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 ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

№ 

з/п 

Питання, що виноситься на засідання  

Вченої ради 

Доповідачі, 

відповідальні за 

підготовку 

питання 

1 Про присвоєння А.О. Надточій, А.А. Смаглюк вченого 

звання доцента 

Калінкіна Н.В., 

Статівка Н.В. 

Проект рішення: 

Калінкіна Н.В. 

2 Про підсумки підвищення кваліфікації державних 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в 

2019 р. 

Золотарьов В.Ф. 

Проект рішення: 

Золотарьов В.Ф. 

3 Про основні результати фінансово-економічної діяльності 

ХарРІ НАДУ в 2019 р. 

Олійник Д.В. 

Проект рішення: 

Олійник Д.В. 

Хлєбникова О.О. 

4 Про виконання навчального навантаження науково-

педагогічних працівників ХарРІ НАДУ в 1-ому семестрі 

2019/2020 н.р.  

Карамишев Д.В. 

Проект рішення: 

Горожанкіна В.І. 

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  

Кузнецов А.О. 

Проект рішення: 

Кузнецов А.О. 

6 Про рекомендацію до друку навчально-методичних та 

наукових праць ХарРІ НАДУ  

Кузнецов А.О. 

Проект рішення: 

Кузнецов А.О. 

7 Про пропозиції кандидатури на участь в обласному 

конкурсі на здобуття обласних іменних стипендій в галузі 

науки у 2020 р. від Інституту 

Карамишев Д.В. 

Проект рішення: 

Калінкіна Н.В. 

 

8 Про річний звіт про виконання критеріїв надання та 

підтвердження статусу національного 

Карамишев Д.В. 

Проект рішення: 

Кузнецов А.О. 

9 Про уточнення і затвердження теми дисертаційного 

дослідження аспіранта Д.В. Зюзя 

Амосов О.Ю. 

Проект рішення: 

Амосов О.Ю. 

10 Про висунення кандидатури до присвоєння почесного 

звання 

Карамишев Д.В. 

Проект рішення: 

Кузнецов А.О. 
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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 28 лютого 2020 року, протокол № 2/258-1 

 

Про присвоєння А.О. Надточій, А.А. Смаглюк вченого звання доцента 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря Вченої ради 

Н.В. Калінкіну про присвоєння А.О. Надточій, А.А. Смаглюк вченого звання доцента 

(у дискусії щодо запропонованої кандидатури на підтримку А.О. Надточій виступили: 

О.Ю. Амосов, В.П. Єлагін, О.В. Жадан, В.М. Шур, ; у дискусії щодо запропонованої 

кандидатури на підтримку А.А. Смаглюк виступили: Горожанкіна В.І., К.І. Козлов, 

М.А. Латинін, В.М. Шур), Вчена рада УХВАЛИЛА: 

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

осіб: О.Б. Коротич, О.М. Крутій, Д.А. Тимоха. 

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

Д.А. Тимоху. 

3. Затвердити протокол № 2 засідання лічильної комісії щодо результатів 

таємного голосування про присвоєння Надточій Аллі Олександрівні вченого звання 

доцента кафедри управління персоналом та економіки праці Харківського 

регіонального інституту державного управління Національної академії державного 

управління при Президентові України («за» – 31, «проти» – 0, недійсних бюлетенів – 

0). 

4. Затвердити протокол № 3 засідання лічильної комісії щодо результатів 

таємного голосування про присвоєння Смаглюк Анні Андріївні вченого звання доцента 

кафедри права та європейської інтеграції Харківського регіонального інституту 

державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України («за» – 32, «проти» – 0, недійсних бюлетенів – 0). 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на ученого секретаря 

Н.В. Калінкіну. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

Л. БЄЛОВА 

 

 

Н. КАЛІНКІНА 
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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

 

від 28 лютого 2020 року, протокол № 2/258-2 

 

Про підсумки підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб 

місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ і 

організацій у 2019 році 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора з 

короткотермінового підвищення кваліфікації В.Ф. Золотарьова про підсумки 

підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування, керівників державних підприємств, установ і організацій у 2019 році, 

Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію заступника директора з короткотермінового підвищення 

кваліфікації В.Ф. Золотарьова про підсумки підвищення кваліфікації кадрів у 

2019 році – взяти до уваги. 

2. Відділу підвищення кваліфікації кадрів (Пастуховій О.В.) забезпечити:  

– разом з відділами управління персоналом апаратів облдержадміністрацій та 

виконавчих апаратів обласних рад Луганської, Полтавської, Сумської та Харківської 

областей виконання кількісних показників та планів-графіків підвищення кваліфікації 

державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких 

віднесені до відповідних категорій та підкатегорій у 2020 році;  

– залучення для проведення практичних занять за короткостроковими 

програмами практиків державного управління та місцевого самоврядування з органів 

влади протягом 2020 року; 

– розробку та впровадження спеціальної професійної програми з вивчення 

української та англійської мов до жовтня 2020 року; 

– організацію проведення за пропозиціями кафедр стажування науково-

педагогічних працівників Інституту у закладах вищої освіти протягом 2020 року; 

– продовження практики направлення викладачів Інституту для проведення 

лекцій, тренінгів та круглих столів на замовлення органів влади протягом 2020 року; 

– інформування на освітній платформі «Порталу управління знаннями» 

Нацдержслужби України про проведення навчання за загальними професійними 

(сертифікатними) та короткостроковими програмами підвищення кваліфікації в 

Інституті протягом 2020 року; 

– підготовку разом з викладачами кафедр нових професійних та 

короткострокових програм підвищення кваліфікації до 1 грудня 2020 року; 



 

– застосування активних форм навчання (робота в малих групах, «круглі 

столи», розбір конкретних ситуацій, ділові ігри, обмін досвідом роботи, тренінги тощо) 

протягом 2020 року. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника директора з 

короткотермінового підвищення кваліфікації В.Ф. Золотарьова. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

Л. БЄЛОВА 

 

 

Н. КАЛІНКІНА 
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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 28 лютого 2020 року, протокол № 2/258-3 

 

Про основні результати фінансово-економічної  

діяльності ХарРІ НАДУ в 2019 р. 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора ХарРІ НАДУ з 

економіко-господарської роботи і розвитку Д.В. Олійника про основні результати 

фінансово-економічної діяльності ХарРІ НАДУ в 2019 р., Вчена рада відзначає, що 

фінансово-економічна діяльність ХарРІ НАДУ у звітному році була спрямована на 

стабілізацію фінансового стану Інституту та його покращення, здійснення аналізу та 

прогнозування за основними фінансовими показниками, проведення заходів щодо 

вдосконалення фінансового стану; підвищення ефективності планування фінансових 

витрат Інституту відповідно до плану його розвитку, проведення розгляду та 

узгодження пропозицій щодо пошуку та використання джерел додаткового 

(позабюджетного) фінансування діяльності Інституту; вивчення досвіду роботи та 

стану фінансової діяльності окремих структурних підрозділів Інституту тощо. 

Діяльність Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України у 2019 році 

здійснювалась за рахунок декількох джерел надходжень, а саме за кошти державного 

бюджету за загальним фондом бюджету, кошти отримані від надання платних послуг 

за спеціальним фондом бюджету та благодійні внески. 

Про виконання бюджету за 2019 рік 

1. Затверджено кошторисом на 2019 рік за загальним фондом бюджету 

26 млн. 499 тис. 200 грн. (виконання кошторису склало - 96%). 

Використано за загальним фондом бюджету - 25 млн. 432 тис. 644 грн., а саме:  

 заробітна плата та нарахування -20 млн. 301 тис. 546 грн. (79,8%); 

 придбання товарів - 1 млн 412 тис. 100 грн (5,6%); 

 придбання послуг - 249 тис. 900 грн (1%); 

 витрати на комунальні послуги - 863 тис. 500 грн. (3,4%); 

 витрати на виплату стипендії - 2 млн. 605 тис. 598 грн. (10,2%); 

 повернуто до бюджету - 1 млн. 66 тис. 556 грн. 

2. Затверджено кошторисом на 2019 рік за спеціальним фондом бюджету 

24 млн. 867 тис. 059 грн. (за рахунок благодійних внесків та грантів - 173 тис 706 грн). 

Надійшло коштів 21 млн. 279 тис 250 грн (виконання кошторису склало - 85,6%). 

Залишок коштів на рахунках станом на 01.01.2020 становив  7 млн. 941 тис. 267 грн. 

Використано за спеціальним фондом бюджету - 16 млн. 925 тис. 793 грн., а саме:  



 

 заробітна плата та нарахування - 13 млн. 030тис. 033грн. (77%); 

 придбання товарів - 341 тис. 755грн (2,0%); 

 придбання послуг -5 55 тис. 137 грн (3,3%); 

 витрати на відрядження - 19 тис. 155 грн (0,1%); 

 витрати на комунальні послуги - 2 млн 653 тис. 302 грн (15,7%); 

 капітальні видатки - 177 тис. 756 грн (1%); 

 стипендія - 3 тис. грн.; 

 податки - 145 тис. 655 грн (0,9%). 

3. Затверджено кошторисом на 2019 рік за фундаментальними та 

прикладними науковими дослідженнями 338,3 тис. грн. 

Використано 338,3 тис. грн на заробітну плату та нарахування. 

2020 рік 

1.Затверджено кошторисом на 2020 рік за загальним фондом бюджету 

27 млн. 917 тис. 800 грн. (збільшено фінансування лише на 5,4 % від 2019 року). 

Заплановано витрат за загальним фондом бюджету - 27 млн. 917 тис. 800 грн., а 

саме:  

 заробітна плата та нарахування - 21 млн.791 тис. 500 грн. (78%); 

 придбання товарів - 0 грн.; 

 придбання послуг - 0грн.; 

 витрати на комунальні послуги - 876 тис. 300 грн. (3%); 

 витрати на виплату стипендії - 5 млн. 250 тис. грн. (20%). 

 2.Затверджено кошторисом на 2020 рік за спеціальним фондом бюджету 23 

млн. 908 тис. 800 грн.  

Заплановано витрат за спеціальним фондом бюджету 23 млн. 908 тис. 800 грн., а 

саме:  

 заробітна плата та нарахування - 18 млн. 995тис. 200грн. (79,3%); 

 придбання товарів- 425 тис. грн. (1,8%); 

 придбання послуг - 741 тис. грн.  (3,1%); 

 витрати на відрядження - 20 тис. грн .(0,1); 

 витрати на комунальні послуги - 3 млн 293 тис. 600 грн. (13,8%); 

 капітальні видатки - 274 тис. грн. (1,2%); 

 податки - 160 тис. грн (0,7%). 

  3.Затверджено кошторисом на 2020 рік за фундаментальними та 

прикладними науковими дослідженнями 230,6 тис. грн. 

Це становить 68 % від затвердженого у 2019 році. 

Протягом 2019 року за загальним фондом бюджету не фінансувались видатки на 

капітальний  ремонт приміщень. 

Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію заступника директора ХарРІ НАДУ з економіко-господарської 

роботи і розвитку Д.В. Олійника про основні результати фінансово-економічної 

діяльності ХарРІ НАДУ в 2019 році взяти до уваги. 



 

2. Пріоритетними завданнями в роботі відділу планування фінансів, 

бухгалтерського обліку і звітності ХарРІ НАДУ (О.О. Хлєбникова) визначити: 

 забезпечення фінансовими ресурсами поточної фінансово-господарської 

діяльності; 

 мобілізацію фінансових ресурсів для фінансування навчального процесу, 

оновлення та росту матеріально-технічної бази і соціального розвитку; 

 контроль за ефективним і цільовим розподілом фінансових ресурсів, їх 

економним та раціональним використанням; 

 постійне проведення аналізу фінансово-господарської діяльності. 

3. Керівникам усіх структурних підрозділів Інституту сприяти: 

- залученню додаткових фінансових ресурсів для фінансування навчального 

процесу; 

- оновленню та росту матеріально-технічної бази і соціального розвитку; 

- забезпеченню в 2020 році 100 % виконання плану прийому на навчання; 

- відповідальному використанню наявних фінансових та матеріально-технічних 

ресурсів. 

4. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

Л. БЄЛОВА 

 

 

Н. КАЛІНКІНА 
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ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 28 лютого 2020 року, протокол № 2/258-4 

 

Про виконання навчального навантаження науково-педагогічних працівників 

ХарРІ НАДУ при Президентові України в І-ому семестрі 2019/2020 н.р. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника директора 

Д.В. Карамишева про виконання навчального навантаження науково-педагогічних 

працівників ХарРІ НАДУ при Президентові України в І-ому семестрі 2019/2020 н.р., 

Вчена рада зазначає, що обсяги запланованого навчального навантаження (аудиторне 

та контрольно-консультативне) у цілому виконано. 

Усі кафедри ХарРІ НАДУ при Президентові України виконали заплановане 

навантаження в повному обсязі. 

Недовиконання або перевиконання навантаження пов’язане з внесеними змінами 

до штатних розписів кафедральних колективів. 

Аналіз виконання навчального навантаження, проведений по кафедрах, показав, 

що виконане навчальне навантаження (аудиторне та контрольно-консультативне) в 

ХарРІ НАДУ при Президентові України в середньому складає 108,3 %. 

Виходячи із вищезазначеного, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію першого заступника директора Д.В. Карамишева про виконання 

навчального навантаження науково-педагогічних працівників ХарРІ НАДУ при 

Президентові України в І-ому семестрі 2019/2020 н.р. взяти до уваги. 

2. Стан виконання навчального навантаження науково-педагогічними 

працівниками у І-ому семестрі 2019/2020 н.р. визнати в цілому задовільним. 

3. Начальнику відділу організації освітнього процесу (Горожанкіній В.І.) та 

завідувачам кафедр: 

- до 1 липня 2020 р. завершити формування навчального навантаження на 

2020/2021 н.р.; 

- у вересні поточного року відзвітувати про виконання навчального 

навантаження науково-педагогічними працівниками за 2019/2020 н.р. 

4. 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 лютого 2020 року, протокол № 2/258-5 

 

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 політології та філософії 

ХарРІ НАДУ Черняка Михайла Євгеновича на тему «Модернізація територіальної 

організації влади в Україні як чинник регіонального розвитку» (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 06.03.2020 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 політології та філософії ХарРІ НАДУ Черняка 

Михайла Євгеновича на тему «Модернізація територіальної організації влади в Україні 

як чинник регіонального розвитку». 

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 політології та філософії ХарРІ НАДУ Черняка Михайла Євгеновича 

на тему «Модернізація територіальної організації влади в Україні як чинник 

регіонального розвитку» 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 

економічної теорії та фінансів ХарРІ НАДУ Коваленко Микола Миколайович 

(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); 

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

управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів Державної служби 

зайнятості України Фоміцька Надія Василівна (м. Київ). 

3. Головному бухгалтеру - начальнику відділу планування фінансів, 

бухгалтерського обліку та звітності О.О. Хлєбниковій до 01.04.2020 р. розрахувати 

відповідно до п. 6 Порядку проведення експерименту калькуляцію витрат на оплату 

праці голови та членів ради і відшкодування витрат на відрядження опонентів, що 

здійснюється відповідно до законодавства, що регулює оплату праці голови та членів 

екзаменаційної комісії закладу вищої освіти та відшкодування витрат на відрядження 

членів екзаменаційної комісії, призначених з інших міст. 

4. Начальнику відділу з координації наукової роботи та докторантури 

А.О. Кузнецову забезпечити перевірку документів атестаційної справи аспіранта 

кафедри політології та філософії ХарРІ НАДУ Черняка Михайла Євгеновича на їх 

відповідність пп. 11-15 Порядку проведення експерименту. 

5. 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 політології та філософії ХарРІ НАДУ 

Черняка Михайла Євгеновича на тему «Модернізація територіальної організації влади 

в Україні як чинник регіонального розвитку» відповідно до пп. 17-27 Порядку 

проведення експерименту.  

6. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

 

 

Л. БЄЛОВА 

 

 

Н. КАЛІНКІНА 

  

 

  



 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 28 лютого 2020 року, протокол № 2/258-6 

 

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, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Рекомендувати до друку: 

– збірник наукових праць «Теорія та практика державного управління» № 1 (68) 

за 2020 р. Обсяг: 20,3 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 

 

  



 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 28 лютого 2020 року, протокол № 2/258-7 

 

Про пропозиції кандидатури на участь в обласному конкурсі 

на здобуття обласних іменних стипендій 

в галузі науки у 2020 р. від Інституту 

 

Заслухавши інформацію першого заступника директора Інституту 

Д.В. Карамишева про пропозиції кандидатури на участь в обласному конкурсі на 

здобуття обласних іменних стипендій в галузі науки у 2020 р. від Інституту, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити для участі в обласному конкурсі на здобуття обласних іменних 

стипендій в галузі науки у 2020 р. від Інституту д.держ.упр., доц., Коваленко Миколу 

Миколайовича, професора кафедри економічної теорії та фінансів ХарРІ НАДУ. 

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 лютого 2020 року, протокол № 2/258-8 

 

Про річний звіт про виконання критеріїв надання  

та підтвердження статусу національного 

 

Заслухавши інформацію першого заступника директора Д.В. Карамишева про 

річний звіт про виконання критеріїв надання та підтвердження статусу національного, 

Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити річний звіт про виконання критеріїв надання та підтвердження 

статусу національного. 

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 лютого 2020 року, протокол № 2/258-9 

 

Про уточнення і затвердження теми  

дисертаційного дослідження аспіранта Д.В. Зюзя  
 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри економічної теорії 

та фінансів О.Ю. Амосова про уточнення і затвердження теми дисертаційного 

дослідження аспіранта Д.В. Зюзя, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити тему дисертаційного дослідження аспіранта Зюзя Дмитра 

Володимировича «Публічна політика у сфері управління розвитком державних 

підприємств України» (попередня редакція: «Державне регулювання розвитку 

підприємств державної власності в Україні»). Науковий керівник – д.держ.упр., проф. 

М.М. Коваленко. Спеціальність 281 – публічне управління та адміністрування. 

Підстава: витяг з протоколу розширеного засіданні кафедри економічної теорії та 

фінансів від 25 лютого 2020 р., №7.  

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 лютого 2020 року, протокол № 2/258-10 

 

Про висунення кандидатури до присвоєння почесного звання 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника директора   

Д.В. Карамишева про порушення клопотання щодо висунення кандидатури Мамонової 

Валентини Василівни, професора кафедри регіонального розвитку та місцевого 

самоврядування, до присвоєння їй почесного звання «Заслужений працівник освіти 

України» 

Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію першого заступника директора Д.В. Карамишева взяти до уваги. 

2. Порушити клопотання перед Національною академією державного управління 

при Президентові України про підтримку кандидатури Мамонової Валентини 

Василівни, доктора наук з державного управління, професора, професора кафедри 

регіонального розвитку та місцевого самоврядування, щодо присвоєння їй почесного 

звання «Заслужений працівник освіти України» за вагомий особистий внесок у 

розвиток освіти й науки, підготовку висококваліфікованих наукових кадрів і 

працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева. 

 

 

 

Голова Вченої ради 

 

Учений секретар 

Л. БЄЛОВА 

 

Н. КАЛІНКІНА 
 

 


