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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 29 грудня 2020 року, протокол № 11/267-1 

 

Про Звіт про діяльність ХарРІ НАДУ за 2020 рік 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь директора Інституту Л.О. Бєлової про Звіт про 

діяльність ХарРІ НАДУ при Президентові України за 2020 рік, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Схвалити Звіт про діяльність ХарРІ НАДУ при Президентові України за 2020 рік. 

2. Заступникам директора, керівникам структурних підрозділів Інституту взяти 

інформацію, яка міститься у Звіті до відома та спрямувати діяльність підпорядкованих 

структурних підрозділів на реалізацію пріоритетних напрямів діяльності Харківського 

регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України у 2021 

році. 

3. 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 29 грудня 2020 року, протокол № 11/267-2 

 

Про затвердження Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 

Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України у 2021 році 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора з 

короткотермінового підвищення кваліфікації В.Ф. Золотарьова про затвердження Правил 

прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Харківському регіональному інституті 

державного управління Національної академії державного управління при Президентові 

України у 2021 році, Вчена рада відзначає, що прийом на навчання здійснюється 

відповідно до статей 13, 44 Закону України «Про вищу освіту», Умов прийому на навчання 

для здобуття вищої освіти в 2021 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки 

України від 15 жовтня 2020 р. № 1274 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 09 

грудня 2020 року за № 1225/35508, Положення про прийом слухачів до Національної 

академії державного управління при Президентові України, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 01.04. 2013 року № 255 «Про затвердження положень про 

прийом, стажування в органах державної влади і органах місцевого самоврядування 

слухачів Національної академії державного управління при Президентові України, а також 

переліку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, в яких проводиться 

стажування слухачів Національної академії» зі змінами, внесеними згідно з постановами 

Кабінету Міністрів України від 29.05.2013 р. № 380, від 13.01.2016 р. № 19, від 27.09.2016 

р. № 674, від 14.12.2016 р. № 950, від 26.04.2017 р. № 294, від 14.06.2017 р. № 423, від 

14.02.2018 р. № 82, 13.06.2018 р. № 482, від 17.07.2019 р. № 621, від 04.12.2019 р. № 

1065, від 05.02.2020 р. № 123, від 25.06.2020 р. № 532,  від 01.07.2020 р. № 561, від 

22.07.2020 р. № 718, від 09.09.2020 р. № 826, Порядку прийому на навчання за 

освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне 

управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування», 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 р. № 789 «Про 

затвердження Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою 

підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі 

знань «Публічне управління та адміністрування» зі змінами, внесеними згідно з 

Постановами Кабінету Міністрів України від 22.08.2012 р. № 809, від 27.09.2016 р. № 674, 

від 14.06.2017 р. № 423, від 14.02.2018 р. № 82, від 13.06.2018 р. № 482, від 17.07.2019 р. № 

621, від 25.06.2020 р. № 532 Положення про приймальну комісію вищого навчального 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1065-2019-%D0%BF#n344
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1065-2019-%D0%BF#n344
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/532-2020-%D0%BF#n55
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/561-2020-%D0%BF#n22
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/718-2020-%D0%BF#n43
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/826-2020-%D0%BF#n261


закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.10.2015 р. № 

1035 зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки № 622 від 

6.06.2016 р., Положення про приймальну комісію Харківського регіонального інституту 

державного управління Національної академії державного управління при Президентові 

України, затвердженого наказом директора Харківського регіонального інституту 

державного управління Національної академії державного управління при Президентові 

України від 28.12.2020 р. № 141  

З урахуванням вищенаведеного, Вчена рада УХВАЛИЛА:  

1. Затвердити Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 

Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України у 2021 році.  

2. Затвердити Правила прийому до аспірантури та докторантури до Харківського 

регіонального інституту державного управління Національної академії державного 

управління при Президентові України у 2021 році.  

3. Приймальній комісії Інституту забезпечити дотримання вимог законодавства 

України, Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Харківському 

регіональному інституті державного управління Національної академії державного 

управління при Президентові України у 2021 році, а також відкритість та прозорість 

роботи приймальної комісії.  

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 29 грудня 2020 року, протокол № 11/267-3 

 

Про виконання плану роботи Вченої ради за січень – грудень 2020 р. та затвердження 

плану роботи Вченої ради на січень – червень 2021 р. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря Вченої ради 

ХарРІ НАДУ Калінкіної Н.В. про виконання плану роботи Вченої ради за січень – грудень 

2020 року та затвердження плану роботи на січень-червень 2021 року, Вчена рада 

відзначає, що протягом звітного періоду всі засідання відбувалися відповідно до плану 

роботи, Положення та Регламенту Вченої ради. Анонси засідань, проекти порядку денного 

та рішення Вченої ради своєчасно розміщувалися на офіційному сайті Інституту. Всього у 

звітному періоді відбулося одинадцять засідань Вченої ради, в тому числі вісім проведено 

у дистанційному режимі за допомоги Zoom конференцій, в ході яких було розглянуто і 

винесено рішення з понад дев`яноста питань порядку денного.  

Враховуючи вищенаведене, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію ученого секретаря Вченої ради ХарРІ НАДУ Н.В. Калінкіної взяти до 

уваги (додається). 

2. Схвалити представлений план роботи Вченої ради ХарРІ НАДУ на січень-червень 

2021 р. (додається). 

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

 

            Людмила БЄЛОВА 

 

 

            Наталія КАЛІНКІНА 

 

  



Додаток  

 до рішення Вченої ради 

     від 29 грудня 2019 р., 

     протокол № 11/267-3   
 

З в і т  

про роботу Вченої ради ХарРІ НАДУ при Президентові України 

за січень – грудень 2020 р. 
 

Протягом звітного періоду всі засідання Вченої ради відбувалися відповідно до 

плану роботи, Положення та Регламенту Вченої ради. Всього відбулося одинадцять 

засідань Вченої ради, в ході яких було розглянуто і винесено рішення по понад дев`яноста 

питанням порядку денного. 

З метою забезпечення виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 

11 березня 2020 року № 211 «Про захист населення від інфекційних хвороб» та з 

урахуванням листа Міністерства освіти і науки України від 11.03.2020 № 1/9-15, наказами 

директора Інституту № 59-к «Про дистанційний режим роботи ХарРІ НАДУ» від 

12.03.2020, № 62-к «Про продовження дистанційного режиму роботи ХарРІ НАДУ» від 

26.03.2020 р., № 96-к «Про внесення змін до наказу від 26.03.2020 р. 62-к» від 

22.06.2020 р., № 124 «Про посилення заходів щодо запобігання захворюванням, 

викликаним коронавірусом COVID-19» вісім засідань Вченої ради було проведено у 

дистанційному режимі за допомоги Zoom конференцій. 

У звітному періоді відбулися зміни складу Вченої ради пов’язані з закінченням 

навчання слухача факультету публічного управління та адміністрування Павленка Е.Є., 

якого у січні 2020 р. було виведено зі складу Вченої ради ХарРІ НАДУ. 

За звітний період Вченою радою було розглянуто наступні звіти:  

 про діяльність ХарРІ НАДУ при Президентові України за 2019 р.; 

 про основні результати наукової діяльності ХарРІ НАДУ в 2020 р.; 

 про роботу Спеціалізованої вченої ради Д 64.858.01 за січень-липень 2019 р.; 

 про підсумки роботи державних екзаменаційних комісій і результати випуску 

магістрів публічного управління та адміністрування у грудні 2019 р. та лютому 2020 р.; 

 про виконання критеріїв надання та підтвердження статусу національного; 

 про підсумки підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб 

місцевого самоврядування в 2019 р.; 

 про основні результати фінансово-економічної діяльності ХарРІ НАДУ в 2019 р.; 

 про виконання навчального навантаження науково-педагогічних працівників 

ХарРІ НАДУ в 1-ому семестрі 2019/2020 н.р.; 

 про затвердження звіту про виконання індивідуальних планів професорсько-

викладацьким складом кафедр ХарРІ НАДУ за 2019/2020 навч.р.; 

 про підсумки прийому слухачів до магістратури за спеціальністю «Публічне 

управління  та адміністрування» ХарРІ НАДУ в 2020 р.; 

 про стан навчально-методичної та наукової діяльності кафедр в 2018/2020 навч. 

р.: іноземних мов та політології та філософії; 



 про виконання плану роботи Вченої ради ХарРІ НАДУ в січні-червні 2020 р. та 

січні-грудні 2020 р.; 

 

Постійну увагу Вчена рада приділяла навчальній діяльності Інституту. Так протягом  

звітного періоду були розглянуті питання: 

 про затвердження Правил прийому на навчання до ХарРІ НАДУ у 2020 р. та змін 

до них; 

 про затвердження навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти 

ступеня бакалавр, магістр, доктор філософії набору 2020 р.; 

 про затвердження навчальних планів підготовки іноземних громадян та осіб без 

громадянства до вступу до ЗВО набору 2020 р.; 

 про організацію стажування та практики здобувачів другого (магістерського) 

рівня вищої освіти факультету публічного управління та адміністрування; 

 про затвердження Порядку проведення атестації здобувачів вищої освіти з 

використанням технологій дистанційного навчання у Харківському регіональному 

інституті державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України у 2019-2020 навчальному році в умовах карантину; 

 про затвердження Положення про порядок визнання в ХарРІ НАДУ результатів 

навчання, набутих у неформальній/формальній освіті; 

 про затвердження Положення про порядок реалізації права на акадкмічну 

мобільність; 

 про затвердження Положення про порядок формування індивідуальних освітніх 

траєкторій здобувачами вищої освіти в ХарРІ НАДУ; 

 про затвердження Стратегії інтернаціоналізації ХарРІ НАДУ на 2020 – 2024 

роки; 

 про затвердження Положення про академічну доброчесність науково-

педагогічних. Наукових, педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти ХарРІ 

НАДУ; 

 про особливості організації освітнього в період карантину в зв`язку з 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19); 

 про затвердження Положення про організацію та проведення практики студентів 

ФСЕУ спеціальності «Публічне управління та адміністрування» першого рівня вищої 

освіти «бакалавр»; 

 про організаційні заходи щодо забезпечення державної атестації на факультеті 

публічного управління та адміністрування 2020 року випуску. 

 

Були розглянуті питання пов’язані із підготовкою наукових та науково-педагогічних 

кадрів, зокрема:  

 про порушення клопотання перед Вченою радою НАДУ при Президентові 

України про присвоєння Дунаєву І.В. вченого звання професора; 

 про рекомендацію до вступу в аспірантуру випускників факультету публічного 

управління та адміністрування; 

 про звітування аспірантів, докторантів та здобувачів ХарРІ НАДУ 2019-

2020 навч.р.; 

 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 (протягом звітного періоду утворено 6 спеціалізованих 

вчених рад); 

 про уточнення і затвердження, зміну тем та зміну шифру спеціальності 

дисертаційних досліджень; 

 про затвердження додаткової програми до кандидатського іспиту зі спеціальності 

галузі науки «Державне управління»; 

 про затвердження бланку диплому доктора філософії зі спеціальності 281 – 

публічне управління та адміністрування i додатків до нього (третій освітній рівень); 

 про рекомендацію до друку навчально-методичних та наукових праць Інституту.  

 
У звітному періоді прийнято рішення про присвоєння вченого звання доцента 

науково-педагогічним працівникам Інституту: 

 Косенко А.В., доценту кафедри соціальної і гуманітарної політики; 

 Дубовик К.Є., доценту кафедри права та європейської інтеграції; 

 Надточій А.О., доценту кафедри управління персоналом та економіки праці; 

 Смаглюк А.А., доценту кафедри управління персоналом та економіки праці; 

 Кучерявій К.Я., доценту кафедри управління персоналом та економіки праці; 

 Ваніній Я.А., доценту кафедри економічної політики та менеджменту; 

 Коваленко Н.В., доценту кафедри економічної теорії та фінансів. 

 

Також протягом звітного періоду були розглянуті питання: 

 Про зміни до структури ХарРІ НАДУ; 

– про порушення клопотання щодо висунення кандидатури Мамонової В.В., 

професора кафедри регіонального розвитку та місцевого самоврядування та Олійника Д.В., 

заступника директора з економіко-господарської роботи та розвитку ХарРІ НАДУ, до 

присвоєння їм почесного звання «Заслужений працівник освіти України»; 

– про пропозиції кандидатури Коваленко М.М., професора кафедри економічної 

теорії та фінансів ХарРІ НАДУ, на участь в обласному конкурсі на здобуття обласних 

іменних стипендій в галузі науки у 2020 р. від Інституту; 

 про пропозиції кандидатур на участь у конкурсі «Молода людина року» у 2020 

році від Інституту здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету 

соціально-економічного управління (Балабась К.Р., здобувачка третього року навчання 

денної форми за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування», Шевченко 

Д.Л., здобувачка першого року навчання денної форми за спеціальністю 051 «Економіка»); 

– про затвердження Положення щодо конкурсу наукових робіт слухачів та 

студентів ім. Г.І. Мостового; 

 

Питання, які виносилися на розгляд Вченої ради ХарРІ НАДУ при Президентові 

України, попередньо розглядались на засіданнях кафедр, науково-методичної та науково-

експертної рад.  

План роботи Вченої ради Інституту на січень – грудень 2020 р. у цілому виконаний. 

 

Учений секретар                                                                      Наталія КАЛІНКІНА 



Додаток  

до рішення Вченої ради 

   від 29 грудня 2020 р.,  

протокол № 11/267-3 

 

 

Перспективний план роботи Вченої ради 

Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України 

на січень – червень 2021 року 

 

Січень 

№ 

з/п 

Питання, що виноситься на засідання  

Вченої ради 

Доповідачі, 

відповідальні за 

підготовку 

питання 

1 Про підсумки роботи державних екзаменаційних комісій і 

результати випуску магістрів державного управління в 

2020 р. 

В.Г. Бульба  

2 Про рекомендацію до вступу до аспірантури випускників 

факультету публічного управління та адміністрування 2020 р. 

В.Г. Бульба  

 

Лютий 

№ 

з/п 

Питання, що виноситься на засідання  

Вченої ради 

Доповідачі, 

відповідальні за 

підготовку 

питання 

1 Про підсумки підвищення кваліфікації державних 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в 

2020 р. 

В.Ф. Золотарьов  

2 Про річний звіт про виконання критеріїв надання та 

підтвердження статусу національного 

Д.В. Карамишев, 

А.О. Кузнецов 

 

 

  



Березень  

№ 

з/п 

Питання, що виноситься на засідання  

Вченої ради 

Доповідачі, 

відповідальні за 

підготовку 

питання 

1 Про основні результати фінансово-економічної діяльності 

ХарРІ НАДУ в 2020 р. 

Д.В. Олійник,  

О.О. Хлєбникова 

 

2 Про виконання навчального навантаження науково-

педагогічних працівників ХарРІ НАДУ в 1-ому семестрі 

2020/2021 н.р. 

В.І. Горожанкіна 

 

 

Квітень 

№ 

з/п 

Питання, що виноситься на засідання  

Вченої ради 

Доповідачі, 

відповідальні за 

підготовку 

питання 

1 Про звітування аспірантів, докторантів та здобувачів ХарРІ 

НАДУ 

А.О. Кузнецов 

 

Травень 

№ 

з/п 

Питання, що виноситься на засідання  

Вченої ради 

Доповідачі, 

відповідальні за 

підготовку 

питання 

1 Про затвердження навчальних планів підготовки здобувачів 

вищої освіти ступеня бакалавр і магістр 2021 року набору 

В.І. Горожанкіна 

2 Про затвердження навчального плану підготовки докторів 

філософії  

В.Б. Дзюндзюк 

 Про затвердження навчальних планів підготовки іноземних 

громадян та осіб без громадянства до вступу до ЗВО 2021 

року набору 

Д.В. Карамишев 

3 Про організацію стажування та практики здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти факультету публічного 

управління та адміністрування  

В.Г. Бульба  

 

4 Про організацію стажування та практики здобувачів першого 

(бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої 

освіти факультету соціально-економічного управління 

К.І. Козлов 

 

 

 

 

 



Червень 

№ 

з/п 

Питання, що виноситься на засідання  

Вченої ради 

Доповідачі, 

відповідальні за 

підготовку 

питання 

1 Про виконання плану роботи Вченої ради ХарРІ НАДУ в 

січні-червні 2021 р. і затвердження плану роботи на серпень-

грудень 2021 р. 

Н.В. Калінкіна 

 

 

 

Учений секретар 

 

 

 

Наталія КАЛІНКІНА 

 

  



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 29 грудня 2020 року, протокол № 11/267-4 

 

Про затвердження додаткової програми  

до кандидатського іспиту зі спеціальності галузі науки «Державне управління» 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри соціальної і 

гуманітарної політики В.П. Єлагіна про затвердження додаткової програми до 

кандидатського іспиту зі спеціальності галузі науки «Державне управління», Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити додаткову програму до кандидатського іспиту зі спеціальності галузі 

науки «Державне управління» (додається). 

2. Начальнику відділу з координації наукової роботи та докторантури ХарРІ НАДУ 

при Президентові України А.О. Кузнецову та голові екзаменаційної комісії забезпечити 

дотримання встановленого порядку проведення кандидатського іспиту. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

          Людмила БЄЛОВА 

 

 

          Наталія КАЛІНКІНА 

 

  



Додаткова програма 

для складання кандидатського іспиту зі спеціальності 

25.00.02 – механізми державного управління 

здобувача наукового ступеня кандидата наук з державного управління 

Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України 

Прасола Владислава Петровича 

 

Тема: «Механізми публічного управління розвитком недержавного сектора охорони 

суспільного здоров’я в Україні» 

 

Науковий керівник  

д.держ.упр., проф. Карамишев Д.В. 

 

____________________ 

(підпис) 

 

Програма ухвалена на засіданні  

Науково-експертної ради  

від 26 листопада  2020 року, протокол № 7 

 

Голова Науково-експертної ради  

д.держ.упр., проф. Д.В. Карамишев 

 

 

____________________ 

               (підпис) 

 

Додаткова програма затверджена Вченою радою Харківського регіонального інституту 

державного управління Національної академії державного управління при Президентові 

України від 29 грудня 2020 р., протокол № 11/267-4 

 

 

Учений секретар  

к.держ.упр. Н.В. Калінкіна 

 

 

_____________________ 

                (підпис) 



Додаткова програма 

для складання кандидатського іспиту зі спеціальності 

25.00.02 – механізми державного управління 

здобувача наукового ступеня кандидата наук з державного управління 

Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України 

Прасола Владислава Петровича 
 

Тема: «Механізми публічного управління розвитком недержавного сектора охорони 

суспільного здоров’я в Україні» 
 

1. Засади та основні принципи охорони здоров'я.  

2. Здоров’я як соціально-демографічна категорія. Суспільне здоров’я  

3. Моделі організації системи охорони суспільного здоров’я.  

4. Досвід організації національних систем охорони здоров’я розвинених країн світу. 

5. Формування  та реалізації державної політики охорони здоров'я в Україні. 

6. Засади публічного управління охороною суспільного здоров’я в Україні.  

7. Недержавний сектор охорони суспільного здоров’я як об’єкт публічного 

управління. 

8. Нормативно-правове забезпечення розвитку охорони суспільного здоров’я в 

Україні.  

9. Ринок медичних послуг в Україні. 

10. Механізми публічного управління розвитком недержавного сектора охорони 

суспільного здоров’я в Україні.  

11. Адміністративний механізм публічного управління розвитком недержавного 

сектора охорони суспільного здоров’я.  

12. Економічний механізм публічного управління розвитком недержавного сектора 

охорони суспільного здоров’я. 

13. Організаційний механізм публічного управління розвитком недержавного сектора 

охорони суспільного здоров’я.  

14. Фактори впливу на розвиток недержавного сектора охорони здоров’я.  

15. Розвиток інституту підготовки менеджерів у сфері охорони суспільного здоров’я 

в Україні. 
 

Програма ухвалена на засіданні  

Науково-експертної ради  

від 26 листопада 2020 року, протокол № 7 
 

Голова Науково-експертної ради  

д.держ.упр., проф. Д.В. Карамишев 
 

 

____________________ 

 


