 

науки 281 – публічне управління та адміністрування 

(здобувач Марчено Л.Ю.) 

Кузнецов А.О. 

Проєкт рішення: 

Кузнецов А.О. 

8 Про утворення спеціалізованої вченої ради Харківського 

регіонального інституту державного управління 

Кузнецов А.О. 

Проєкт рішення: 



Національної академії державного управління при 

Президентові України з правом прийняття до розгляду i 

проведення разового захисту дисертації на здобуття 

науково-освітнього ступеня доктора філософії в галузі 

науки 281 – публічне управління та адміністрування 

здобувач Сікало М.В.) 

Кузнецов А.О. 

9 Про рекомендацію до другу навчально-методичних та 

наукових праць ХарРІ НАДУ 

Кузнецов А.О. 

Проєкт рішення: 

Кузнецов А.О. 
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Про присвоєння Н.В. Коваленко вченого звання доцента 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря Вченої ради 

Н.В. Калінкіної про присвоєння Н.В. Коваленко вченого звання доцента (у дискусії щодо 

запропонованої кандидатури на підтримку Н.В. Коваленко виступили: Бульба В.Г., 

Коваленко М.М., Латинін М.А., Статівка Н.В., ), Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Для проведення таємного голосування обрати лічильну комісію у складі трьох 

осіб: Бульба В.Г., Величко Л.Ю., Латинін М.А. 

2. Затвердити протокол № 1 засідання лічильної комісії про обрання її головою 

Бульбу В.Г. 

3. Затвердити протокол № 2 засідання лічильної комісії щодо результатів таємного 

голосування про присвоєння Коваленко Наталії Володимирівні вченого звання доцента 

кафедри економічної теорії та фінансів Харківського регіонального інституту державного 

управління Національної академії державного управління при Президентові України («за» 

– 31, «проти» – 0, недійсних бюлетенів – 0). 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на ученого секретаря 

Н.В. Калінкіну. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар      

Людмила  БЄЛОВА 

 

 

Наталія КАЛІНКІНА 
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Про зміни до структури 

Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління 

при Президентові України 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника директора 

Карамишева Д.В. про необхідність внесення змін до структури Харківського регіонального 

інституту державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України (далі – ХарРІ НАДУ) з метою приведення структури закладу, 

введеної в дію наказом від 17 жовтня 2017 року № 386-к (зі змінами та доповненнями) у 

відповідність до Типової структури регіональних інститутів державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України, затвердженої 

наказом Національної академії від 14 березня 2017 року № 121 (зі змінами), а саме:  

- виключити зі структури ХарРІ НАДУ пункти 

«3. Заступник директора з короткотермінового підвищення кваліфікації 

3'. Заступник директора з економіко-господарської роботи і розвитку» 

- включити до структури ХарРІ НАДУ пункт 

«3. Заступники директора». 

Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Клопотати перед Вченою радою Національної академії державного управління 

при Президентові України про внесення змін до структури ХарРІ НАДУ. 

 

 

Голова Вченої ради 
 

 

Учений секретар 

Людмила  БЄЛОВА 
 

 

Наталія КАЛІНКІНА 
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Про основні результати наукової діяльності ХарРІ НАДУ в 2020 р. 

  

Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника директора 

Д.В. Карамишева про основні результати наукової діяльності ХарРІ НАДУ в 2020 р., Вчена 

рада відзначає, що наукова діяльність у звітному році була спрямована на забезпечення 

наукового та експертно-аналітичного супроводу професійної діяльності державних 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, підготовку наукових та науково-

педагогічних кадрів вищої кваліфікації.  

Основними напрямами наукової діяльності в Інституті визначено: проведення 

фундаментальних і прикладних наукових досліджень з метою упорядкування 

організаційних засад та нормативно-правового забезпечення системи професійного 

навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування; підготовка 

наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації; впровадження результатів 

досліджень у практику публічного управління; експертна та інформаційно-аналітична 

підтримка діяльності органів державного управління та місцевого самоврядування; 

проведення науково-комунікативних заходів; науково-видавнича діяльність; міжнародне 

наукове співробітництво тощо.  

Розробки наукових творчих колективів Інституту сприяють розвитку галузі знань 

«Публічне управління та адміністрування». При цьому, основною формою наукової 

діяльності в Інституті є проведення фундаментальних та прикладних досліджень за 

комплексним науковим проектом "Державне управління та місцеве самоврядування". Так, 

в межах цього проекту протягом 2020 року науковими творчими колективами Інституту 

продовжено 1 тему та розпочато 1 тему НДР («Розвиток сільських територій в Україні в 

умовах децентралізації: виклики та можливості», керівник – Латинін М.А., д.держ.упр., 

проф., відповідальний виконавець – Горбань А.І., к.держ.упр., доц.; «Євроінтеграційний 

вектор розвитку України та реалізація національних інтересів в умовах глобальних 

викликів» керівник – Карамишев Д.В., д.держ.упр., проф., відповідальний виконавець – 

Мирна Н.В., к.держ.упр., доц.). Окрім цього, науковими творчими колективами Інституту 

здійснювалося 22 теми НДР (11 тем – липень 2016 р./ червень 2020 р., 11 тем липень 2020 

р./червень 2024 р.). В Інституті проводиться робота в напрямку апробації та впровадження 

результатів наукових досліджень. Так, у 2020 р. практичні рекомендації наукових творчих 

колективів кафедр використано у роботі: Харківського обласного центру зайнятості; 

Міжрегіонального управління Національного агентства України з питань державної 

служби в Харківській та Сумській областях; Виконавчого комітету Харківської міської 



ради; Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України; департаментів науки і освіти, 

соціального захисту населення, управління юстиції Харківської обласної державної 

адміністрації; Старосалтівської, Роганської, Чкалівської, Мереф’янської, Золочівської ОТГ 

Харківської області.    

Однією з форм апробації наукових досліджень в Інституті є проведення науково-

комунікативних заходів. Так протягом 2020 р. відбулися 18 заходів регіонального, 

всеукраїнського і міжнародного рівнів (1 міжнародний науковий конгрес, 3 науково-

практичні конференції, 10 семінарів, 1 форум, 3 круглих столи). 

Станом на 30 листопада 2020 року в аспірантурі Інституту проходить підготовку 91 

особа, з них 71 – за державним замовленням, 20 – за контрактом: 

І рік навчання – 27 осіб; ІІ рік навчання – 21 особа; 

ІІІ рік навчання – 16 осіб; ІV рік навчання – 27 осіб. 

На денній формі навчається 31 аспірант, на вечірній формі навчаються 43 аспіранти, 

на заочні формі навчаються 17 аспірантів. Загальна кількість докторантів – 5 осіб. За 

звітній період у повному обсязі виконано план набору в аспірантуру за державним 

замовленням. 

За період 2020 р. робота Науково-експертної ради проводилась відповідно до 

перспективного плану, який визначає перелік основних питань, доповідачів і терміни 

проведення її засідань. Організаційною формою роботи Науково-експертної ради є 

засідання, які проводяться щомісячно кожного третього четверга. За звітний період 

відбулося 6 засідань під час яких розглянуто понад 30 питань. 

Спеціалізована вчена рада Д 64.858.01 працює у складі 21 особи. У січні – грудні 

2020 р. відбулося 7 засідань спеціалізованої вченої ради та разових спеціалізованих рад, на 

яких проведено захист 2 докторських, у т.ч. – 1 докторської за спеціальністю 25.00.01 – 

теорія та історія державного управління та 1 докторської за спеціальністю 25.00.02 – 

механізми державного управління; 1 кандидатської дисертації за спеціальністю 25.00.02 – 

механізми державного управління; 2 дисертацій на присудження освітньо-наукового 

ступеня доктора філософії (PhD) за спеціальністю 281 – публічне управління та 

адміністрування. 

Ще однією з важливих ланок в науковій роботі Інституту є науково-видавнича 

діяльність, що підпорядкована забезпеченню освітнього процесу навчально-методичною та 

науковою літературою, оприлюдненню результатів науково-дослідних робіт. Два збірники 

наукових праць "Актуальні проблеми державного управління" (два випуски на рік) та 

"Теорія та практика державного управління" (чотири випуски на рік), а також електронне 

наукове видання Інституту "Державне будівництво" (два випуски на рік), які включено до 

переліку фахових видань зі спеціальності державне управління. Збірники наукових праць 

Інституту з 2017 року індексуються в міжнародній наукометричній базі Копернікус 

(середній індекс цитованості 56, середній показник серед неприродничих наук).  

Відповідно до Плану видання навчальної та наукової літератури, затвердженого 

вченою радою Інституту, редакційним відділом упродовж 2020 року підготовлено до друку 

і видано: – навчально-методичної й наукової літератури, назв – 27, обл.-вид. аркушів – 



279,1, примірників, тис. – 2,13, у тому числі: 3 монографії, 2 навчальних посібники, 13 

методичних розробок, 8 періодичних фахових, видань, 3 назви інших видань. 

Бібліотечний відділ Інституту виконує функцію бібліотечно-бібліографічного та 

інформаційного забезпечення наукових досліджень. Формування інформаційного ресурсу 

здійснюється з метою задоволення інформаційних потреб професорсько-викладацького 

складу, науковців Інституту та формується згідно з тематикою наукових досліджень. 

Протягом року бібліотечний фонд поповнився на 0,15 тис. примірників, відвідування 

склало 1,9 тис разів, книговидача, 3,4 тис. прим. Важливим напрямом роботи бібліотечного 

відділу є й організація тематичних книжково-ілюстративних виставок (проведено 41 захід).  

Поряд із наявними здобутками колективу Інституту в науковій сфері діяльності, 

існують проблемні питання, які потребують свого розв’язання: 

- залишається незначною у порівнянні з наявним кадровим науковим потенціалом 

Інституту кількість публікацій науково-педагогічних працівників Інституту у зарубіжних 

наукових виданнях, що індексуються наукометричними базами даних Scopus та Web of 

Science; 

- потребує уваги питання підвищення якості дисертаційних досліджень, а також 

оптимізація підготовки докторських і кандидатських дисертацій відповідно до 

запланованих термінів виконання, а також термінів розгляду виконання індивідуального 

плану Науково-експертною радою; 

- не всі науково-дослідні роботи, що виконуються в межах наукового комплексного 

проекту Національної академії «Державне управління та місцеве самоврядування», 

закінчуються проведенням науково-практичних конференцій та інших науково-

комунікативних заходів; 

- наукові продукти за результатами виконання НДР готуються повільно, як правило 

с порушенням термінів щодо їх виконання, особливо на проміжних етапах здійснення 

науково-дослідних робіт; 

- результати НДР неповною мірою впроваджено в діяльність органів публічної 

влади та не завжди відповідають сучасним тенденціям розвитку науки за напрямами 

державної політики та реалізації реформ у сфері публічного управління; 

- наявне недовиконання Плану підготовки видання навчальної та наукової 

літератури, у цьому році недовиконання складає більш ніж 15 %. 

Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Звіт першого заступника директора Д.В. Карамишева про основні результати 

наукової діяльності ХарРІ НАДУ при Президентові України в 2020 році взяти до уваги. 

2. Пріоритетними напрямами наукових досліджень кафедральних колективів ХарРІ 

НАДУ при Президентові України на наступний рік визначити такі: державна політика 

європейської інтеграції України; публічне управління в умовах гібридної війни; 

реформування владних відносин в Україні на засадах децентралізації; управління змінами 

в умовах державно управлінських реформ; інформаційна політика держави, електронне 

врядування; розвиток системи місцевого самоврядування. 

3. Завідувачам кафедр, керівникам НДР, науковим керівникам і консультантам 

дисертаційних робіт аспірантів і докторантів Інституту протягом року: 



- забезпечити виконання завдань щодо здійснення НДР другої половини робочого 

дня викладача та підготовки наукових продуктів за результатами відповідної роботи; 

- активізувати роботу щодо подання публікацій науково-педагогічними 

працівниками кафедр до наукових видань, що індексуються у наукометричних базах 

Scopus, Web of Science, а також наукових публікацій у періодичних наукових виданнях 

держав, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку та/або 

Європейського союзу); 

- посилити роботу в напрямку партнерства із науковими школами провідних 

ЗВО у галузі публічного управління і розробки спільних міжкафедральних наукових 

проектів; 

- забезпечити своєчасне проходження експертизи виконання індивідуального плану 

аспірантів кафедри Науково-експертною радою; 

- підвищити ефективність залучення слухачів факультету підготовки магістрів 

публічного управління до науково-дослідної роботи кафедр під час підготовки та за 

результатами написання кваліфікаційних робіт; 

4. Першому заступнику директора (Д.В. Карамишев), начальнику відділу з 

координації наукової роботи та докторантури (А.О. Кузнецов): 

- до 15.02.2021 р. подати на розгляд директору Інституту зведений план наукової 

роботи на поточний рік;  

- запровадити процедури із забезпечення якості наукових досліджень, які 

виконуються в ХарРІ НАДУ; 

- взяти участь у роботі з укладення договорів з органами публічної влади щодо 

співробітництва з Інститутом у т.ч. з питань проведення наукових досліджень, експертно-

аналітичної роботи та соціологічних досліджень; 

- забезпечити розширення сфери співробітництва з програмою Еразмус+ через 

виконання проекту «Академічна протидія гібридним загрозам» і залучення кафедральних 

колективів до використання можливостей, що їх надає програма; 

- активізувати роботу щодо експертно-аналітичного супроводу діяльності 

об’єднаних територіальних громад, утворених в рамках реформи децентралізації; 

- забезпечити посилення конкурсної складової у виконанні наукових досліджень, а 

також сприяти матеріальному заохоченню науково-педагогічних працівників за найбільш 

суттєві розробки в галузі  знань "Публічне управління та адміністрування". 

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.  

 

 

Голова Вченої ради 
 

 

Учений секретар 

Людмила  БЄЛОВА 
 

 

Наталія КАЛІНКІНА 

 

  



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ  

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 
 

від 17 грудня 2020 року, протокол № 10/266-4 

 

Про звіт Спеціалізованої вченої ради Д 64.858.01 за 2020 рік 

 

Заслухавши інформацію першого заступника директора Д.В. Карамишева (голова 

Ради) про звіт Спеціалізованої вченої ради Д 64.858.01 за 2020 рік, Вчена рада 

ВІДЗНАЧАЄ: 

Спеціалізована вчена рада Д 64.858.01 (далі – Рада) функціонує в ХарРІ НАДУ 

згідно з Наказом МОН України відповідно до рішення атестаційної колегії з правом 

прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня 

доктора і кандидата наук з державного управління за спеціальностями 25.00.01 – «Теорія 

та історія державного управління» та 25.00.02 – «Механізми державного управління». 

У своїй діяльності Рада керується Порядком присудження наукових ступенів, 

затвердженим Постановою КМУ №567 від 24 липня 2013 року із змінами, Положенням 

«Про спеціалізовану вчену раду», яке затверджено Наказом МОН України №1059  із 

змінами від 12 березня 2012 року, іншими нормативними документами. 

Склад Ради представлений як штатними працівниками Інституту, так і 

представниками інших провідних науково-освітніх закладів України. Рада затверджена у 

складі 21 особи, у тому числі: доктори наук з державного управління – 18; доктор 

філософських наук – 1; доктор соціологічних наук – 1; кандидат наук з державного 

управління – 1. Станом на 11 липня 2019 року – до складу Ради входять штатні (14 осіб) і  

зовнішні (7 осіб) фахівці, які представляють провідні науково-освітні заклади та установи. 

У 2020 р. відбулося 5 засідань спеціалізованої вченої ради Д 64.858.01, на яких 

проведено захист 2 докторських, у т.ч. – 1 докторської за спеціальністю 25.00.01 – теорія та 

історія державного управління та 1 докторської за спеціальністю 25.00.02 –  механізми 

державного управління; 1 кандидатської дисертації за спеціальністю 25.00.02 – механізми 

державного управління; і 2 засідання разових спеціалізованих вчених рад із захищення 2 

дисертацій на присудження освітньо-наукового ступеня доктора філософії (PhD) за 

спеціальністю 281 – публічне управління та адміністрування (табл. 1). 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 1. 

Дисертації, захищені в спеціалізованій вченій раді Д 64.858.01та разових спец. радах 

Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України (м. Харків)  

з 1 січня по 15 грудня 2020 р. (за спеціальностями) 

 

Спеціальність Докторські Кандидатські PhD 

шифр назва 

25.00.01 Теорія та історія державного 

управління 

 

1 

 

-/- 

 

-/- 

25.00.02 Механізми державного управління  

1 

 

1 

 

-/- 

281 Публічне управління та 

адміністрування 

 

-/- 

 

-/- 

 

2 

Усього 2 1 2 

 

Значна робота проведена колективами кафедр Інституту (табл. 2). Від початку 

календарного року захистили кандидатські дисертації – 1 здобувач кафедри інформаційних 

технологій і систем управління (завідувач кафедри д.держ.упр., проф. О.В. Орлов); 

дисертації на присудження освітньо-наукового ступеня доктора філософії (PhD) – 1 

здобувач кафедри економічної теорії та фінансів (завідувач кафедри д.е.н., проф. 

О.Ю. Амосов), 1 здобувач кафедри політології та філософії (завідувач д.держ.упр., проф. 

Дзюндзюк В.Б.); захистили докторські дисертації – 1 здобувач кафедри економічної 

політики та менеджменту (завідувач д.держ.упр., проф. Латинін М.А.). 

 

Таблиця 2 

Дисертації, захищені в спеціалізованій вченій раді Д 64.858.01 01та разових спец. 

радах Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України (м. Харків) 

з 1 січня по 15 грудня 2020 р. (по кафедрах) 

№ Назва кафедри Завідувач кафедри, 

науковий ступінь, вчене 

звання 

Захищені дисертації Разом 

докторські кандидатські PhD  

1 Політології та 

філософії 

Дзюндзюк В.Б., 

д.держ.упр., проф. 
 

 
1 1 

3 Економічної 

політики та 

менеджменту  

Латинін М.А., 

д.держ.упр., проф. 1 

 

 1 

5 Економічної 

теорії та фінансів 

Амосов О.Ю., д.е.н., 

проф. 
 

 
1 1 

6 Інформаційних 

технологій і 

систем 

управління  

Орлов О.В., д.держ.упр., 

проф. 
 

 

1 
 1 

7 Кафедри інших 

ЗВО 

 
1 

 
 1 

8 Спільні 

засідання кафедр 

 
 

 
  

 Усього  2 1 2 5 



Відхилених дисертацій не було. 

Разом з тим, слід зосередити увагу членів спеціалізованої вченої ради, завідувачів 

кафедр, наукових керівників та консультантів на необхідності забезпечення під час 

проходження попередньої експертизи та підготовки до подання дисертацій до розгляду до 

спеціалізованої вченої ради: 

– неухильного дотримання вимог до організації попередньої експертизи 

дисертаційних робіт, що готуються до попереднього захисту із залученням кваліфікованих 

науковців, фахівців із проблематики дисертацій з числа докторів наук за відповідними 

спеціальностями; 

– якості підготовки висновків установи та об’єктивності наведених в них даних, у 

тому числі – стосовно наукових публікацій, що опубліковані на момент проходження 

попередньої експертизи; 

– належного рівня практичної спрямованості дисертацій з відповідністю довідок про 

впровадження результатів дисертаційного дослідження рівню впровадження та профілю 

проблематики дисертації; 

– наявності публікацій наукових праць дисертантів у виданнях, що включені до 

міжнародних наукометричних баз даних. 

Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Звіт Спеціалізованої вченої ради Д 64.858.01 про роботу за 2020 календарний рік 

взяти до відома. 

2. Завідувачам кафедр забезпечити ретельну експертизу дисертацій, що готуються до 

розширеного засідання кафедри, високу якість висновків щодо їх відповідності паспортам 

обраних спеціальностей, вимогам «Порядку присудження наукових ступенів», 

затвердженого постановою КМУ №567, іншим нормативним документам, а також наказу 

ХарРІ НАДУ «Про затвердження порядку попередньої експертизи дисертацій, напрямам 

наукової діяльності ХарРІ НАДУ НАДУ при Президентові України.  

3. Науковим керівникам і здобувачам наукового ступеня забезпечити високий рівень 

практичної спрямованості дисертацій, сприяти залученню до попередньої експертизи 

дисертаційних робіт членів спеціалізованої вченої ради, провідних науковців галузі і 

досвідчених практичних працівників, які мають власні наукові здобутки у відповідній 

сфері. 

4. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

Голова Вченої ради 
 

 

Учений секретар 

Людмила  БЄЛОВА 
 

 

Наталія КАЛІНКІНА 
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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 17 грудня 2020 року, протокол № 10/266-5 

 

Про утворення спеціалізованої вченої ради Харківського регіонального інституту 

державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України з правом прийняття до розгляду i проведення разового захисту 

дисертації на здобуття науково-освітнього ступеня доктора філософії в галузі науки 

281 – публічне управління та адміністрування 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу з координації наукової 

роботи та докторантури А.О. Кузнецова щодо утворення спеціалізованої вченої ради з 

правом прийняття до розгляду i проведення разового захисту дисертації на здобуття 

науково-освітнього ступеня доктора філософії в галузі науки 281 – публічне управління та 

адміністрування аспіранта кафедри економічної політики та менеджменту ХарРІ НАДУ 

Гібадулліна Олексія Володимировича на тему «Механізми державного регулювання 

інноваційного розвитку торгово-промислових груп в Україні» (відповідно до Порядку 

проведення експерименту з присудження доктора філософії (далі – Порядок проведення 

експерименту), затвердженого від 6 березня 2019 року №167), Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Начальнику відділу з координації наукової роботи та докторантури 

А.О. Кузнецову до 15.01.2021 р. підготувати i направити до Міністерства освіти i науки 

України клопотання ХарРІ НАДУ про утворення спеціалізованої вченої ради з правом 

прийняття до розгляду i проведення разового захисту дисертації на здобуття науково-

освітнього ступеня доктора філософії в галузі науки 281 – публічне управління та 

адміністрування аспіранта кафедри економічної політики та менеджменту ХарРІ НАДУ 

Гібадулліна Олексія Володимировича на тему «Механізми державного регулювання 

інноваційного розвитку торгово-промислових груп в Україні». 

2. Затвердити склад спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду i 

проведення разового захисту дисертації на здобуття науково-освітнього ступеня доктора 

філософії в галузі науки 281 – публічне управління та адміністрування аспіранта кафедри 

економічної політики та менеджменту ХарРІ НАДУ Гібадулліна Олексія Володимировича 

на тему «Механізми державного регулювання інноваційного розвитку торгово-

промислових груп в Україні» із числа осіб, які відповідають пп. 2.3, 2.5, 6-7 Порядку 

проведення експерименту: 

- голова спеціалізованої вченої ради: 

 – доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри економічної 

політики та менеджменту ХарРІ НАДУ Дунаєв Ігор Володимирович (м. Харків); 



- члени спеціалізованої вченої ради:  

– доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри економічної 

політики та менеджменту Коваленко Микола Миколайович (м. Харків); 

– кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри економічної 

теорії та фінансів ХарРІ НАДУ Луговенко Наталія Вікторівна (м. Харків); 

- офіційні опоненти:   

– доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри економічної та 

фінансової політики Одеського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України Миколайчук 

Микола Миколайович (м. Одеса); 

– доктор наук з державного управління, старший науковий співробітник, начальник 

кафедри військово-соціального та психологічного забезпечення Національної академії 

Національної Гвардії України Бєлай Сергій Вікторович             (м. Харків). 

3. Начальнику відділу з координації наукової роботи та докторантури 

А.О. Кузнецову забезпечити перевірку документів атестаційної справи аспіранта кафедри 

економічної політики та менеджменту ХарРІ НАДУ Гібадулліна Олексія Володимировича 

на їх відповідність пп. 11-15 Порядку проведення експерименту. 

4. Начальнику відділу з координації наукової роботи та докторантури 

А.О. Кузнецову забезпечити організацію i проведення засідання спеціалізованої вченої 

ради з правом прийняття до розгляду i проведення разового захисту дисертації на здобуття 

науково-освітнього ступеня доктора філософії в галузі науки 281 – публічне управління та 

адміністрування аспіранта кафедри економічної політики та менеджменту ХарРІ НАДУ 

Гібадулліна Олексія Володимировича на тему «Механізми державного регулювання 

інноваційного розвитку торгово-промислових груп в Україні» відповідно до пп. 17-27 

Порядку проведення експерименту. 

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

Людмила  БЄЛОВА 

 

 

Наталія КАЛІНКІНА 
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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 
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Про утворення спеціалізованої вченої ради Харківського регіонального інституту 

державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України з правом прийняття до розгляду i проведення разового захисту 

дисертації на здобуття науково-освітнього ступеня доктора філософії в галузі науки 

281 – публічне управління та адміністрування 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу з координації наукової 

роботи та докторантури А.О. Кузнецова щодо утворення спеціалізованої вченої ради з 

правом прийняття до розгляду i проведення разового захисту дисертації на здобуття 

науково-освітнього ступеня доктора філософії в галузі науки 281 – публічне управління та 

адміністрування аспірантки кафедри економічної політики та менеджменту ХарРІ НАДУ 

Зюзь Ольги Сергіївни на тему «Механізми публічного управління у сфері поводження з 

твердими побутовими відходами» (відповідно до Порядку проведення експерименту з 

присудження доктора філософії (далі – Порядок проведення експерименту), затвердженого 

від 6 березня 2019 року №167), Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Начальнику відділу з координації наукової роботи та докторантури 

А.О. Кузнецову до 15.01.2021 р. підготувати i направити до Міністерства освіти i науки 

України клопотання ХарРІ НАДУ про утворення спеціалізованої вченої ради з правом 

прийняття до розгляду i проведення разового захисту дисертації на здобуття науково-

освітнього ступеня доктора філософії в галузі науки 281 – публічне управління та 

адміністрування аспірантки кафедри економічної політики та менеджменту ХарРІ НАДУ 

Зюзь Ольги Сергіївни на тему «Механізми публічного управління у сфері поводження з 

твердими побутовими відходами». 

2. Затвердити склад спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду i 

проведення разового захисту дисертації на здобуття науково-освітнього ступеня доктора 

філософії в галузі науки 281 – публічне управління та адміністрування аспірантки кафедри 

економічної політики та менеджменту ХарРІ НАДУ Зюзь Ольги Сергіївни на тему 

«Механізми публічного управління у сфері поводження з твердими побутовими 

відходами» із числа осіб, які відповідають пп. 2.3, 2.5, 6-7 Порядку проведення 

експерименту: 

- голова спеціалізованої вченої ради: 

 – доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри соціальної та 

гуманітарної політики ХарРІ НАДУ Єлагін Віктор Павлович (м. Харків); 

- члени спеціалізованої вченої ради:  



– доктор наук з державного управління, професор, перший заступник директора 

ХарРІ НАДУ Карамишев Дмитро Васильович (м. Харків); 

– доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри регіонального 

розвитку та місцевого самоврядування ХарРІ НАДУ Мамонова Валентина Василівна (м. 

Харків); 

- офіційні опоненти:   

– доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри публічного 

адміністрування у сфері цивільного захисту навчально-науково-виробничого центру 

Національного університету цивільного захисту України Майстро Сергій Вікторович 

(м. Харків); 

– доктор наук з державного управління, доцент, директор Інституту публічного 

управління та адміністрування Національної академії державного управління при 

Президентові України Дєтярьова Ія Олександрівна (м. Київ). 

3. Начальнику відділу з координації наукової роботи та докторантури 

А.О. Кузнецову забезпечити перевірку документів атестаційної справи аспірантки кафедри 

економічної політики та менеджменту ХарРІ НАДУ Зюзь Ольги Сергіївни на їх 

відповідність пп. 11-15 Порядку проведення експерименту. 

4. Начальнику відділу з координації наукової роботи та докторантури 

А.О. Кузнецову забезпечити організацію i проведення засідання спеціалізованої вченої 

ради з правом прийняття до розгляду i проведення разового захисту дисертації на здобуття 

науково-освітнього ступеня доктора філософії в галузі науки 281 – публічне управління та 

адміністрування аспірантки кафедри економічної політики та менеджменту ХарРІ НАДУ 

Зюзь Ольги Сергіївни на тему «Механізми публічного управління у сфері поводження з 

твердими побутовими відходами» відповідно до пп. 17-27 Порядку проведення 

експерименту. 

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

Людмила  БЄЛОВА 

 

 

Наталія КАЛІНКІНА 
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Про утворення спеціалізованої вченої ради Харківського регіонального інституту 

державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України з правом прийняття до розгляду i проведення разового захисту 

дисертації на здобуття науково-освітнього ступеня доктора філософії в галузі науки 

281 – публічне управління та адміністрування 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу з координації наукової 

роботи та докторантури А.О. Кузнецова щодо утворення спеціалізованої вченої ради з 

правом прийняття до розгляду i проведення разового захисту дисертації на здобуття 

науково-освітнього ступеня доктора філософії в галузі науки 281 – публічне управління та 

адміністрування аспірантки кафедри управління персоналом та економіки праці ХарРІ 

НАДУ Марченко Людмили Юріївни на тему: «Реалізація державної політики у сфері 

казначейського обслуговування бюджетних коштів» (відповідно до Порядку проведення 

експерименту з присудження доктора філософії (далі – Порядок проведення 

експерименту), затвердженого від 6 березня 2019 року №167), Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Начальнику відділу з координації наукової роботи та докторантури 

А.О. Кузнецову до 15.01.2021 р. підготувати i направити до Міністерства освіти i науки 

України клопотання ХарРІ НАДУ про утворення спеціалізованої вченої ради з правом 

прийняття до розгляду i проведення разового захисту дисертації на здобуття науково-

освітнього ступеня доктора філософії в галузі науки 281 – публічне управління та 

адміністрування аспірантки кафедри управління персоналом та економіки праці ХарРІ 

НАДУ Марченко Людмили Юріївни на тему: «Реалізація державної політики у сфері 

казначейського обслуговування бюджетних коштів». 

2. Затвердити склад спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду i 

проведення разового захисту дисертації на здобуття науково-освітнього ступеня доктора 

філософії в галузі науки 281 – публічне управління та адміністрування аспірантки кафедри 

управління персоналом та економіки праці ХарРІ НАДУ Марченко Людмили Юріївни на 

тему: «Реалізація державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних 

коштів» із числа осіб, які відповідають пп. 2.3, 2.5, 6-7 Порядку проведення експерименту: 

- голова спеціалізованої вченої ради: 

 – доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри соціальної та 

гуманітарної політики ХарРІ НАДУ Єлагін Віктор Павлович (м. Харків); 

- члени спеціалізованої вченої ради:  



– доктор наук з державного управління, професор, перший заступник директора 

Карамишев Дмитро Васильович (м. Харків); 

– доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри управління 

персоналом та економіки праці ХарРІ НАДУ Жадан Олександр Васильович (м. Харків); 

- офіційні опоненти:   

– доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри менеджменту 

та соціально-гуманітарних дисциплін Харківського інституту Університету банківської 

справи Ковальчук Вероніка Геннадіївна (м. Харків); 

– доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри публічного 

адміністрування у сфері цивільного захисту навчально-науково-виробничого центру 

Національного університету цивільного захисту України Майстро Сергій Вікторович 

(м. Харків). 

3. Начальнику відділу з координації наукової роботи та докторантури 

А.О. Кузнецову забезпечити перевірку документів атестаційної справи аспірантки кафедри 

управління персоналом та економіки праці ХарРІ НАДУ Марченко Людмили Юріївни на 

їх відповідність пп. 11-15 Порядку проведення експерименту. 

4. Начальнику відділу з координації наукової роботи та докторантури 

А.О. Кузнецову забезпечити організацію i проведення засідання спеціалізованої вченої 

ради з правом прийняття до розгляду i проведення разового захисту дисертації на здобуття 

науково-освітнього ступеня доктора філософії в галузі науки 281 – публічне управління та 

адміністрування аспірантки кафедри управління персоналом та економіки праці ХарРІ 

НАДУ Марченко Людмили Юріївни на тему: «Реалізація державної політики у сфері 

казначейського обслуговування бюджетних коштів» відповідно до пп. 17-27 Порядку 

проведення експерименту. 

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

Людмила  БЄЛОВА 

 

 

Наталія КАЛІНКІНА 
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Про утворення спеціалізованої вченої ради Харківського регіонального інституту 

державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України з правом прийняття до розгляду i проведення разового захисту 

дисертації на здобуття науково-освітнього ступеня доктора філософії в галузі науки 

281 – публічне управління та адміністрування 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу з координації наукової 

роботи та докторантури А.О. Кузнецова щодо утворення спеціалізованої вченої ради з 

правом прийняття до розгляду i проведення разового захисту дисертації на здобуття 

науково-освітнього ступеня доктора філософії в галузі науки 281 – публічне управління та 

адміністрування аспіранта кафедри економічної теорії та фінансів ХарРІ НАДУ Сікала 

Максима Володимировича на тему: “Механізм державного регулювання розвитку ринку 

зерна в Україні” (відповідно до Порядку проведення експерименту з присудження доктора 

філософії (далі – Порядок проведення експерименту), затвердженого від 6 березня 2019 

року №167), Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Начальнику відділу з координації наукової роботи та докторантури 

А.О. Кузнецову до 15.01.2021 р. підготувати i направити до Міністерства освіти i науки 

України клопотання ХарРІ НАДУ про утворення спеціалізованої вченої ради з правом 

прийняття до розгляду i проведення разового захисту дисертації на здобуття науково-

освітнього ступеня доктора філософії в галузі науки 281 – публічне управління та 

адміністрування аспіранта кафедри економічної теорії та фінансів ХарРІ НАДУ Сікала 

Максима Володимировича на тему: “Механізм державного регулювання розвитку ринку 

зерна в Україні”. 

2. Затвердити склад спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду i 

проведення разового захисту дисертації на здобуття науково-освітнього ступеня доктора 

філософії в галузі науки 281 – публічне управління та адміністрування аспіранта кафедри 

економічної теорії та фінансів ХарРІ НАДУ Сікала Максима Володимировича на тему: 

“Механізм державного регулювання розвитку ринку зерна в Україні” із числа осіб, які 

відповідають пп. 2.3, 2.5, 6-7 Порядку проведення експерименту: 

- голова спеціалізованої вченої ради: 

 – доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри економічної 

політики та менеджменту ХарРІ НАДУ Латинін Микола Анатолійович (м. Харків); 

- члени спеціалізованої вченої ради:  

– доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри соціальної та 

гуманітарної політики ХарРІ НАДУ Єлагін Віктор Павлович (м. Харків); 



– доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри  економічної 

політики та менеджменту Ульянченко Юрій Олександрович (м. Харків); 

- офіційні опоненти:   

– доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри менеджменту 

та соціально-гуманітарних дисциплін Харківського інституту Університету банківської 

справи Ковальчук Вероніка Геннадіївна (м. Харків); 

– доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри публічного 

адміністрування у сфері цивільного захисту навчально-науково-виробничого центру 

Національного університету цивільного захисту України Майстро Сергій Вікторович 

(м. Харків). 

3. Начальнику відділу з координації наукової роботи та докторантури 

А.О. Кузнецову забезпечити перевірку документів атестаційної справи аспіранта кафедри 

економічної теорії та фінансів ХарРІ НАДУ Сікала Максима Володимировича на їх 

відповідність пп. 11-15 Порядку проведення експерименту. 

4. Начальнику відділу з координації наукової роботи та докторантури 

А.О. Кузнецову забезпечити організацію i проведення засідання спеціалізованої вченої 

ради з правом прийняття до розгляду i проведення разового захисту дисертації на здобуття 

науково-освітнього ступеня доктора філософії в галузі науки 281 – публічне управління та 

адміністрування аспіранта кафедри економічної теорії та фінансів ХарРІ НАДУ Сікала 

Максима Володимировича на тему: “Механізм державного регулювання розвитку ринку 

зерна в Україні” відповідно до пп. 17-27 Порядку проведення експерименту. 

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

Людмила  БЄЛОВА 

 

 

Наталія КАЛІНКІНА 

 

  



 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 17 грудня 2020 року, протокол № 10/266-9 

 

Про рекомендацію до друку навчально-методичних  

та наукових праць ХарРІ НАДУ 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу з координації наукової 

роботи та докторантури А.О. Кузнецова про рекомендацію до друку навчально-

методичних та наукових праць ХарРІ НАДУ, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Рекомендувати до друку: 

– електронний збірник наукових праць «Державне будівництво» № 2 за 2020 р. 

Обсяг: 9,8 обл.-вид. арк.; 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

Л. БЄЛОВА 

 

 

Н. КАЛІНКІНА 

 


