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 протокол № 1/257        

 ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

№ 

з/п 

Питання, що виноситься на засідання  

Вченої ради 

Доповідачі, 

відповідальні за 

підготовку 

питання 

1 Про зміни у складі Вченої ради 

   

Калінкіна Н.В. 

Проект рішення: 

Калінкіна Н.В. 

2 Про присвоєння А.В. Косенко, К.Є. Дубовик вченого 

звання доцента 

Калінкіна Н.В., 

Латинін М.А., 

ВеличкоЛ.Ю. 

Проект  рішення: 

Калінкіна Н.В. 

3 Про Звіт про діяльність ХарРІ НАДУ в 2019 р. Бєлова Л.О. 

Проект рішення: 

Карамишев Д.В.,  

Олійник Д.В.,  

Золотарьов В.Ф. 

4 Про звіт Спеціалізованої вченої ради ХарРІ НАДУ за 

2019 р. 

Карамишев Д.В. 

Проект  рішення: 

Кузнецов А.О. 

5 Про зміну шифру спеціальності дисертаційного 

дослідження здобувача Кузьменка С.Л. 

Куц Ю.О. 

Проект рішення: 

Куц Ю.О. 

6 Про затвердження додаткової програми до кандидатського 

іспиту зі спеціальності галузі науки «Державне 

управління» 

Куц Ю.О. 

Проект рішення: 

Куц Ю.О. 

7 Про затвердження Положення щодо конкурсу наукових 

робіт слухачів та студентів ім. Г.І. Мостового 

Калінкіна Н.В. 

Проект рішення: 

Кузнецов А.О. 

8 Про рекомендацію до друку навчально-методичних та 

наукових праць ХарРІ НАДУ 

Шур В.М. 

Проект рішення: 

 Шур В.М. 

9 Про підсумки роботи державних екзаменаційних комісій і 

результати випуску магістрів державного управління в 

2019 р. 

Бульба В.Г. 

Проект  рішення: 

Бульба В.Г. 
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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

 

від 28 січня 2020 року, протокол № 1/257-1 

 

Про зміни у складі Вченої ради ХарРІ НАДУ  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря Вченої ради 

Н.В. Калінкіну, Вчена рада УХВАЛИЛА:  

1. У зв’язку із закінченням навчання вивести зі складу Вченої ради ХарРІ НАДУ 

слухача факультету публічного управління та адміністрування Павленка Едуарда 

Євгеновича. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на ученого секретаря Вченої 

ради Н.В. Калінкіну. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

Л. БЄЛОВА 

 

 

Н. КАЛІНКІНА 



 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 28 січня 2020 року, протокол № 1/257-2 

 

Про присвоєння А.В. Косенко, К.Є. Дубовик вченого звання доцента 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря Вченої ради 

Н.В. Калінкіну про присвоєння А.В. Косенко, К.Є. Дубовик вченого звання доцента (у 

дискусії щодо запропонованої кандидатури на підтримку А.В. Косенко виступили: 

Статівка Н.В., Горожанкіна В.І., Жадан О.В.; у дискусії щодо запропонованої 

кандидатури на підтримку К.Є. Дубовик виступили: Бульба В.Г., Золотарьов В.Ф., 

Солових В.П., Редін П.О.), Вчена рада УХВАЛИЛА: 

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

осіб: Бульба В.Г., Білосорочка С.І., Кучерява К.Я. 

2. Затвердити протокол № 1 засідання лічильної комісії щодо результатів 

таємного голосування про присвоєння Косенко Алісі Володимирівні вченого звання 

доцента кафедри економічної політики та менеджменту Харківського регіонального 

інституту державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України («за» – 27, «проти» – 0, недійсних бюлетенів – 1). 

3. Затвердити протокол № 2 засідання лічильної комісії щодо результатів 

таємного голосування про присвоєння Дубовик Катерині Євгенівні вченого звання 

доцента кафедри права та європейської інтеграції Харківського регіонального інституту 

державного управління Національної академії державного управління при Президентові 

України («за» – 26, «проти» – 1, недійсних бюлетенів – 1). 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на ученого секретаря 

Н.В. Калінкіну. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

Л. БЄЛОВА 

 

 

Н. КАЛІНКІНА 

 



 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 
РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 28 січня 2020 року, протокол № 1/257-3 

 

Про Звіт про діяльність ХарРІ НАДУ за 2019рік 

 

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

про діяльність ХарРІ НАДУ при Президентові України за 2019 рік, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

1. Схвалити Звіт про діяльність ХарРІ НАДУ при Президентові України за 2019 

рік (Додається). 

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 

2020 році. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора Інституту 

Л.О. Бєлову. 

 

 

Голова Вченої ради                                                                    

 

Учений секретар 

Л. БЄЛОВА 

 

Н. КАЛІНКІНА 

 

  



 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  
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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 28 січня 2020 року, протокол № 1/257-4 

 

Про звіт Спеціалізованої вченої ради Д 64.858.01 за 2019 рік 

 

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

Ради) про звіт Спеціалізованої вченої ради Д 64.858.01 за січень-липень 2019 року, 

Вчена рада ВІДЗНАЧАЄ: 

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

згідно з Наказом МОН України від 11 липня 2016 р. № 820 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 положенням «Про спеціалізовану вчену раду», 

яке затверджено Наказом МОН України №1059 із змінами від 12 березня 2012 року. 

Склад Ради представлений як штатними працівниками Інституту, так і представниками 

інших провідних науково-освітніх закладів України. Рада затверджена у складі 22 осіб, 

у тому числі: доктори наук з державного управління – 19; 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 (8 осіб) фахівці, 

які представляють провідні науково-освітні заклади та установи. 

У січні – липні 2019 р. відбулося 7 засідань спеціалізованої вченої ради, на яких 

проведено захист 1 докторської, у т.ч. – 1 докторської за спеціальністю 25.00.01 та 14 

кандидатських дисертацій, у т.ч. 4 кандидатські – за спеціальністю 25.00.01 – теорія та 

історія державного управління і 10 кандидатських – за спеціальністю 25.00.02 – 

механізми державного управління (усі 14 дисертацій написані українською мовою) 

(табл. 1).  

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

календарного року захистили кандидатські дисертації – 5 здобувачів кафедри 

політології та філософії (завідувач д.держ.упр., проф. Дзюндзюк В.Б.), 1 здобувач 

кафедри соціальної і гуманітарної політики (завідувач кафедри д.держ.упр., проф. 

В.П. Єлагін), 1 здобувач кафедри регіонального розвитку та місцевого самоврядування 

(завідувач кафедри д.держ.упр., проф. Куц Ю.О.), 6 здобувачів кафедри економічної 

політики та менеджменту (завідувач д.держ.упр., проф. Латинін М.А.), 1 здобувач 

кафедри державного управління (завідувач кафедри д.держ.упр., проф. 

Мартиненко В.М.). 



 

Таблиця 1 

Дисертації, захищені в спеціалізованій вченій раді Д 64.858.01 

Харківського регіонального інституту державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України (м. Харків) з 1 січня до 

1 серпня 2019 р. (за спеціальностями) 

Спеціальність Докторські Кандидатські Працівники 

Академії шифр назва 

25.00.01 Теорія та історія 

державного управління 
1 4 1 

25.00.02 Механізми державного 

управління 
-/- 10 -/- 

25.00.03 Державна служба -/- -/- -/- 

25.00.04 Місцеве самоврядування -/- -/- -/- 

Усього 1 14 1 

 

Таблиця 2 

Дисертації, захищені в спеціалізованій вченій раді Д 64.858.01 Харківського 

регіонального інституту державного управління Національної академії державного 

управління при Президентові України (м. Харків) 

з 1 січня по 1 серпня 2019 р. (по кафедрах) 

№ 

з/п 

Назва кафедри Завідувач кафедри, 

науковий ступінь, 

вчене звання 

Захищені 

дисертації 

Разом 

докторські канди-

датські 

1 Політології та 

філософії 

Дзюндзюк В.Б., 

д.держ.упр., проф. 
 5 5 

3 Економічної 

політики та 

менеджменту  

Латинін М.А., 

д.держ.упр., проф.  6 6 

5 Соціальної і 

гуманітарної 

політики 

Єлагін В.П., 

д.держ.упр., проф. 1  1 

6 Регіонального 

розвитку та 

місцевого 

самоврядування  

Куц Ю.О. , 

д.держ.упр., проф. 
 2 2 

7 Державного 

управління  

Мартиненко В.М., 

д.держ.упр. проф. 
 1 1 

8 Кафедри інших ВНЗ     

9 Спільні засідання 

кафедр 

 
   

 Усього  1 14 15 



 

За звітний період відхилено 1 дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора 

наук з державного управління за спеціальністю25.00.01 – теорія та історія державного 

управління Котковського В.Р. (науковий консультант – д.держ.упр., проф. Куц Ю.О.). 

Тематика захищених дисертаційних робіт присвячена розв’язанню нагальних 

завдань, що постають перед галуззю науки "Державне управління". У дисертаційних 

дослідженнях, захищених за спеціальністю 25.00.01, розглянуто моделі публічного 

управління правовою освітою населення в Україні, що базується на стратегічному, 

аксіологічному, структурно-функціональному, діяльнісному, предметно-проблемному, 

системно-ситуаційному, системно-векторальному, суспільно значущому, емпіричному 

підходах, та визначено її основні компоненти – суб’єкти публічного управління (органи 

державної влади та управління, органи місцевого самоврядування, організації 

громадянського суспільства) та зв’язки, що визначають взаємодію між ними; 

проаналізовано конвергентну модель публічного управління, яка надасть можливість 

врахувати історичні особливості національного державотворення та містить як елементи 

веберівської бюрократії – професіоналізм, планування кар’єри, документування 

управлінської діяльності, – так і основні параметри, що віддзеркалюють світові 

тенденції розвитку концепцій публічного управління; доведенні, що в основі 

забезпечення якості вищої освіти є задіяння таких механізмів державного управління: 

нормативно-правового (стосується як якocтi дepжaвнoго yпpaвлiння, так і якості вищої 

ocвiти); адміністративно-oргaнiзaцiйного (стосується структурних змін у зв’язку з 

упровадженням методу програмно-цільового управління); кoмунiкaтивного (сoцiaльнo-

психoлoгiчного), що пов’язаний із заходами підготовки громадян до упровадження 

соціальної технології проектного менеджменту; фiнaнсoвo-екoнoмiчного (стосується 

фінансування проекту управління якістю вищої освіти); обґрунтуванні ступеня 

гoтoвнocтi дo yпpoвaджeння системи yпpaвлiння якicтю y cфepi вищoї ocвiти Укpaїни. 

У дисертаціях, виконаних за спеціальністю 25.00.02, досліджувалися: організаційна 

структури комплексного механізму державного регулювання стратегічного розвитку 

регіону, в основу якої покладено науково-прикладну концепцію «регіон, що 

навчається», і яка охоплює ієрархічні підсистеми управління на рівні регіону, обласних 

якірних проектів, обласних та районних програм розвитку, враховує мотиви учасників 

змін; механізми організації стратегічного управління в сервісно-орієнтованій державі; 

комплексний механізм державного регулювання залучення іноземних інвестицій; 

система надання публічних послуг та ін. 

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 в січні-липня 2019 році 

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, наказу НАДУ від 5 січня 2017 року 

№5 «Про затвердження порядку попередньої експертизи дисертацій у Національній 

академії», напрямам наукової діяльності 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 покласти на директора Інституту 

Л.О. Бєлову. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

Л. БЄЛОВА 

 

 

Н. КАЛІНКІНА 

 

 

  



 

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ  

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 28 січня 2020 року, протокол № 1/257-5 

 

Про зміну шифру спеціальності  

дисертаційного дослідження здобувача С.Л. Кузьменка 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри регіонального 

розвитку та місцевого самоврядування Ю.О. Куца про зміну шифру спеціальності 

дисертаційного дослідження здобувача С.Л. Кузьменка, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Змінити шифр спеціальності дисертаційного дослідження здобувача Кузьменка 

Сергія Леонідовича з 25.00.04 – місцеве самоврядування на 25.00.02 – механізми 

державного управління. Тема: «Організаційно-правовий механізм формування 

самодостатніх територіальних громад». Підстава: витяг з протоколу засідання Науково-

експертної ради ХарРІ НАДУ від 27.01.2020 р., № 1. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева.  

 

 

Голова Вченої ради 

 

Учений секретар 

Л. БЄЛОВА 

 

Н. КАЛІНКІНА 

 

 

  



 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 28 січня 2020 року, протокол № 1/257-6 

 

Про затвердження додаткової програми  

до кандидатського іспиту зі спеціальності галузі науки «Державне управління» 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри регіонального 

розвитку та місцевого самоврядування Ю.О. Куца про затвердження додаткової 

програми до кандидатського іспиту зі спеціальностей 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 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 

Л. БЄЛОВА 

 

 

Н. КАЛІНКІНА 

 

  



 

Додаткова програма 

для складання кандидатського іспиту із спеціальності 

25.00.02 – механізми державного управління 

здобувача кафедри регіонального розвитку та місцевого самоврядування 

Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України 

Кузьменка Сергія Леонідовича 

 

Тема: «Організаційно-правовий механізм формування 

самодостатніх територіальних громад» 
 

Науковий керівник:  

д.держ.упр., доц. В.В. Наконечний 

 

____________________ 

(підпис) 

 

Програма ухвалена на засіданні  

Науково-експертної ради 

від 27 січня 2020 р., протокол № 1 

 

 

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 28 січня 2020 р., протокол № 1/257-6 

 

 

Учений секретар  

к.держ.упр. Н.В. Калінкіна 

 

_____________________ 

             (підпис) 



 

Додаткова програма 

для складання кандидатського іспиту із спеціальності 

25.00.02 – механізми державного управління 

здобувача кафедри регіонального розвитку та місцевого самоврядування 

Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України 

Кузьменка Сергія Леонідовича 

 

Тема: «Організаційно-правовий механізм формування 

самодостатніх територіальних громад» 
 

1. Самодостатня територіальна громада як соціально-економічна система. 

2. Ознаки самодостатності територіальної громади в Україні. 

3. Організаційно-правові засади формування та реалізації публічної політики 

розвитку самодостатніх громад в Україні. 

4. Структура та складові організаційно-правового механізму формування 

самодостатніх територіальних громад. 

5. Критерії ефективності розвитку територіальних громад в Україні. 

6. Інвестиційний механізм розвитку територіальних громад в України. 

7. Самодостатня територіальна громада в контексті адміністративно-

територіальної реформи в Україні. 

8. Європейський досвід у сфері формування і реалізації публічної політики 

розвитку самодостатніх громад. 

9. Антикризові стратегії розвитку територіальних громад в Україні. 

10. Структурно-логічна схема переходу на інноваційну модель формування 

самодостатніх громад в Україні. 

11. Шляхи розвитку Законодавства України у сфері формування самодостатніх 

громад. 

12. Логіко-структурна схема публічної політики формування самодостатніх 

громад в Україні. 

13. Забезпечення збалансованого соціально-економічного розвитку як основи 

формування самодостатніх громад в Україні. 

14. Децентралізація в системі публічного управління як організаційно-правова 

основа формування самодостатніх громад в Україні. 

15. Критерії ефективності формування самодостатніх громад в Україні України. 

 

 

Програма ухвалена на засіданні  

Науково-експертної ради 

від 27 січня 2020 р., протокол №1 

 

Голова Науково-експертної ради  

д.держ.упр., проф. Д.В. Карамишев  

 

_____________________                

 (підпис) 
 



 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 28 січня 2020 року, протокол № 1/257-7 

 

Про затвердження Положення щодо конкурсу наукових робіт  

слухачів та студентів ім. Г.І. Мостового 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника навчально-лаболаторного 

комплексу Н.В. Калінкіної про затвердження Положення щодо конкурсу наукових робіт 

слухачів та студентів ім. Г.І. Мостового, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію начальника навчально-лаболаторного комплексу Н.В. Калінкіної 

взяти до відома. 

2. Відповідно до рішення Вченої ради Інституту «Про вшанування пам’яті 

директора Харківського регіонального інституту державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України (1995-2005рр.) – Мостового 

Григорія Івановича» від 26 листопада 2019 року, протокол № 10/254-6, затвердити 

Положення щодо конкурсу наукових робіт слухачів та студентів Г.І. Мостового 

(додається). 

3. Начальнику відділу з координації наукової роботи та докторантури 

А.О. Кузнецову до 01.02.2020 р. підготувати наказ про затвердження Положення щодо 

конкурсу наукових робіт слухачів та студентів ім. Г.І. Мостового. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

Л. БЄЛОВА 

 

 

Н. КАЛІНКІНА 

 

 

  



 

Додаток до рішення  

Вченої ради ХарРІ НАДУ 

від 28 січня 2020 р. № 1/257-7 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНКУРС 

творчих робіт ім. Г.І. Мостового:  

«Розвиток системи публічного управління сучасної України» 

 

Метою конкурсу є розвиток наукових компетентностей аспірантів, слухачів і 

студентів, a також популяризація наукових здобутків к.е.н., професора, першого 

директора Харківського регіонального інституту державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України Г.І. Мостового з 

проблематики розвитку системи публічної влади сучасної України.  

Умови конкурсу: 

- у Конкурсі беруть участь студенти, слухачі та аспіранти усіх форм навчання 

Харківського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові 

України; 

- конкурсною роботою вважаються есе; 

- вимоги до написання для творчих робіт: 7-12 сторінок, мова українська, текст 

має бути набраний шрифтом Times New Roman, 14 кеглем через 1,5 інтервали, верхнє і 

нижнє поле – 2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см; обов’язкові елементи есе: титульний 

аркуш містить: назву вищого навчального закладу – подається від центру, відомості про 

автора (ПІБ, група та форма навчання) – подаються у правому верхньому куті листа, 

тему есе – пишеться великими літерами від центру листа; вступ містить мету та 

завдання роботи — очікуваний результат в цілому та конкретні результати, які будуть 

отримані в ході розкриття теми; основна частина – теоретичні основи обраної 

проблеми й виклад основного питання; висновок містить узагальнення й аргументовані 

висновки до теми, на останньому аркуші автор має завізувати матеріал власноручним 

підписом;  

- у тексті творчих робіт бажаним є посилання на наукові праці Г.І. Мостового; 

- конкурсні роботи будуть оцінюватись за критеріями: інноваційність у розкритті 

теми; достовірність інформації, оригінальність бачення проблеми; оригінальність 

мислення; якість оформлення і т.п.; 

- найкращі конкурсні роботи будуть рекомендовані до участі у міському конкурсі 

студентських робіт.  

Оформлені роботи подаються до відділу організації наукових досліджень до 

21.04.2020 року (к. 40, 6-й поверх головного корпусу Інституту, відповідальна особа – 

Ревенко Тетяна Вікторівна). 

Корисні поради авторам есе:  

У перекладі з англійської, есе (essay) означає «нарис», «твір», «спробу 

самостійного аналізу» та «обґрунтування теоретичної гіпотези». Есе (фр. essai «спроба, 

проба, нарис», від лат. exagium «зважування») – літературний жанр прозового твору 

невеликого обсягу й вільної композиції. 

Есе виражає індивідуальні враження й міркування автора з конкретного приводу 

або предмета й не претендує на вичерпне трактування. Відносно обсягу й функції межує, 

з одного боку, з науковою статтею й літературним нарисом (з яким есе нерідко 

плутають), з іншого боку – з філософським трактатом.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


 

Есе припускає вираження автором своєї точки зору, особистої суб'єктивної оцінки 

предмета міркування, дає можливість нестандартного (творчого), оригінального 

висвітлення матеріалу; часто це розмова вголос, вираження емоцій та образність. Це 

також вільний стиль з можливими елементами імпровізації, певного пафосу, іронії. 

Однак все це призводить як до різних трактувань цього виду письмової роботи, так і до 

різних спроб його формалізації.  

На відміну від реферату, який адресується будь-якому читачеві, есе традиційно 

починається зі слів: «Я хочу розповісти про…», а закінчується словами: «Я можу 

сформувати наступний висновок…», есе – це ближче до репліки, що адресується 

підготовленому читачеві. Тобто людині, яка вже має уяву, про що йде мова. Власне, така 

«адресність» дозволяє автору есе зосередити увагу на розкритті нового змісту, а не 

нагромаджувати різними службовими деталями  викладення матеріалу в письмовому 

форматі.  

Структура есе 

Побудова есе – це відповідь на питання або розкриття теми, що засновано на 

класичній системі доказів.   

1. Титульний аркуш (заповнюється за рекомендованим зразком);  

2. Вступ: місія щодо розгляду теми есе, його авторське бачення – гіпотеза або 

сутність та обґрунтування вибору цієї теми. Мета та завдання роботи – очікуваний 

результат роботи в цілому та конкретні результати, які будуть отримуватися в ході 

розкриття теми. На цьому етапі дуже важливо правильно сформулювати питання, на 

які ви збираєтеся знайти відповідь у ході свого дослідження. При роботі над вступом 

можуть допомогти відповіді на наступні питання: «Чи потрібно давати визначення 

термінам, що пролунали в темі есе?», «Чому тема, яку я розкриваю, є важливою в даний 

момент?», «Які поняття будуть залучені в мої міркування?», «Чи можу я розділити тему 

на трохи більше дрібних підтем?» і т. д.   

3. Основна частина: теоретичні основи обраної проблеми й виклад основного 

питання. Ця частина припускає розвиток аргументації й аналізу, а також обґрунтування 

їх, виходячи з наявних даних, інших аргументів і позицій щодо питання. У цьому полягає 

основний зміст есе й це являє собою головні труднощі. Тому важливе значення мають 

підзаголовки, на основі яких здійснюється структурування аргументації; саме тут 

необхідно обґрунтувати (логічно, використовуючи дані або строгі міркування) 

пропоновану тезу. Там, де це необхідно, як аналітичний інструмент можна використати 

графіки, діаграми й таблиці. Залежно від поставленого питання аналіз проводиться на 

основі наступних категорій:  причина – наслідок, загальне – особливе, форма – зміст, 

частина – ціле,  сталість – мінливість. У процесі побудови есе необхідно пам'ятати, що 

один параграф повинен містити тільки одне твердження й відповідний доказ, 

підкріплений графічним або ілюстративним матеріалом. Отже, наповнюючи розділи 

аргументацією, необхідно в межах параграфа обмежити себе розглядом однієї головної 

думки. Добре перевірений спосіб побудови есе – використання підзаголовків для 

позначення в головній частині ключових моментів аргументованого викладення. 

Сукупність підзаголовків допомагає побачити те, що пропонує зробити студент (чи є 

добрим його бачення). Ефективне використання підзаголовків – не тільки визначення 

основних пунктів, які студент бажає висвітлити, це також наявність логічності у 

висвітленні теми есе.  

4. Висновок: узагальнення й аргументовані висновки до теми й т. д. Підсумовує 

есе або ще раз вносить пояснення, підкріплює зміст і значення викладеного в основній 

частині. Методи, що рекомендують для складання висновку: повторення, ілюстрація, 



 

цитата. Висновок може містити такий дуже важливий, що доповнює есе, елемент як 

вказівка на застосування дослідження, на розвиток  взаємозв'язків з іншими проблемами. 

Структура апарату доказів, необхідних для написання  есе 
Доказ – це сукупність логічних прийомів обґрунтування істинності якого-небудь 

судження за допомогою інших, пов'язаних з ним суджень. Воно пов'язане з 

переконанням, але не тотожно йому: аргументація або доказ повинні спиратися на дані 

науки й суспільно-історичну практику, переконання ж можуть бути засновані на 

забобонах, непоінформованості людей у питаннях економіки й політики, видимості 

доказовості. Інакше кажучи, доказ або аргументація — це міркування, що використовує 

факти, щирі судження, наукові дані й переконує нас в істинності того, про що мова йде. 

Структура будь-якого доказу містить у собі три складники: теза, аргументи й висновки 

або оцінювальні судження. 

Теза – це положення (судження), яке потрібно довести. 

Аргументи – це категорії, якими користуються при доказі істинності тези.  

Висновок – це думка, заснована на аналізі фактів.  

Оцінювальні судження – це думки, засновані переважно на наших 

переконаннях, віруваннях або поглядах, які виражаються в емоційно-експресивній 

формі.  

Вимоги до фактичних даних та інших джерел 

Для написання есе на доброму рівні дуже важливо те, як використовуються 

емпіричні дані та інші джерела. Студент завжди може передбачити надмірне 

узагальнення, якщо пам’ятає, що в рамках есе дані, факти тощо є ілюстрацією, а не 

підсумковим актом, тобто вони підтверджують аргументи автора, свідчать про його 

вміння доречно використовувати інформацію.   

Як підготувати й написати текст есе? 
Якість будь-якого есе залежить від трьох взаємозалежних складників, таких як: 

o вихідний матеріал, що буде використаний (конспекти прочитаної літератури, 

лекцій, запису результатів дискусій, власні міркування й накопичений досвід з даної 

проблеми);  

o якість обробки наявного вихідного матеріалу (його організація, аргументація 

та докази);  

o аргументація (наскільки точно вона співвідноситься з піднятими в есе 

проблемами).  

Процес написання есе можна розбити на кілька стадій: обмірковування - 

планування - написання - перевірка - виправлення.  

Планування – визначення мети, основних ідей, джерел інформації, термінів 

закінчення й подання роботи.  Мета повинна визначати дії. Ідеї, як і мета, можуть бути 

конкретними й загальними, більше абстрактними. Думки, почуття, погляди й подання 

можуть бути виражені у формі аналогій, асоціації, припущень, міркувань, суджень, 

аргументів, доводів тощо.  

Джерела. Тема есе підкаже, де шукати потрібний матеріал. Звичайно 

користуються бібліотекою, Інтернет-ресурсами, словниками, довідниками. Перегляд 

означає редагування тексту з орієнтацією на якість і ефективність. Якість тексту 

складається із чотирьох основних компонентів: ясності думки, виразності, грамотності 

й коректності. Необхідно чітко і ясно формулювати ідеї, які хочете виразити. 

Виразність – це доступність тексту для розуміння. Легше всього її можна 

досягти, користуючись логічно й послідовно ретельно обраними словами, фразами й 

взаємозалежними абзацами, що розкривають тему. 



 

Грамотність відбиває дотримання норм граматики й правопису. Якщо в чомусь 

сумніваєтеся, загляньте в підручник, словник або посібник зі стилістики чи дайте 

прочитати написане людині, чия манера писати вам подобається.  

Коректність – це манера письма. Писати треба полемічно, але чемно. 

Перевірка есе 

Велике значення має перевірка першої версії есе. При складанні чернетки головне 

завдання студента – напрацювати аргументацію, вдосконалити основні думки та 

розташувати їх в логічній послідовності, супроводжуючи  ілюстративним та додатковим 

матеріалом. 

При перевірці, перш за все, студент звертає увагу на “силу”, спроможність власної 

аргументації: 

- Чи переконливо це?  

- Чи достатньо використано дані?  

- Чи ефективно вони використані? 

Наступний крок студента: перевірка граматики, орфографії, пунктуації тощо; 

самооцінка  відповідності окремих розділів заголовкам, підзаголовкам, послідовності 

тощо. 

Використання літератури 

При написанні есе виникає певна група труднощів через незнання того, яким 

чином використовувати літературу з цієї теми. Уникнути цих проблем можна 

виконуючи таке правило: при цитуванні завжди подавати  текст в лапках та формувати 

точне посилання на джерело, вказуючи номер сторінки.  

Список використаних джерел. Джерела можна розміщувати в списку одним із 

таких способів: 

 в порядку появи посилань у тексті (найбільш зручний для користування), 

 в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків. 

 Відомості про джерела, які включено до списку використаної літератури, 

необхідно подавати відповідно до вимог державного стандарту з обов’язковим 

наведенням назв праць.  

 

 

 

Перший заступник директора       Д.В. Карамишев 
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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 
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Про рекомендацію до друку навчально-методичних  

та наукових праць ХарРІ НАДУ 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри іноземних мов 

В.М. Шура, про рекомендацію до друку навчально-методичних та наукових праць 

ХарРІ НАДУ, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Рекомендувати до друку: 

 навчальний посібник для слухачів факультету підготовки магістрів публічного 

управління та адміністрування (видання друге, перероблене та доповнене) «Англійська 

мова в професійній діяльності (публічне управління та адміністрування)». Укладачі: 

О.Ю.Сергєєва – к.держ.упр., доцент кафедри іноземних мов ХарРІ НАДУ; 

Л.Ю.Ігнатенко, старший викладач кафедри іноземних мов ХарРІ НАДУ; В.М. Шур –

к.пед.н, доцент, завідувач кафедри іноземних мов ХарРІ НАДУ. Рецензенти: Т.А. Борова 

– д.пед.н., професор, Харківський національний економічний університет імені Семена 

Кузнеця; С.І. Нешко – к.філол.н., доцент, Український державний університет 

залізничного транспорту; Ю.О. Куц – д.держ.упр, професор, Харківський регіональний 

інститут державного управління Національної академії державного при Президентові 

України. Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2020. 131 с. Тираж 200 прим., коштом 

авторів. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

Л. БЄЛОВА 

 

 

Н. КАЛІНКІНА 
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Про підсумки роботи державних екзаменаційних комісій  

і результати випуску магістрів публічного управління та адміністрування у 

грудні 2019 р.  
 

Заслухавши та обговоривши інформацію декана факультету публічного 

управління та адміністрування В.Г.Бульби про підсумки роботи державних 

екзаменаційних комісій і результати випуску магістрів публічного управління та 

адміністрування у грудні 2019 р. Вчена рада відзначає, що деканатом та кафедрами 

ХарРІ НАДУ при Президентові України було забезпечено належні умови для успішного 

завершення навчання слухачів. Робота Державних екзаменаційних комісій (далі – ДЕК) 

була організована відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України. 

Державні екзамени та захист магістерських робіт проходили в період 20 по 27 

грудня 2019 р. До проведення екзаменів було організовано проведення оглядових лекцій 

з актуальних проблем державного управління та місцевого самоврядування.  

До участі у складанні державних екзаменів та захисту магістерських робіт було 

допущено 546 слухачів факультету публічного управління та адміністрування. З них 64 

слухача денної форми навчання; 447 слухачів заочної форми навчання; 35 слухачів – 

вечірньої форм навчання.  

Успішно склали екзамени та захистили магістерські роботи 545 слухачів (1 слухач 

вечірньої форми навчання не з’явився на екзамен та на захист магістерських робіт і був 

відрахований). 

На денній формі навчання державний екзамен складали 64 слухачі зі спеціальності 

281 «Публічне управління та адміністрування»: 

з оцінкою «відмінно» – 34 слухачі (53,13 %), «добре» – 30 (46,88 %);  

захистили магістерські роботи: з оцінкою «відмінно» – 47 слухачів (73,44%), 

«добре» – 17 (26,56%). 

На заочній формі навчання державний екзамен склали 447 слухачів:  

з оцінкою «відмінно» – 229 слухачів (51,23%), «добре» – 217 (48,55%), 

«задовільно» – 1 (0,22%); 

захистили магістерські роботи: «відмінно» – 321 слухач (71,81%), «добре» – 118 

(26,40%), «задовільно» – 8 (1,79%). 

На вечірній формі навчання державний екзамен склали 34 слухачі: 

з оцінкою «відмінно» – 21 слухач (60,0%), «добре» – 13 (37,14%);  



 

захистили магістерські роботи: з оцінкою «відмінно» – 28 слухачів (82,35%), 

«добре» – 6 (17,65%). 

Загалом по Інституту державний екзамен склали 545 слухачів:  

з оцінкою «відмінно» – 287 слухачів (52,56%), «добре» – 260 (47,63%), 

«задовільно» – 1 (0,18 %);  

захистили магістерські роботи 545 слухачів:  

з оцінкою «відмінно» – 396 слухачів (72,53%), «добре» – 141 (25,82%), 

«задовільно» – 8 (1,47%). 

Більшість наукових керівників поставилися до своїх обов’язків відповідально і 

забезпечили належну якість магістерських робіт. Захист магістерських робіт частини 

слухачів було організовано на базі органів місцевого самоврядування: в Мереф’янській 

та Пісочинській об’єднаних територіальних громадах. Один з випускників захистив 

роботу виконану англійською мовою. 

Дипломи з відзнакою отримав 82 (15,02%) слухача, з них: 

денна форма навчання – 12; 

заочна – 61; 

вечірня – 9. 

За результатами проведення державних екзаменів та захисту магістерських робіт 

можна констатувати, що: 

- освітня та професійна підготовка випускників галузі знань «Публічне 

управління та адміністрування»» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» у 

ХарРІ НАДУ при Президентові України здійснюється згідно зі змістом освітньо-

професійної програми підготовки фахівців; 

- фактичний рівень освітньої та кваліфікаційної підготовки випускників 

відповідає вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики магістра галузі знань 

«Публічне управління та адміністрування»». 

Разом із тим робота ДЕК дозволила виявити такі недоліки: 

- в деяких роботах перевага віддається теоретичній складовій проблемі; 

- в оформленні окремих магістерських робіт мають місце відхилення від 

установлених вимог. 

У цілому державні екзамени та захист магістерських робіт пройшли на належному 

рівні. Результати екзаменів та захистів оформлено в звітах державних екзаменаційних 

комісій. 

Виходячи з вищезазначеного Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Завідувачам кафедр, викладачам підвищити вимогливість до слухачів під час 

проміжного та підсумкового модульних контролів. 

2. З метою усунення виявлених недоліків, підвищення якості підготовки магістрів 

публічного управління та адміністрування: 

– провести на засіданні Вченої ради факультету та на засіданнях кафедр аналіз 

недоліків із підготовки та організації проведення захисту слухачами магістерських 

робіт, керівникам творчих колективів налагодити зворотний зв’язок зі слухачами з 



 

метою підвищення якості магістерських робіт 

Відповідальні: В.Г. Бульба,  

завідувачі кафедр. 

Термін виконання: до 3 лютого 2020р.;  

– переглянути зміст практичних вправ та з урахуванням цього доопрацювати 

екзаменаційні білети 

Відповідальні: Д.В. Карамишев, 

завідувачі кафедр. 

Термін виконання: до 7 лютого 2020 р.; 

– відпрацювати механізм перевірки якості супроводжувальних документів, які 

додаються до магістерських робіт 

Відповідальний: В.Г. Бульба. 

Термін виконання: до 10 лютого 2020 р.; 

– розробити план організаційних заходів для підготовки до випуску магістрів 

публічного управління та адміністрування у 2020 р. 

Відповідальний: В.Г. Бульба. 

Термін виконання: до 14 лютого 2020р.; 

– створити робочу групу для проведення нормоконтролю на наступний 

навчальний рік 

Відповідальний: Д.В. Карамишев 

Термін виконання: січень 2020 р.; 

– підвищити якість попередніх заслуховувань магістерських робіт на засіданнях 

кафедр 

Відповідальні: завідувачі кафедр. 

Термін виконання: постійно. 

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

 

Л. БЄЛОВА 

 

 

Н. КАЛІНКІНА 
 


