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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

№ 
з/п 

Питання, що виноситься на засідання  
Вченої ради 

Доповідачі, 
відповідальні за 

підготовку 
питання 

1 Про присвоєння К.Я Кучерявій вченого звання доцента Калінкіна Н.В., 
Статівка Н.В. 

Проєкт рішення: 
Калінкіна Н.В. 

2 Про стан навчально-методичної, наукової та 
організаційної роботи кафедри іноземних мов у 2018-
2020 навч. рр. 

Карамишев Д.В., 
Шур В.М. 

Проєкт рішення: 
Шур В.М., 

члени комісії  

3 Про рекомендацію до зарахування до аспірантури 
здобувачів наукового ступеня доктора філософії 2020 року 
вступу 

Кузнецов А.О. 
Проєкт рішення: 

Кузнецов А.О. 

4 Про рекомендацію до зарахування до докторантури 
ХаРІ НАДУ в 2020 р. 

Кузнецов А.О. 
Проєкт рішення: 

Кузнецов А.О. 

5 Про результати звітування аспірантів, докторантів та 
здобувачів ХарРІ НАДУ за 2019/2020 н.р. 

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 

Кузнецов А.О. 
Проєкт рішення: 

Кузнецов А.О. 

7 Про рекомендацію до другу навчально-методичних та 
наукових праць ХарРІ НАДУ 

Кузнецов А.О. 
Проєкт рішення: 

Кузнецов А.О. 

8 Про уточнення і затвердження теми дисертаційного 
дослідження аспіранта Гібадулліна О.В. 

Латинін М.А. 
Проєкт рішення: 

Латинін М.А. 

9 Про визнання результатів навчання здобувачів 
Коломієць Б.С. і Леонової Ю.В. – учасників магістерської 
програми двох дипломів, яка реалізується між 
Національною академією державного управління при 
Президентові України та Університетом Миколаса 
Ромеріса (м. Вільнюс, Литовська Республіка) 

Газарян С.В. 
Проєкт рішення: 
Карамишев Д. В. 

Газарян С.В. 

10 Про пропозиції кандидатур на участь в обласному 
конкурсі «Вища школа Харківщини – кращі імена» від 
Інституту 

Карамишев Д.В.  
Проєкт рішення: 

Кузнецов А.О. 

11 Про внесення змін до розділу ХІІІ «Особливості прийому Олійник Д.А.  



на навчання до Інституту іноземців та осіб без 

громадянства» Правил прийому для здобуття вищої освіти 

у Харківському регіональному інституті державного 

управління Національної академії державного управління 

при Президентові України  

у 2020 році 

Проєкт рішення: 
Олійник Д.А., 
Коняєва В.В. 



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 30 жовтня 2020 року, протокол № 8/264-1 

 

Про присвоєння К.Я. Кучерявій вченого звання доцента 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря Вченої ради 

Н.В. Калінкіну про присвоєння К.Я. Кучерявій вченого звання доцента (у дискусії щодо 

запропонованої кандидатури на підтримку К.Я. Кучерявої виступили: М.А. Латинін, 

О.В. Жадан, К.І. Козлов), Вчена рада УХВАЛИЛА: 

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

осіб: В.І. Горожанкіна, В.П. Єлагін, О.В. Жадан. 

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

В.П. Єлагіна. 

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

голосування про присвоєння Кучерявій Каріні Якупівні вченого звання доцента кафедри 

управління персоналом та економіки праці Харківського регіонального інституту 

державного управління Національної академії державного управління при Президентові 

України («за» – 29, «проти» – 0, недійсних бюлетенів – 0). 

4. 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 30 жовтня 2020 року, протокол № 8/264-2 

 

Про стан навчально-методичної, наукової та  

організаційної роботи кафедри іноземних мов  

в 2018/2019 – 2019/2020 навч. рр. 

 

Заслухавши й обговоривши звіт завідувача кафедри іноземних мов В.М. Шура про 

стан навчально-методичної та наукової діяльності кафедри, а також висновки комісії з 

перевірки діяльності зазначеної кафедри у складі: Д.В. Карамишев – голова комісії, 

В.Ф. Золотарьов – заступник голови, В.Г. Бульба, В.І. Горожанкіна, А.О. Кузнецов, 

В.П. Єлагін, П.О. Редін – члени комісії, Вчена рада відзначає, що навчально-методична та 

наукова діяльність кафедри в цілому відповідає потребам підготовки магістрів за 

спеціальностями «Публічне управління та адміністрування», «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність», бакалаврів за спеціальностями «Менеджмент», «Управління 

персоналом і економіка праці», «Публічне управління та адміністрування», «Організація та 

економіка підприємницької діяльності» і здійснюється на рівні вимог, які висуваються 

Міністерством освіти і науки України, чинними нормативними документами, 

керівництвом Національної академії державного управління при Президентові України та 

її Харківським регіональним інститутом щодо змісту, методів і форм організації 

навчального процесу. 

Сьогодні на кафедрі працюють 7 викладачів, 4 мають науковий ступінь, з них – 2 

кандидати наук з державного управління, 2 – кандидати педагогічних наук.  Кафедра 

забезпечує реалізацію програми підготовки магістрів публічного управління та 

адміністрування, магістрів й бакалаврів на факультеті соціально-економічного управління, 

а також викладає для здобувачів наукового ступеня доктора філософії та в межах програм 

підвищення кваліфікації управлінських кадрів. 

Викладачі кафедри забезпечують навчальний процес на належному науково-

теоретичному та методичному рівнях з використанням різноманітних форм і методів, що 

зумовлює успішне виконання слухачами та студентами різних видів навчальних робіт. 

Заняття, що проводяться викладачами кафедри на всіх формах підготовки, проходять 

відповідно до затверджених навчальних програм і планів.  

Викладачами кафедри регулярно проводяться відкриті заняття та здійснюються 

взаємовідвідування практичних занять з їх подальшим обговоренням. 

Для забезпечення навчального процесу підготовки магістрів публічного управління та 

адміністрування, магістрів й бакалаврів на факультеті соціально-економічного управління 



за всіма дисциплінами, що викладаються, сформовано науково-методичні комплекси. Усі 

навчальні дисципліни кафедри забезпечені навчально-методичними матеріалами. 

Упродовж звітного періоду викладачі кафедри підготували й видали друком 

один навчальний посібник та 7 методичних рекомендацій. 

У 2020 році завершено НДР, над якою кафедра працювала чотири роки, за темою 

«Сучасні засоби навчання іноземних мов фахівців у сфері публічного управління та 

адміністрування в умовах євроінтеграційних процесів України». За результатами було 

видано навчальний посібник та проведено 10 науково теоретичних семінарів за участю 

викладачів, аспірантів, слухачів та студентів ХарРІ НАДУ. За звітній період викладачі 

кафедри мають 18 наукових публікацій, в тому числі 2 статті в іноземних журналах 

перехресного рецензування, індексованих у Scopus. 

Усі види навантаження виконуються викладачами кафедри згідно з індивідуальними 

планами у повному обсязі. 

Разом із тим, у роботі кафедри виявлено недоліки, серед яких слід відмітити такі: 

- недостатня кількість наукових публікацій викладачів кафедри у виданнях, що 

індексуються у наукометричних базах Scopus, Web of Science, у періодичних наукових 

виданнях держав, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку 

та/або Європейського союзу; 

- недостатня кількість авторських підручників, розроблених творчим колективом 

кафедри.  

Виходячи з вищезазначеного, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Звіт завідувача кафедри іноземних мов В.М. Шура та висновки комісії взяти до 

уваги. 

2. Навчально-методичну та наукову роботу кафедри іноземних мов визнати в цілому 

задовільною. 

3. До кінця 2020–2021 н.р. забезпечити підготовку навчально-методичних видань 

для забезпечення дисциплін кафедри у повному обсязі, у тому числі навчального посібника 

для проведення практичних занять на факультеті соціально-економічного управління. 

4. До 30 червня 2021 р. викладачам кафедри підготувати 7 статтей у фахових 

виданнях, а до 1 вересня 2021р. підготувати дві статті від кафедри до наукових видань, що 

включені до наукометричних баз даних Scopus, Web of Science. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора ХарРІ НАДУ Д.В. Карамишева. 

 

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

 

Л. БЄЛОВА 

 

 

Н. КАЛІНКІНА 
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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 30 жовтня 2020 року, протокол № № 8/264-3 

 

Про рекомендацію до зарахування до аспірантури  

здобувачів наукового ступеня доктора філософії 2020 року вступу 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу з координації наукової 

роботи та докторантури А.О. Кузнецова про конкурсну ситуацію щодо вступу до 

аспірантури ХарРІ НАДУ в 2020 році здобувачів наукового ступеня доктора філософії,  

Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Рекомендувати осіб, які успішно пройшли вступні випробування до зарахування 

до аспірантури ХарРІ НАДУ здобувачів наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 281 – «Публічне управління та адміністрування»: 

аспірантура  (денна форма навчання) за державним замовленням 

 зі спеціальності 281 – публічне управління та адміністрування 

                  кафедра економічної політики та менеджменту: 

– Боднар Катерину Віталіївну, 

                  кафедра політології та філософії: 

 – Древаля Віталія Юрійовича, 

– Косухіну Ксенію Валеріївну, 

– Токарчук Дар’ю Михайлівну, 

                кафедра соціальної і гуманітарної політики: 

 – Лосєву Юлію Григорівну, 

            кафедра регіонального розвитку та місцевого самоврядування 

 – Куца Богдана Юрійовича, 

               кафедра інформаційних технологій і систем управління 

– Дворянова Віктора Петровича, 

– Кривцуна Даниїла Юрійовича. 

аспірантура (вечірня форма навчання) за державним замовленням  

зі спеціальності 281 – публічне управління та адміністрування 

кафедра соціальної і гуманітарної політики 

 – Оробея Віктора Вікторовича, 

кафедра управління персоналом та економіки праці 

 – Бойко Жанну Олексіївну, 

– Мирошниченко Анну Володимирівну, 

кафедра політології та філософії 

–  Курила Дмитра Сергійовича, 

– Лукавенка Юрія Петровича, 



– Мосіна Андрія Володимировича, 

– Нурієва Еміля Аллахверді огли, 

кафедра права та європейської інтеграції 

– Васильковського Олександра Тимофійовича, 

– Кузьменко Тетяну Миколаївну, 

– Рибалка Костянтина Валерійовича. 

аспірантура (заочна форма навчання) за договором на умовах контракту 

зі спеціальності 281 – публічне управління та адміністрування 

кафедра економічної політики та менеджменту 

 – Басюка Олександра Петровича, 

– Кудя Александра Александровича, 

кафедра регіонального розвитку та місцевого самоврядування 

– Пазднікова Богдана Олеговича, 

кафедра політології та філософії 

– Гипика Богдана Євгеновича, 

– Матвєєва Артема Володимировича, 

 – Шабельнік Ганну Олександрівну, 

– Фельдштейна Ігоря Аркадійовича, 

кафедра інформаційних технологій і систем управління 

– Нестеренка Віктора Олександровича, 

кафедра управління персоналом та економіки праці 

– Єрмака Валерія Олександровича. 

2. Начальнику відділу з координації наукової роботи та докторантури 

А.О. Кузнецову забезпечити до 05.10.2020 р. подання інформації щодо вступу до 

аспірантури ХарРІ НАДУ здобувачів наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 281 – «Публічне управління та адміністрування» в 2020 році до 

Національної академії державного управління при Президентові України. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Інституту 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 30 жовтня 2020 року, протокол № 8/264-4 

 

Про рекомендацію до зарахування до докторантури ХарРІ НАДУ  

в 2020 році 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу з координації наукової 

роботи та докторантури А.О. Кузнецова про рекомендацію до зарахування до 

докторантури ХарРІ НАДУ в 2020 році,  

Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. За результатами співбесіди із керівництвом та на підставі витягів із протоколів 

засідання кафедр ХарРІ НАДУ зарахувати до докторантури за спеціальністю 281 – 

«Публічне управління та адміністрування» таких осіб: 

за державним замовленням 

спеціальність 281 – публічне управління та адміністрування 

кафедра управління персоналом та економіки праці: 

 – к.держ.упр., доцента, доцента кафедри економічної теорії та фінансів ХарРІ НАДУ 

Луговенко Наталію Вікторівну; 

кафедра економічної теорії та фінансів 

 – к.держ.упр., доцента кафедри доцента кафедри економічної теорії та фінансів ХарРІ 

НАДУ Коваленко Наталію Володимирівну; 

кафедра економічної політики та менеджменту 

– к.е.н., старшого викладача кафедри публічного управління та адміністрування 

Сумського національного аграрного університету Харченко Тетяну Олександрівну. 

2. Начальнику відділу з координації наукової роботи та докторантури 

А.О. Кузнецову забезпечити своєчасне оформлення індивідуальних планів роботи 

докторантів. 

3. 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 30 жовтня 2020 року, протокол № 8/264-5 

 

Про результати звітування аспірантів, докторантів та здобувачів  

ХарРІ НАДУ при Президентові України за 2019/2020 н.р. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу з координації наукової 

роботи та докторантури А.О. Кузнецова, Вчена рада відзначає, що згідно з п. 41 

«Положення про підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів», затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 року № 309 (зі змінами), 

Порядком підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у 

вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261 та відповідно до графіку, затвердженого 

наказом директора ХарРІ НАДУ при Президентові України «Про звітування докторантів, 

аспірантів та здобувачів ХарРІ НАДУ при Президентові України» від 7 вересня 2020 року 

№ 77, з 14 по 25 вересня 2020 року відбулося звітування докторантів, аспірантів та 

здобувачів за 2019/2020 навчальний рік. 

За різними формами навчання готується 86 аспірантів, у трьох з них перервано 

навчання у зв’язку з відпусткою по догляду за дитиною (Вербицька Є.О., Марчак Ю.О., 

Скупченко Д.О.). 

Звітування проходили 83 особи, позитивно атестовано 81 особу. Аспіранта другого 

року вечірньої форми навчання за державним замовленням кафедри політології та 

філософії Вінника В.М. та аспіранта третього року заочної форми навчання за договором 

на умовах контракту кафедри політології та філософії Цвірка К.В. відраховано з 

аспірантури у зв’язку з порушенням строків виконання індивідуального плану наукової 

роботи без поважних причин. 

Проведений аналіз освітнього процесу та узагальнення рекомендацій наукових 

керівників дозволили виявити основні недоліки у виконанні індивідуальних планів роботи 

аспірантів, зокрема: 

– відставання темпів оприлюднення результатів дисертаційних досліджень у 

вітчизняних та зарубіжних фахових виданнях (зокрема, включених до наукометричних баз 

Scopus та/або Web of Science Core Collection). 

– порушення термінів підготовки тексту дисертацій; 

– неповне використання можливостей участі в комунікативних заходах; 

– відсутність довідок та актів про впровадження результатів дисертаційних 



досліджень; 

– недостатньо високий рівень якості дисертацій, які виносяться на попередній 

захист; 

– несвоєчасне проходження попередніх захистів та захистів дисертацій 

випускниками цього року. 

Звітування проходили 5 докторантів, всіх атестовано позитивно. 

Проте аналіз звітів докторантів свідчить про такі недоліки в їх роботі: 

– відставання в підготовці монографій; 

– відставання в оприлюдненні результатів наукових досліджень; 

– несвоєчасне проходження теоретичних семінарів та попередніх захистів. 

Також звітування проходили 10 здобувачів, які здобувають вищу освіту ступеня 

доктора філософії поза аспірантурою, всіх атестовані позитивно. 

Аналіз індивідуальних планів роботи здобувачів дозволив узагальнити типові 

недоліки: 

– відставання від запланованих темпів оприлюднення результатів дисертаційних 

досліджень у фахових виданнях; 

– порушення термінів підготовки тексту дисертацій. 

Виходячи з вищевикладеного, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. На підставі аналізу виконання індивідуального плану наукової роботи переведено 

за результатами звітування на наступний рік підготовки докторантів: 

– на другий рік підготовки: 

(за державним замовленням): 

Амосову Ларису Володимирівну, 

Гончаренко Марину Василівну. 

2. На підставі аналізу виконання індивідуальних планів наукової та навчальної роботи 

переведено за результатами звітування на наступний рік навчання аспірантів: 

– на другий рік навчання: 

(денна форма, за державним замовленням): 

Бабаєву Ірину Олексіївну, 

Гаврашенко Аліну Андріївну, 

Дзюндзюк Катерину Вікторівну, 

Мариніна Дмитра Олексійовича, 

Пікалову Світлану Андріївну, 

Поліщук Юлію Андріївну, 

Пуль Світлану Сергіївну, 

Шуванова Андрія Романовича; 

 

 

 

 

 

 

 



(вечірня форма, за державним замовленням): 

Грановського Миколу Володимировича, 

Євтушенка Антона Сергійовича, 

Земляк Альону Олександрівну, 

Малько Наталію Олександрівну, 

Манець Світлану Вячеславівну, 

Микитась Ірину Миколаївну, 

Оріховську Наталію Валентинівну, 

Хольченкова Миколу Олександровича, 

Черкаско Людмилу Володимирівну, 

Чисневич Тетяну Миколаївну; 

(заочна форма, за договором на умовах контракту): 

Данилова Юрія Сергійовича, 

Дашкову Кристину Сергіївну, 

Дудецьку Світлану Михайлівну; 

– на третій рік навчання: 

(денна форма, за державним замовленням): 

Власенко Наталію Олександрівну, 

Корневу Ольгу Сергіївну, 

Луценко Ангеліну Олександрівну, 

Машкіну Ольгу Іванівну, 

Ольховську Юлію Юріївну, 

Проценко Олену Володимирівну, 

Соколову Вікторію Вікторівну; 

(вечірня форма, за державним замовленням): 

Бігарі Марину Іванівну, 

Жидкова Костянтина Сергійовича, 

Зуб Аллу Василівну, 

Лисенка Ігоря Андрійовича, 

Мережка Сергія Івановича, 

Товмасяна Артура Едмаровича, 

Федоренко Анну Володимирівну, 

Чернявського Костянтина Олександровича, 

Шатохіна Євгена Анатолійовича; 

– на четвертий рік навчання: 

(денна форма, за державним замовленням): 

Амосова Станіслава Олеговича, 

Биковець Кристину Юріївну, 

Білоус Каріну Станіславівну, 

Гордієнко Євгенію Петрівну, 

Зюзь Ольгу Сергіївну, 

Кожуріну Віру Миколаївну, 

Мірошніченко Людмилу Глебівну, 

Ушакову Марію Володимирівну, 



Фісенко Наталію Владиленівну; 

(вечірня форма, за державним замовленням): 

Благовестова Миколу Олександровича, 

Воропай Любов Анатоліївну, 

Гриня Дмитра Володимировича, 

Гунбіну Олену Володимирівну, 

Довбню Олександра Борисовича, 

Єфімова Євгенія Олександровича, 

Ольховського Юрія Юрійовича, 

Панчішного Сергія Анатолійовича, 

Тесленко Ольгу Сергіївну, 

Чернобая Олега Олександровича; 

(вечірня форма, за договором на умовах контракту): 

Кривицьку Надію Володимирівну, 

Плюхіна Максима Сергійовича, 

Ходякову Катерину Сергіївну; 

(заочна форма, за договором на умовах контракту): 

Гібадулліна Олексія Володимировича, 

Коваленко Наталію Олександрівну, 

Краснолобову Ірину Миколаївну, 

Пасічник Дар’ю Сергіївну, 

Сластіна Олександра Петровича. 

3. На підставі аналізу виконання індивідуальних планів наукової та навчальної роботи 

переведено за результатами звітування на наступний рік навчання здобувачів: 

– на другий рік навчання: 

Василенка Дениса Васильовича, 

Громова Сергія Олександровича, 

Єрьоміну Олену Вячеславівну, 

Костєннікова Дмитра Михайловича, 

Скороход Анну Костянтинівну; 

– на третій рік навчання: 

Безбородову Олену Леонідівну, 

Калмикова Євгена Валерійовича, 

Плотнік Наталію Анатоліївну, 

Фесенко Вікторію Олександрівну, 

Чепеленко Аліну Андріївну. 

4. На підставі аналізу виконання індивідуальних планів роботи затверджено 

результати звітування докторантам та аспірантам останнього року навчання: 

докторантам: 

(за державним замовленням): 

Безуглому Олександру Володимировичу, 



Москаленку Олександру Михайловичу, 

Падафет Юлії Геннадіївні. 

аспірантам: 

(денна форма, за державним замовленням): 

Борисенко Дарині Володимирівні, 

Знатковій Олені Миколаївні, 

Зюзю Дмитру Володимировичу, 

Лісман Тетяні Анатоліївні, 

Пільгун Маргариті Валеріївні; 

(вечірня форма, за державним замовленням): 

Бірюкову Вадиму Вікторовичу, 

Головко Юлії Олександрівні, 

Діденку Андрію Олександровичу, 

Кірєєву Євгену Вікторовичу, 

Малишевій Оксані Василівні, 

Мартиненко Наталії Василівні, 

Марченко Людмилі Юріївні, 

Мєуш Наталії Вікторівні, 

Сікалу Максиму Володимировичу; 

(вечірня форма, за договором на умовах контракту): 

Луценку Віталію Івановичу; 

(заочна форма, за договором на умовах контракту): 

Горлу Максиму Вікторовичу, 

Єфімову Юрію Вікторовичу. 

5. Завідувачам кафедр, науковим консультантам та керівникам звернути увагу на 

усунення недоліків, що виявлені в ході звітування аспірантів, докторантів та здобувачів. 

6. 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 30 жовтня 2020 року, протокол № 8/264-6 

 

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 

 

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 соціальної і гуманітарної політики ХарРІ НАДУ 

Мартиненко Наталії Василівни на тему «Механізми державного управління розвитком 

пенсійної системи України» (відповідно до Порядку проведення експерименту з 

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

постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 року №167), Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

1. Начальнику відділу з координації наукової роботи та докторантури 

А.О. Кузнецову до 15.11.2020 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 соціальної і гуманітарної політики ХарРІ НАДУ 

Мартиненко Наталії Василівни на тему «Механізми державного управління розвитком 

пенсійної системи України». 

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 

соціальної і гуманітарної політики ХарРІ НАДУ Мартиненко Наталії Василівни на тему 

«Механізми державного управління розвитком пенсійної системи України» 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 

теорії та фінансів ХарРІ НАДУ Коваленко Микола Миколайович (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, професор кафедри соціальної і 

гуманітарної політики Національної академії державного управління при Президентові 

України Кравченко Мілена В’ячеславівна (м. Київ); 

– доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту і 

адміністрування Харківського національного університету міського господарства імені О. 

М. Бекетова Дєгтяр Олег Андрійович (м. Харків). 

3. Головному бухгалтеру - начальнику відділу планування фінансів, бухгалтерського 

обліку та звітності О.О. Хлєбниковій до 20.11.2020 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 

соціальної і гуманітарної політики ХарРІ НАДУ Мартиненко Наталії Василівни 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 соціальної і гуманітарної політики ХарРІ НАДУ 

Мартиненко Наталії Василівни на тему «Механізми державного управління розвитком 

пенсійної системи України» 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 



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 30 жовтня 2020 року, протокол № 8/264-7 

 

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: 

– збірник наукових праць «Теорія та практика державного управління» № 3 (70) за 

2020 р. Обсяг: 18 обл.-вид. арк.; 

– збірник наукових праць «Актуальні проблеми державного управління» № 2 (58) за 

2020 р. Обсяг: 19 обл.-вид. арк.; 

–  збірник тез науково-практичної конференції за підсумками стажування й практики 

здобувачів вищої освіти в органах публічної влади на тему: «Публічне управління в 

Україні: теорія, практика, інновації», 20 жовтня 2020 року - 12 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 30 жовтня 2020 року, протокол № 8/264-8 

 

Про уточнення і затвердження теми  

дисертаційного дослідження аспіранта Гібадулліна О.В. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри економічної політики 

та менеджменту Латиніна М.А. про уточнення і затвердження теми дисертаційного 

дослідження аспіранта Гібадулліна О.В., Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити тему дисертаційного дослідження аспіранта Гібадулліна О.В 

«Механізми державного регулювання інноваційного розвитку торгово-промислових груп в 

Україні» (попередня редакція: «Механізми державного регулювання інноваційного розвитку 

торгово-промислової сфери економіки України»). Науковий керівник – к.держ.упр., доц. 

В.В. Косенко. Спеціальність 281 – публічне управління та адміністрування. Підстава: витяг 

з протоколу засідання Науково-експертної ради ХарРІ НАДУ від 24.09.2020 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 30 жовтня 2020 року, протокол № 8/264-9 

 

Про визнання результатів навчання здобувачів Коломієць Б.С. і Леонової Ю.В. 

– учасників магістерської програми двох дипломів, яка реалізується між 

Національною академією державного управління при Президентові України та 

Університетом Миколаса Ромеріса (м. Вільнюс, Литовська Республіка) 

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію професора кафедри регіонального розвитку 

та місцевого самоврядування Газарян С.В. про результати навчання здобувачів Коломієць 

Б.С. і Леонової Ю.В. – учасників магістерської програми двох дипломів, яка реалізується 

між Національною академією державного управління при Президентові України та 

Університетом Миколаса Ромеріса (м. Вільнюс, Литовська Республіка), Вчена рада 

УХВАЛИЛА:  

1. Визнати результати навчання здобувачів Коломієць Б.С. і Леонової Ю.В. – 

учасників магістерської програми двох дипломів, яка реалізується між Національною 

академією державного управління при Президентові України та Університетом Миколаса 

Ромеріса (м. Вільнюс, Литовська Республіка), та здійснити відповідні перезарахування 

навчальних дисциплін згідно Додатку. 

 2. Перезарахування дисциплін покладається на відповідні структурні підрозділи 

Інституту, до яких подано заяву здобувачів на навчання. 

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Карамишева Д.В. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

Л. БЄЛОВА 

 

 

Н. КАЛІНКІНА 



 
Додаток 

до рішення Вченої ради 
від 30 жовтня 2020 року,  

протокол № 8/264-9 
 

 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦІ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

визначених для перезарахування  
 

№ 
з/п 

Назва навчальної 
дисципліни згідно з 

навчальним 
планом 

Університета 
Миколаса Ромеріса 

(УМР) 

Кількість  
кредитів 

ЕСТS 
 

Підсумковий контроль в 
УМР / Grading system at 

MRU 

Назва 
навчальної 
дисципліни 

згідно з 
навчальним 

планом 
ХарРІНАДУ 

Кількість  
кредитів 

ЕСТS 
 

Підсумковий контроль 

Оцінки / 
Local 
grades 

Кредити 
ECTS / 
ECTS 
grade  

 

за 
національною 

шкалою 

кількість 
балів за 

100 
бальною 
шкалою 

ECTS 

КОЛОМІЄЦЬ БОГДАН СЕРГІЙОВИЧ 
1 Порівняльний аналіз 

публічного 
адміністрування / 
Comparative Analysis 
of Public 
Administration 

6 10 А Право в 
публічному 
управлінні 

4 відмінно 91 А 

2 Порівняльний аналіз 
державної служби / 
Comparative Analysis 
of Civil Service 

6 7 С Інституціональне 
забезпечення 
публічної влади 

4 добре 74 С 

3 Методологія 
наукових досліджень 
/ Research 
Methodology 

6 9 В Інформаційна 
політика та 
цифрові 
технології 

4 добре 89 В 

4 Управління 
проектами / Project 
Management 

6 9 В Парламентаризм 4 добре  81 В 

5 Менеджмент 
публічних послуг / 
Public Services 
Management 

6 10 В Соціальна та 
гуманітарна 
політика 

4 відмінно 91 А 

 



 

ЛЕОНОВА ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 
 

1 Порівняльний 
аналіз публічного 
адміністрування / 
Comparative 
Analysis of Public 
Administration 

6 10 А Право в 
публічному 
управлінні 

4 відмінно 91 А 

2 Порівняльний 
аналіз державної 
служби / 
Comparative 
Analysis of Civil 
Service 

6 8 С Інституціональне 
забезпечення 
публічної влади 

4 добре 80 С 

3 Методологія 
наукових 
досліджень / 
Research 
Methodology 

6 9 В Інформаційна 
політика та 
цифрові 
технології 

4 добре 89 В 

4 Управління 
проектами / Project 
Management 

6 10 А Парламентаризм 4 відмінно 92 А 

5 Менеджмент 
публічних послуг / 
Public Services 
Management 

6 10 А Соціальна та 
гуманітарна 
політика 

4 відмінно 91 А 

 

 

 

Начальник відділу організації освітнього процесу         В. ГОРОЖАНКІНА 

 

Декан факультету 

публічного управління та адміністрування           В. БУЛЬБА 
  



 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ  

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 30 жовтня 2020 року, протокол № 8/264-10 

 

Про пропозиції кандидатур на участь в обласному конкурсі 

«Вища школа Харківщини – кращі імена» від Інституту 

 

Заслухавши інформацію першого заступника директора Інституту 

Д.В. Карамишева про пропозиції кандидатур на участь в обласному конкурсі «Вища 

школа Харківщини – кращі імена» від Інституту, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити для участі в обласному конкурсі «Вища школа Харківщини – 

кращі імена» у номінаціях: 

 «Завідувач кафедри» – д.держ.упр., проф., Єлагіна Віктора Павловича, 

завідувача кафедри соціальної та гуманітарної політики ХарРІ НАДУ; 

 «Викладач професійно-орієнтованих дисциплін» – д.держ.упр., проф., 

Коваленка Миколу Миколайовича, професора кафедри економічної теорії та фінансів; 

 «Викладач гуманітарних дисциплін» – к.філол.н., доц. Загребельну Ларису 

Семенівну, доцента кафедри української мови; 

 «Науковець» – д.держ.упр., доц. Клімову Світлану Миколаївну, професора 

кафедри права та європейської інтеграції 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 30 жовтня 2020 року, протокол № 8/264-11 

 

Про внесення змін до розділу ХІІІ «Особливості прийому на навчання до 

Інституту іноземців та осіб без громадянства» Правил прийому для здобуття 

вищої освіти у Харківському регіональному інституті державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України  

у 2020 році 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора з економіко-

господарської роботи і розвитку Д.В. Олійника про необхідність внесення змін до 

розділу ХІІІ «Особливості прийому на навчання до Інституту іноземців та осіб без 

громадянства» Правил прийому для здобуття вищої освіти у Харківському 

регіональному інституті державного управління Національної академії державного 

управління при Президентові України у 2020 році (далі – Інституту), затвердженого 

рішенням Вченої ради Інституту від 30.06.2020 р. № 5/261, у зв’язку із продовженням 

карантину на території України, спричиненого коронавірусом SARS-CoV-2, 

Міністерством освіти і науки України продовжено строк прийому іноземних 

громадян до 15 грудня 2020 року (замість 01 листопада 2020 року) (відповідно до 

наказу Міністерства освіти і науки України від 12 жовтня 2020 року №1265 «Про 

затвердження Змін до Порядку організації набору навчання (стажування) іноземців та 

осіб без громадянства»), Вчена рада УХВАЛИЛА:   

1. Внести зміни до розділу ХІІІ «Особливості прийому на навчання до 

Інституту іноземців та осіб без громадянства» Правил прийому для здобуття вищої 

освіти у Харківському регіональному інституті державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України у 2020 році, 

затвердженого рішенням Вченої ради Інституту від 30.06.2020 р. № 5/261, зокрема: 

в таблиці 11 п. 17 слова «до 27 жовтня» замінити на «4 грудня», «29 жовтня» 

замінити на «09 грудня», «30 жовтня» замінити на «11 грудня». 

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

економіко-господарської роботи і розвитку Д.В. Олійника.  

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

Л. БЄЛОВА 

 

 

Н. КАЛІНКІНА 
 

 


