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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

№ 

з/п 

Питання, що виноситься на засідання  

Вченої ради 

Доповідачі, 

відповідальні за 

підготовку 

питання 

1 Про присвоєння Я.А. Ваніній вченого звання доцента Калінкіна Н.В., 

Латинін М.А. 

Проєкт рішення: 

Калінкіна Н.В. 

2 Про обрання на посади науково-педагогічних працівників 

ХарРІ НАДУ 

Карамишев Д.В. 

Проєкт рішення: 

Носик О.А. 

3 Про стан навчально-методичної, наукової та 

організаційної роботи кафедри політології та філософії у 

2018-2020 навч. рр. 

Карамишев Д.В., 

Дзюндзюк В.Б. 

Проєкт рішення: 

Дзюндзюк В.Б., 

члени комісії  

4 Про організаційні заходи щодо забезпечення державної 

атестації на факультеті публічного управління та 

адміністрування 2020 року випуску 

Бульба В.Г. 

Проєкт рішення: 

Бульба В.Г. 

5 Про схвалення складу та графіку роботи екзаменаційних 

комісій для проведення державних іспитів і захисту 

випускних кваліфікаційних робіт у 2021 році 

Карамишев Д.В. 

Проєкт рішення: 

Горожанкіна В.І.,  

Бульба 

В.Г.,Козлов К.І. 

6 Про затвердження Положення про організацію та 

проведення практики студентів факультету соціально-

економічного управління спеціальності 281 «Публічне 

управління та адміністрування» першого рівня вищої 

освіти «бакалавр» 

Мартиненко В.М. 

Проєкт рішення: 

Мартиненко В.М. 

7 Про затвердження індивідуальних навчальних планів 

аспірантів ХарРІ НАДУ 2020року вступу 

Кузнецов А.О. 

Проєкт рішення: 

Карамишев Д.В. 

Кузнецов А.О. 

8 Про затвердження індивідуальних планів наукової роботи 

аспірантів та докторантів ХарРІ НАДУ 2020року вступу 

Кузнецов А.О. 

Проєкт рішення: 

Карамишев Д.В. 

Кузнецов А.О. 

9 Про затвердження тем дисертаційних досліджень 

аспірантів та докторантів 2020 року набору 

Кузнецов А.О. 

Проєкт рішення: 

Карамишев Д.В. 

Кузнецов А.О. 

10 Про рекомендацію до друку навчально-методичних та 

наукових праць ХарРІ НАДУ 

Кузнецов А.О. 

Проєкт рішення: 

Карамишев Д.В. 



Кузнецов А.О. 

11 Про затвердження теми дисертаційного дослідження 

здобувача наукового ступеня доктора наук з державного 

управління Живило І.О. 

Орлов О.В. 

Проєкт рішення: 

Орлов О.В. 

12 Про уточнення та затвердження теми дисертаційного 

дослідження здобувача наукового ступеня кандидата  наук 

з державного управління Прасола В. П. 

Єлагін В.П. 

Проєкт рішення: 

Єлагін В.П. 

13 Про уточнення та затвердження теми дисертаційного 

дослідження здобувача наукового ступеня доктора 

філософії за спеціальністю 281 «Публічне управління та 

адміністрування» Сікала М.В. 

Амосов О.Ю. 

Проєкт рішення: 

Амосов О.Ю. 

14 Про затвердження нової редакції Порядку проведення 

атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням 

дистанційних технологій навчання в Харківському 

регіональному інституті державного управління 

Національної академії державного управління при 

Президентові України 

Карамишев Д.В. 

Проєкт рішення: 

Карамишев Д.В., 

Горожанкіна В.І., 

Бульба В.Г. 
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Про присвоєння Я.А. Ваніній вченого звання доцента 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря Вченої ради 

Н.В. Калінкіної про присвоєння Я.А. Ваніній вченого звання доцента (у дискусії щодо 

запропонованої кандидатури на підтримку Я.А. Ваніної виступили: Горожанкіна В.І., 

Козлов К.І., Статівка Н.В.), Вчена рада УХВАЛИЛА: 

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

осіб: Статівка Н.В., Білосорочка С.І., Фатєєва О.О. 

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

Статівку Н.В. 

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

голосування про присвоєння Ваніній Яні Адольфівні вченого звання доцента кафедри 

економічної політики та менеджменту Харківського регіонального інституту державного 

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

– 29, «проти» – 1, недійсних бюлетенів – 0). 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на ученого секретаря 

Н.В. Калінкіну. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар      

Людмила  БЄЛОВА 

 

 

Наталія КАЛІНКІНА 
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від 02 грудня 2020 року, протокол № 9/265-2 
 

Про обрання на посади науково-педагогічних працівників 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника директора 
Д.В. Карамишева про обрання на посади науково-педагогічних працівників: завідувача 
кафедри державного управління, завідувача кафедри регіонального розвитку та місцевого 
самоврядування, завідувача кафедри економічної теорії та фінансів, завідувача кафедри 
права та європейської інтеграції, завідувача кафедри економічної політики та 
менеджменту, завідувача кафедри інформаційних технологій і систем управління. 
Виходячи з вищезазначеного, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Для проведення таємного голосування обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: 
Хлєбникова  О.М., Коваленко М.М., Козлов К.І. 

2.  Голова лічильної комісії – Козлов К.І., декан факультету соціально-економічного 
управління, к.держ.упр., доцент (протокол № 1). 

3. На підставі таємного голосування («за» – 24, «проти» – 1, недійсних бюлетенів – 5) 
вважати, що Мартиненко Василь Миколайович обраний на посаду завідувача кафедри 
державного управління ХарРІ НАДУ (протокол № 2).  

4. На підставі таємного голосування («за» – 24, «проти» – 1, недійсних бюлетенів – 5) 
вважати, що Куц Юрій Олексійович обраний на посаду завідувача кафедри регіонального 
розвитку та місцевого самоврядування ХарРІ НАДУ (протокол № 2).  

5. На підставі таємного голосування («за» – 21, «проти» – 3, недійсних бюлетенів – 6) 
вважати, що Амосов Олег Юрійович обраний на посаду завідувача кафедри економічної 
теорії та фінансів ХарРІ НАДУ (протокол № 2). 

6. На підставі таємного голосування («за» – 24, «проти» – немає, недійсних бюлетенів 
– 6) вважати, що Величко Лариса Юріївна обрана на посаду завідувача кафедри права та 
європейської інтеграції ХарРІ НАДУ (протокол № 2).  

7. На підставі таємного голосування («за» – 25, «проти» – немає, недійсних бюлетенів 
– 5) вважати, що Латинін Микола Анатолійович обраний на посаду завідувача кафедри 
економічної політики та менеджменту ХарРІ НАДУ (протокол № 2). 

8. На підставі таємного голосування («за» – 22, «проти» – 2, недійсних бюлетенів – 6) 
вважати, що Орлов Олександр Валентинович обраний на посаду завідувача кафедри 
інформаційних технологій і систем управління ХарРІ НАДУ (протокол № 2). 

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 
директора ХарРІ НАДУ Д.В. Карамишева. 

 

 

Голова Вченої ради 
 

 

Учений секретар 

Людмила  БЄЛОВА 
 

 

Наталія КАЛІНКІНА 
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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 02 грудня2020 року, протокол № 9/265-3 

 

Про стан навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи  

кафедри політології та філософії у 2018-2020 рр. 

 

Заслухавши й обговоривши звіт завідувача кафедри політології та філософії 

В.Б. Дзюндзюка 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, Л.Ю. Величко, Ю.О. Куц,  – члени комісії, Вчена рада ВІДЗНАЧАЄ, що 

навчально-методична та наукова діяльність кафедри в цілому відповідає потребам 

підготовки магістрів за спеціальностями «Публічне управління та адміністрування», 

«Бізнес адміністрування», бакалаврів за спеціальностями «Публічне управління та 

адміністрування», «Менеджмент», «Управління персоналом і економіка праці», 

«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. 

На кафедрі працюють 17 викладачів, із них: 4 доктора наук, 12 кандидатів наук, 4 

професора і 8 доцентів. Викладачі кафедри забезпечують навчальний процес на належному 

науково-теоретичному та методичному рівні з використанням різноманітних форм і 

методів, що зумовлює успішну реалізацію програм підготовки докторів філософії, 

магістрів та бакалаврів за вищеназваними спеціальностями. Заняття, що проводяться на 

всіх формах підготовки, проходять відповідно до затверджених навчальних програм і 

планів. Аудиторне, контрольно-консультативне й науково-методичне навантаження 

виконується в повному обсязі.  

Викладачами кафедри регулярно проводяться відкриті заняття та здійснюються 

взаємовідвідування лекційних та практичних занять з їх подальшим обговоренням. 

Для забезпечення навчального процесу підготовки магістрів за спеціальностями 

«Публічне управління та адміністрування», «Бізнес адміністрування», бакалаврів за 

спеціальностями «Публічне управління та адміністрування», «Менеджмент», «Управління 

персоналом і економіка праці», «Організація та економіка підприємницької діяльності» за 

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



За звітний період на кафедрі виконувались чотири науково-дослідні роботи: 

«Реформування публічного управління в Україні в умовах глобалізації», «Публічне 

управління в умовах глобалізації», «Публічне управління в умовах глобальних 

можливостей і загроз», «Філософські засади публічного управління», «Науково-

методичний супровід програм із формування і розвитку громадянських компетентностей 

державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування». 

За звітний період викладачами кафедри підготовлено 84 позиції наукових видань, з 

них 2 монографії, 8 навчальних посібників, 32 статті, 30 тез доповідей, 12 методичних 

рекомендацій.  

На кафедрі здійснюється підготовка 3 докторантів, 34 аспірантів (9 за контрактом). 

Кафедра організовує і проводить комунікативні заходи навчального, наукового і 

профорієнтаційного характеру (конференції, круглі столи, семінари тощо).  

Разом із тим, у роботі кафедри виявлено низку недоліків, серед яких: 

 навчально-методичні комплекси дисциплін «Глобальне врядування і міжрівневі 

відносини у публічному управлінні», «Інформаційно-аналітична складова публічного 

управління», «Комунікативні аспекти діяльності дослідника» потребують 

доукомплектування; 

 лише 25 % викладачів мають публікації у зарубіжних виданнях; 

 недостатньо активно ведеться робота з налагодження співпраці з місцевими 

органами державної влади та органами місцевого самоврядування щодо надання їм 

освітніх і наукових послуг. 

Зважаючи на  вищезазначене, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Звіт завідувача кафедри політології та філософії В. Б. Дзюндзюка та висновки 

комісії взяти до уваги. 

2. До 01.02.2021 р. доукомплектувати навчально-методичні комплекси дисциплін 

«Глобальне врядування і міжрівневі відносини у публічному управлінні», «Інформаційно-

аналітична складова публічного управління», «Комунікативні аспекти діяльності 

дослідника». 

3. До 01.07.2021 р. підготувати п’ять статей від кафедри до наукових видань, що 

включені до наукометричних баз даних Scopus, Web of Science. 

4. Проводити більш активну роботу з налагодження співпраці з місцевими 

органами державної влади та органами місцевого самоврядування щодо надання їм 

освітніх і наукових послуг. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора ХарРІ НАДУ Д.В. Карамишева. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

 

 

Людмила  БЄЛОВА 

 

 

Наталія КАЛІНКІНА 
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ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 02 грудня 2020 року, протокол № № 9/265-4 

 

Про організаційні заходи щодо забезпечення державної атестації 

на факультеті публічного управління та адміністрування 2020 року випуску 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію декана факультету публічного управління 

та адміністрування В.Г. Бульби про підготовку до державної атестації на денній, заочній та 

вечірній формах навчання факультету публічного управління та адміністрування 

ХарРІ НАДУ, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Визнати хід підготовки до державного іспиту і захисту магістерських робіт 

задовільним (згідно з календарним планом). 

2. Затвердити екзаменаційні білети до державного екзамену за фаховим 

спрямуванням за спеціальністю та 281 «Публічне управління та адміністрування» 

3. Першому заступнику директора, проф. Карамишеву Д.В., гаранту освітньої 

програми, проф. Газарян С.В. забезпечити проведення інструктажу осіб, відповідальних за 

здійснення нормоконтролю магістерських робіт на їх відповідальність вимогам МОН 

України та методичним рекомендаціям ХарРІ НАДУ до 02.12.2020 р. 

4. Першому заступнику директора Карамишеву Д.В., начальнику відділу з  

координації наукової роботи та докторантури Кузнецову А.О., начальнику навчально-

лабораторного комплексу Калінкіній Н.В. забезпечити перевірку магістерських робіт на 

відповідність електронної версії паперової, у тому числі з перевіркою на наявність 

авторських запозичень у термін з 02.12.2020 р. до 15.12.2020 р. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

Людмила  БЄЛОВА 

 

 

Наталія КАЛІНКІНА 
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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 02 грудня 2020 року, протокол № 9/265-5 

 

Про схвалення складу та графіку роботи екзаменаційних комісій для проведення 

державних іспитів і захисту випускних кваліфікаційних робіт у 2021 році 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника директора 

Д.В. Карамишева про склад та графік роботи екзаменаційних комісій для проведення 

державних екзаменів і захисту випускних кваліфікаційних робіт у 2021 році, Вчена рада 

констатує, що відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Положення про 

Екзаменаційну комісію Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України, затвердженого 

наказом від 12 листопада 2020 року № 123, персональний склад екзаменаційних комісій та 

графік роботи екзаменаційних комісій у 2021 році були схвалені рішенням Науково-

методичної ради ХарРІ НАДУ (протокол № 6 від 12 листопада 2020 року).  

Виходячи з вищевикладеного, з метою проведення державних екзаменів та захисту 

випускних кваліфікаційних робіт у 2021 році, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Схвалити склад екзаменаційних комісій для проведення державних екзаменів і 

захисту випускних кваліфікаційних робіт у 2021 році: 

1.1. на факультеті публічного управління та адміністрування. 

1.2. на факультеті соціально-економічного управління. 

2. Схвалити графік роботи екзаменаційних комісій для проведення державних 

екзаменів і захисту випускних кваліфікаційних робіт у 2021 році: 

2.1. на факультеті публічного управління та адміністрування. 

2.2. на факультеті соціально-економічного управління. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

Людмила  БЄЛОВА 

 

 

Наталія КАЛІНКІНА 
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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 02 грудня 2020 року, протокол № 9/265-6 

 

Про затвердження Положення про організацію та проведення практики студентів 

факультету соціально-економічного управління спеціальності 281«Публічне 

управління та адміністрування» першого рівня вищої освіти «бакалавр» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри державного управління 

В.М. Мартиненка щодо організації та проведення практики студентів факультету 

соціально-економічного управління спеціальності 281 «Публічне управління та 

адміністрування» ХарРІ НАДУ у відповідності до Закону України «Про вищу освіту», 

Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України (наказ 

Міністерства освіти України від 08.04.1993 р. № 93), Положення про організацію 

освітнього процесу в Харківському регіональному інституті державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України (затверджене 

рішенням Вченої ради ХарРІ НАДУ від 25.10.2016 р. № 10/221-3), Вчена рада 

УХВАЛИЛА:  

1. Затвердити Положення про організацію та проведення практики студентів 

факультету соціально-економічного управління спеціальності 281 «Публічне управління та 

адміністрування» першого рівня вищої освіти «бакалавр» (далі – Положення, додається). 

2. Першому заступнику директора (Д.В. Карамишев) забезпечити втілення 

Положення в організацію навчального процесу в ХарРІ НАДУ.  

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

Людмила  БЄЛОВА 

 

 

Наталія КАЛІНКІНА 

 

  



Додаток 

до рішення Вченої ради 

від 02 грудня 2020 р. 

протокол № 9/265-6 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ 

(спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування», 

перший рівень вищої освіти «бакалавр») 

1. Загальні положення 

1.1. Практика студентів є невід’ємною складовою процесу підготовки фахівців 

різних рівнів вищої освіти у Харківському регіональному інституті державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України (далі – ХарРІ 

НАДУ) і проводиться на базах практики, що відповідають кваліфікаційним вимогам 

спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». 

1.2. Даним Положенням регулюються загальні питання організації, проведення і 

підведення підсумків усіх видів практики студентів спеціальності 281 «Публічне 

управління та адміністрування» ХарРІ НАДУ. 

1.3. Положення підготовлене на підставі Закону України «Про вищу освіту», 

Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України (наказ 

Міністерства освіти України від 08.04.1993 р. № 93), Положення про організацію 

освітнього процесу в Харківському регіональному інституті державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України (затверджене 

рішенням Вченої ради ХарРІ НАДУ від 25.10.2016 р. № 10/221-3). 

2. Види практики 

2.1. Навчальним планом підготовки бакалаврів за спеціальністю 281 «Публічне 

управління та адміністрування» в ХарРІ НАДУ передбачено три види практики: 1) 

навчальна практика (ознайомча); 2) виробнича практика (за фахом); 3) переддипломна 

практика (стажування). Перелік усіх видів практики, форми, тривалість, терміни 

проведення визначаються Наскрізною програмою практики студентів і робочими 

навчальними планами. 

2.2. Навчальна практика (ознайомча) проводиться на 1 і 2 курсах та має за мету 

узагальнити, систематизувати набуті студентами теоретичні знання, виробити вміння та 

навички застосування їх на практиці в межах навчальних дисциплін «Вступ до 

спеціальності» та «Інформаційні технології та електронний документообіг». Мета 

практики реалізується шляхом ознайомлення зі змістом і формами роботи на базі практики 

та виконання конкретних завдань, передбачених програмою практики. 

2.3. Виробнича практика (за фахом) проводиться на 2 і 3 курсах та має за мету 

сформувати професійні вміння, навички щодо аналізу змісту і форм управлінської 



діяльності в органах влади, застосування технологій прийняття управлінських рішень та 

надання адміністративних послуг з конкретних питань у реальних виробничих умовах 

шляхом виконання окремих функцій і завдань, властивих майбутній професії, розвиток 

управлінського мислення. 

2.4. Переддипломна практика (стажування) проводиться на 4 курсі та має за мету 

поглиблення і закріплення на практиці теоретичних знань із фахових дисциплін і 

завершується формуванням бази фактичного матеріалу для виконання кваліфікаційної 

(бакалаврської) дипломної роботи та складання державного іспиту. 

 3. Мета і зміст практики 

3.1. Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, засобами та 

інструментами організації праці за майбутньою професійною діяльністю, формування у 

них професійних навичок та вмінь на базі одержаних у ХарРІ НАДУ знань для прийняття 

самостійних управлінських рішень під час роботи в конкретних суспільно-політичних і 

соціально-економічних умовах, виховання потреби систематично поповнювати свої знання 

і творчо їх застосовувати у практичній діяльності.  

3.2. Практика студентів передбачає безперервність та послідовність її проведення 

при одержанні необхідного обсягу практичних умінь і навичок, що відповідають 

кваліфікаційному рівню «бакалавр публічного управління та адміністрування». 

4. Методичне забезпечення практики 

4.1. Основним навчально-методичним документом щодо організації та проходження 

всіх видів практик студентами даної спеціальності є «Наскрізна програма практики 

студентів», що визначає: види і послідовність практик; складові фахової підготовки, які 

забезпечуються всіма видами практик; регламентацію діяльності студентів і керівників-

організаторів практики; зміст робочих програм з кожного виду практики. 

4.2. Зміст програм практики (наскрізної і робочих) повинен відповідати даному 

Положенню, наказам директора і рішенням Вченої ради ХарРІ НАДУ щодо практики 

студентів, навчальному плану і кваліфікаційним характеристикам спеціальності. 

4.3. Наскрізна програма практики студентів розробляється випусковою кафедрою і 

затверджується рішенням Науково-експертної ради ХарРІ НАДУ. 

Наскрізна програма практики студентів містить такі структурні складові: 

1) Загальні положення. У них зазначається місце практичної підготовки у 

формуванні фахівця даної спеціальності, нормативно-правові засади розробки Наскрізної 

програми практики студентів, мета і завдання практики, а також перелік всіх видів 

практики. 

2) Види практик. Вказуються основні види практик студентів згідно з навчальним 

планом, наголошується на неперервності, послідовності їх проходження, наводиться 

загальна характеристика кожного із видів практик та їх зв’язок із обраною спеціальністю; 



завдання, що стоять перед студентами при проходженні кожного із видів практики, 

обов’язкові завдання для формування індивідуального плану проходження практики з 

урахуванням специфіки спеціальності і спеціалізацій; очікувані результати від 

проходження кожного із видів практики. 

3) Бази практики. Базами практики можуть бути будь-які публічні організації, 

зокрема, органи державного управління різних рівнів, органи місцевого самоврядування, 

підприємства, установи, організації державної і муніципальної форм власності, інститути 

громадянського суспільства (громадські організації, асоціації тощо). Прописуються умови, 

за яких визначаються бази практик, та визначаються послідовність етапів організації 

процесу проходження в них практики. 

4) Організація та керівництво практикою. Зазначаються посадові особи в структурі 

ХарРІ НАДУ, до компетенції яких належить робота по організації підготовки та 

проведення практики студентів, визначаються вимоги до керівників-організаторів 

практики від випускової кафедри (у тому числі керівників від баз практики), їх 

функціональні обов’язки, а також права і обов’язки студентів-практикантів (стажистів), 

прописується механізм взаємодії ХарРІ НАДУ з базами практики і процедура розподілу 

студентів за відповідними базами практики. 

Додатки містять зразки: договору з базами практики; листа-направлення на 

практику; щоденника; титульної сторінки звіту та його структуру.  

5) Підсумки і оцінювання практики. Проводяться з урахуванням особливостей 

спеціальності (спеціалізації), включають форми і методи контролю результатів практики, 

вимоги до складання і оформлення звітів про проходження практики, терміни подання та 

проведення захисту звітів, склад комісій, критерії їх оцінювання тощо. 

4.4. Робочі програми з усіх видів практики розробляються випусковою кафедрою 

згідно з навчальним планом і затверджуються рішенням засідання кафедри. 

Відповідно до цього Положення та Наскрізної програми практики робоча програма з 

кожного окремого виду практики повинна включати: 

‒ мету і завдання практики; 

‒ перелік компетентностей, яких набуває студент після її проходження; 

‒ перелік баз практики; 

‒ завдання і зміст конкретного виду практики, план (порядок) її проходження; 

‒ обов’язкові, індивідуальні завдання та завдання для самостійної роботи 

студентів; 

‒ перелік документів, що регламентують направлення студентів на практику; 

‒ перелік документів, які веде студент під час практики і подає на випускову 

кафедру після її закінчення, їхні бланки; 

‒ обов’язки студентів під час проходження практики; 

‒ обов’язки керівників-організаторів практики від випускової кафедри і баз 

практики; 



‒ правила техніки безпеки; 

‒ критерії оцінювання; 

‒ рекомендовану літературу. 

5. Організація і керівництво практикою 

5.1. Загальна організація, проведення і контроль практики покладається на 

заступника директора з короткотермінового підвищення кваліфікації ХарРІ 

НАДУ. Загальне керівництво практикою і відповідальність за її організацію та проведення 

покладається на декана факультету (керівника практики від факультету). Навчально-

методичну організацію практики і контроль за її навчально-методичним забезпеченням 

здійснює відділ організації освітнього процесу ХарРІ НАДУ. За розробку навчально-

методичного забезпечення і виконання робочих програм практики несе відповідальність 

завідувач випускової кафедри. Безпосередню відповідальність за організацію та 

проходження практики студентом несе керівник-організатор практики від кафедри.  

5.2. Основні обов’язки керівника практики від факультету включають: 

5.2.1. Контроль за своєчасною розробкою випусковою кафедрою проектів наказів 

директора з організації практики студентів, їх погодженням з відповідними структурними 

підрозділами та поданням на затвердження директору. 

5.2.2. Проведення із завідувачем випускової кафедри підготовчої роботи з розробки 

та укладання договорів щодо проходження практики студентами факультету з базами 

практик (обласними, районними, міськими, селищними радами; ОДА, РДА і їх 

структурними підрозділами; міжрегіональними органами державного управління; 

громадськими організаціями; іншими установами державної і комунальної форм 

власності), ведення обліку договорів баз практики та надання допомоги при їх укладанні. 

5.2.3. Проведення нарад і консультацій з керівниками-організаторами практики від 

випускової кафедри. 

5.2.4. Контроль за організацією та проведенням організаційних заходів перед 

направленням студентів на практику і своєчасністю захисту результатів проходження 

практики на випусковій кафедрі. 

5.3. Основні обов’язки керівника практики від випускової кафедри – завідувача 

кафедри. 

5.3.1. Визначення переліку баз практики, узгодженням з керівництвом Інституту і 

бази практики питань щодо укладання договору про проходження практики 

студентом(ами). 

5.3.2. Підготовка наказу про розподіл студентів за базами практики, кількість і 

персональний склад керівників-організаторів практики за кожним видом практики з 

встановленням норми часу – 0,5 год. на 1 студента на тиждень для планування і обліку 

навчальної роботи керівниками-організаторами практики. 



5.3.3. Розробка та удосконалення Наскрізної програми практики студентів першого 

бакалаврського рівня вищої освіти за спеціальністю «Публічне управління та 

адміністрування». 

5.3.4. Розробка і узгодження графіків проведення практик за видами відповідно до 

навчального плану освітньої програми спеціальності «Публічне управління та 

адміністрування». 

5.3.5. Контроль за своєчасною розробкою робочих програм практик за видами, 

оновленням їх змісту відповідно змін законодавства та умов функціонування органів 

публічної влади, громадських організацій та інших установ і організацій – баз практики, 

результатів моніторингових досліджень якості та результативності організації та 

проходження практик. 

5.3.6. Контроль розробки навчально-методичного забезпечення з питань організації, 

проходження, підведення підсумків практики. 

5.3.7. Організація та проведення моніторингових досліджень якості та 

результативності організації та проходження практик серед студентів та керівників 

практики, узагальнення пропозицій щодо удосконалення програм практики, обов’язкових, 

індивідуальних завдань та завдань для самостійної роботи студентів. 

5.3.8. Контроль виконання робочих програм за всіма видами практики на кафедрі. 

5.3.9. Призначення керівників-організаторів за окремими видами практики. 

5.3.10. Проведення нарад і консультацій з керівниками-організаторами практики 

(викладачами-керівниками дипломних робіт). 

5.3.11. Підготовка письмового узагальненого звіту про проведення практики за рік із 

зауваженнями та пропозиціями щодо поліпшення практичної підготовки студентів. 

5.4. Керівником-організатором практики призначається найбільш компетентний 

викладач випускової кафедри з досвідом практичної роботи у органах публічної влади або 

викладач навчальної дисципліни, за якою згідно з навчальним планом передбачено 

проведення практики певного виду, який здійснює загальну організацію практики, тобто 

розробляє і реалізує організаційні заходи, що забезпечуватимуть її підготовку та 

проведення.  

5.5.Основні обов’язки керівника-організатора практики від випускової кафедри. 

5.5.1. Розробка організаційних заходів та документації, що забезпечують підготовку 

та проведення практики відповідного виду. 

5.5.2. Підготовка пропозицій до Наскрізної програми практики студентів за 

закріпленим видом практики. 



5.5.3. Розробка та узгодження із завідувачем випускової кафедри робочої програми 

практики, підготовка іншої навчально-методичної та обліково-звітної документації, 

визначеної п. 4.4 цього Положення. 

5.5.4. Встановлення зв’язків із керівниками практики від організацій-баз практики 

щодо уточнення умов проходження практики, змісту індивідуальних завдань практики, 

забезпечення обопільного контролю їх виконання студентами. 

5.5.5. Узгодження із завідувачем випускової кафедри самостійно підібраної 

студентом бази практики, яка відповідає сфері його наукових і потенційних професійних 

інтересів, визначення її відповідності встановленим вимогам до баз практики, зазначеним 

пп. 6.2., 6.3 цього Положення.  

5.5.6. Представлення студента керівництву бази практики і безпосередньому 

керівнику практики від організації-бази практики. 

5.5.7. Координація роботи з керівниками практики від бази практики щодо 

забезпеченню якості її проходження відповідно до положень робочої програми, контроль 

за умовами праці студентів під час проходження практики, дотримання ними правил 

внутрішнього трудового розпорядку. 

5.5.8. Проведення організаційних заходів перед направленням студентів на практику 

та організація її проходження, зокрема: 

‒ інструктаж про порядок проходження практики та з техніки безпеки;  

‒ надання студентам-практикантам необхідних документів (лист-направлення, 

робоча програма, щоденник, календарний план, обов’язкове, індивідуальне завдання, 

завдання для самостійної роботи чи завдання щодо зібрання аналітичного матеріалу за 

темою дипломної роботи, методичні рекомендації тощо), перелік яких встановлюється 

робочими програмами практики студентів; 

‒ ознайомлення студентів із системою звітності за кожним із видів практики, яка 

визначається Наскрізною програмою і уточнюється робочими програмами практики 

студентів, видача відповідних бланків;  

‒ уточнення зі студентами змісту індивідуальних завдань з практики, форм 

надання звітності по них, консультування щодо оформлення результатів практики, 

визначення необхідності внесення змін до індивідуальної програми чи порядку 

проходження практики тощо. 

5.5.9. Інформування завідувача випускової кафедри і декана факультету про 

неналежне проходження студентом практики. 

5.5.10. Подання завідувачу випускової кафедри та декану – керівнику практики від 

факультету, письмового звіту про проведення практики із зауваженнями й пропозиціями 

щодо поліпшення практики студентів. 

5.6. Основні обов’язки студента ХарРІ НАДУ при проходженні практики. 



5.6.1. До початку практики одержати від керівника практики інструктаж про 

порядок проходження практики і з техніки безпеки, проконсультуватися з питань 

оформлення обліково-звітної документації щодо організації та проходження практики. 

5.6.2. Спільно з керівником практики від випускової кафедри і за узгодженням з 

керівником практики від бази практики розробити індивідуальний план проходження 

практики, який має відповідати змістові, завданням і вимогам робочої програми 

проходження практики відповідного виду. 

5.6.3. Своєчасно прибути на базу практики. 

5.6.4. У повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені індивідуальним 

планом проходження практики і вказівками її керівників від кафедри і бази практики. 

5.6.5. Вивчити правила охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії та 

суворо їх дотримуватися. 

5.6.6. Нести відповідальність за невиконану роботу. 

5.6.7. Своєчасно підготувати необхідну обліково-звітну документацію та подати її 

керівнику-організатору практики від випускової кафедри. 

5.6.8. Відзвітувати на засіданні випускової кафедри про проходження практики та 

успішно захистити її результати. 

6. Бази практики 

6.1. Практика студентів ХарРІ НАДУ проводиться на базах, які відповідають меті, 

завданням, змісту практики, а також вимогам навчальних програм за спеціальністю 

«Публічне управління та адміністрування». 

6.2. Базами практики можуть бути відповідні структурні підрозділи ХарРІ НАДУ (як 

державної установи), органів державного управління, органів місцевого самоврядування, 

підприємств, організацій та установ державної та муніципальної форм власності в Україні 

та за її межами, інститути (організації) громадянського суспільства, які мають належні 

умови для проведення практики.  

6.3. При наявності в ХарРІ НАДУ державних, регіональних замовлень на підготовку 

спеціалістів перелік баз практики надають органи, які формували замовлення на фахівців. 

При підготовці фахівців за цільовими договорами з підприємствами, організаціями, 

установами бази практики для проходження виробничої та переддипломної практики 

передбачаються у цих договорах. У разі, коли підготовка фахівців здійснюється на 

замовлення фізичних осіб, бази для проходження виробничої та переддипломної практики 

можуть забезпечувати ці особи (з урахуванням всіх вимог Наскрізної програми практики 

студентів і робочих програм з цих видів практики) або ХарРІ НАДУ, що визначається 

умовами договору (контракту) на підготовку фахівців. 

6.4. Для студентів-іноземців бази практики передбачаються у відповідному 

контракті чи договорі щодо підготовки фахівців, вони можуть розташовуватися на 



території країн-замовників фахівців або в межах України. Студентам-іноземцям у 

встановленому порядку видаються програма практики та індивідуальне завдання. Після 

закінчення практики вони складають звіт на загальних умовах і в порядку, встановленому 

цим Положенням. При проходженні практики в межах України студенти-іноземці 

дотримуються загальних правил та положень щодо проходження практики, встановлених 

Міністерством освіти і науки України і ХарРІ НАДУ. 

6.5. Студенти можуть пропонувати інше місце проходження практики, яке 

відповідає сфері їх наукових і потенційних професійних інтересів. Кафедра дає згоду на 

проходження практики на таких базах лише за умови їх відповідності встановленим 

вимогам до баз практики, визначених пп. 6.2., 6.3 цього Положення.  

6.6. Залежно від виду і змісту завдань практики бази практики можуть 

використовуватися для як індивідуального, так і колективного проходження практики 

студентами. 

6.7. Студенти можуть проходити практику за межами України в порядку 

встановленому чинним законодавством і договорами про співпрацю, укладеними ХарРІ 

НАДУ із органами публічного управління інших держав або іноземними закладами вищої 

освіти, якщо договір про навчання, практику (чи стажування) передбачає ознайомлення зі 

специфікою діяльності та функціонування публічних установ і організацій цих країн. 

7. Підсумки практики. Оцінка результатів практики 

7.1. Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання робочої 

програми та індивідуального плану проходження практики. Форма звітності про 

проходження практики встановлюється Наскрізною програмою практики студента. 

7.2. Письмовий звіт разом з іншою обліково-звітною документацією, визначеною у 

робочій програмі (наприклад, щоденник, характеристика керівника практики від бази 

практики, презентація, плани-конспекти, методичні розробки, проекти, рецензії тощо), 

подається на перевірку керівникові-організатору практики від випускової кафедри. 

7.3. У звіті мають бути відомості про виконання студентом усіх розділів програми 

практики та індивідуального завдання, висновки та пропозиції, список використаної 

літератури тощо. Оформлюється звіт за вимогами, встановленими робочою програмою 

практики. 

7.4. Звіт із практики студенти захищають на засіданні випускової кафедри перед 

комісією, до складу якої окрім викладачів кафедри входять і керівники-організатори 

практики студентів. Оцінка за практику вноситься до заліково-екзаменаційної відомості і 

залікової книжки студента за підписами керівника-організатора практики від випускової 

кафедри. 

7.5. Студенту, який не виконав програму практики з поважних причин, може бути 

надано право проходження практики повторно за індивідуальним графіком. Студенту, 

який не виконав програму практики з неповажних причин також може бути надано право 



проходження практики повторно за індивідуальним графіком у позанавчальний час, але не 

пізніше, ніж до кінця поточного навчального року. Якщо студент вдруге отримав 

негативну оцінку з практики або не з’явився на базу практики, він відраховується з ХарРІ 

НАДУ. 

 

 

Завідувач кафедри державного управління                        Василь МАРТИНЕНКО 

 

  



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 02 грудня 2020 року, протокол № 9/253-7 

 

Про затвердження індивідуальних навчальних планів  

аспірантів ХарРІ НАДУ 2020 р. вступу 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу з координації наукової 

роботи та докторантури А.О. Кузнецова про затвердження індивідуальних навчальних 

планів аспірантів ХарРІ НАДУ 2020 р. вступу, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію начальника відділу з координації наукової роботи та докторантури 

А.О. Кузнецова взяти до уваги. 

2. Затвердити індивідуальні навчальні плани аспірантів 2020 р. вступу. 

3. Начальнику відділу з координації наукової роботи та докторантури А.О. Кузнецову 

забезпечити організацію навчального процесу та здійснення поточного контролю за 

виконанням індивідуальних навчальних планів аспірантів 2020 р. вступу. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника директора 

Д.В. Карамишева. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

 

Людмила  БЄЛОВА 

 

 

Наталія КАЛІНКІНА 

 



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 02 грудня 2020 року, протокол № 9/253-8 

 

Про затвердження індивідуальних планів наукової роботи  

Аспірантів та докторантів ХарРІ НАДУ 2020 р. вступу 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу з координації наукової 

роботи та докторантури А.О. Кузнецова про затвердження індивідуальних планів наукової 

роботи аспірантів та докторантів ХарРІ НАДУ 2020 р. вступу, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію начальника відділу з координації наукової роботи та докторантури 

А.О. Кузнецова взяти до уваги. 

2. Затвердити індивідуальні плани наукової роботи аспірантів та докторантів 2020 р. 

вступу. 

3. Начальнику відділу з координації наукової роботи та докторантури А.О. Кузнецову 

забезпечити поточний контроль за виконанням індивідуальних планів наукової роботи 

аспірантів та докторантів 2020 р. вступу. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника директора 

Д.В. Карамишева. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

 

Людмила  БЄЛОВА 

 

 

Наталія КАЛІНКІНА 

 

  



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ  

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 02 грудня 2020 року, протокол № 9/265-9 

 

Про затвердження тем дисертаційних досліджень  

аспірантів та докторантів 2020 року набору 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу з координації наукової 

роботи та докторантури А.О. Кузнецова про затвердження тем дисертаційних досліджень 

аспірантів та докторантів 2020 року набору, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити теми дисертаційних досліджень аспірантів та докторантів 2020 року 

набору (додається). 

2. Завідувачам кафедр, науковим керівникам і науковим консультантам забезпечити 

систематичний контроль щодо своєчасної та якісної підготовки дисертаційних досліджень 

аспірантами та докторантами. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

Людмила  БЄЛОВА 

 

 

Наталія КАЛІНКІНА 

 
  



  

Додаток 

до рішення Вченої ради ХарРІ НАДУ 

      від 02 грудня 2020 р.  № 9/265-9 

“Про затвердження тем дисертаційних 

досліджень аспірантів та докторантів” 

 

 

Теми дисертацій аспірантів, докторантів, 
зарахованих у листопаді 2020 р. 

 

№ 

з/п 

П.І.Б 

аспіранта, докторанта 

Тема  

кандидатської, докторської дисертації 
Спеціальність 

Науковий керівник, 

науковий консультант 

1 2 3 4 5 

Кафедра економічної політики та менеджменту 

1. 
Харченко Тетяна 

Олександрівна (докторант) 

Механізми державного регулювання сталого розвитку 

аграрного сектору економіки України 

281 – «Публічне 

управління та 

адміністрування» 

д.держ.упр., проф. 

Латинін М.А. 

2. Боднар Катерина Віталіївна Механізми публічного управління сталим розвитком 

регіонів України в умовах глобалізації 

281 – «Публічне 

управління та 

адміністрування» 

д.держ.упр., проф. 

Латинін М.А. 

3. 
Кудь Александр 

Александрович 
Механізми модернізації системи публічного управління 

на основі децентралізованих інформаційних платформ 

281 – «Публічне 

управління та 

адміністрування» 

д.держ.упр., проф. 

Латинін М.А. 

4. Басюк Олександр Петрович 
Механізми управління публічними фінансами в умовах 

розвитку цифрових технологій 

281 – «Публічне 

управління та 

адміністрування» 

д.держ.упр., доц. 

Дунаєв І.В. 

Кафедра права та європейської інтеграції 

5. Кузьменко Тетяна Миколаївна 
Формування та реалізація публічної політики у сфері 

протидії рейдерства в Україні 

281 – «Публічне 

управління та 

адміністрування» 

д.ю.н., доц.  

Величко Л.Ю. 

6. 
Рибалко Костянтин 

Валерійович 

Механізми публічного управління землями 

сільськогосподарського призначення 

281 – «Публічне 

управління та 

адміністрування» 

д.ю.н., доц.  

Величко Л.Ю. 



7. 

Васильковський Олександр 

Тимофійович 
Попередження та подолання політико-управлінських 

конфліктів державного рівня 

281 – «Публічне 

управління та 

адміністрування» 

к.держ.упр., проф. 

Труш О.О. 

Кафедра соціальної і гуманітарної політики  

8. Лосєва Юлія Григорівна Реалізація державної політики щодо соціального 

інвестування в умовах децентралізації 

281 – «Публічне 

управління та 

адміністрування» 

д.держ.упр., проф. 

Карамишев Д.В. 

9. Оробей Віктор Вікторович 
Публічне управління розбудовою соціальної 

інфраструктури сільських територій 

281 – «Публічне 

управління та 

адміністрування» 

д.держ.упр., проф. 

Бульба В.Г. 

Кафедра управління персоналом та економіки праці  

10 
Луговенко Наталія Вікторівна 

(докторант) 

Теоретико-методологічні засади розвитку соціального 

партнерства на ринку праці в Україні 

281 – «Публічне 

управління та 

адміністрування» 

д.держ.упр., проф. 

Статівка Н.В. 

11 Бойко Жанна Олексіївна 

Реалізація державної політики у сфері утримання і 

виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. 

281 – «Публічне 

управління та 

адміністрування» 

д.держ.упр., проф. 

Статівка Н.В. 

12 
Мирошниченко Анна 

Володимирівна 

Реалізація державної політики в житлово-будівельній 

сфері на засадах кооперації  

281 – «Публічне 

управління та 

адміністрування» 

к.держ.упр. 

Кучерява К.Я. 

13 Єрмак Валерій Олександрович 
Механізми публічного управління розвитком 

банківської системи в Україні 

281 – «Публічне 

управління та 

адміністрування» 

к.держ.упр., доц. 

Орел Ю.Л. 

Кафедра регіонального розвитку та місцевого самоврядування 

14 Паздніков Богдан Олегович 
Організаційно-правові механізми управління 

регіональним розвитком 

281 – «Публічне 

управління та 

адміністрування» 

д.держ.упр., проф. 

Куц Ю.О. 

15 Куц Богдан Юрійович Розвиток взаємовідносин держави та суспільства в 

умовах демократизації 

281 – «Публічне 

управління та 

адміністрування» 

д.держ.упр., доц. 

Наконечний В.В. 

Кафедра політології та філософії 

16 Курило Дмитро Сергійович Розвиток стилів керівництва в правоохоронних органах 

281 – «Публічне 

управління та 

адміністрування» 

д.держ.упр., проф. 

Дзюндзюк В.Б. 

17 Фельдштейн Ігор Аркадійович Розвиток державно-приватного партнерства в системі 281 – «Публічне д.держ.упр., проф. 



публічного управління 

 

управління та 

адміністрування» 

Крутій О.М. 

18 Древаль Віталій Юрійович 

Державне регулювання взаємозв’язків інститутів 

громадянського суспільства та парламенту в процесі 

законотворчості 

281 – «Публічне 

управління та 

адміністрування» 

д.держ.упр., проф. 

Солових В.П. 

19 Мосін Андрій Володимирович 
Державне регулювання розвитку лісового господарства в 

Україні 

281 – «Публічне 

управління та 

адміністрування» 

д.держ.упр., проф. 

Солових В.П. 

20 
Шабельнік Ганна 

Олександрівна 

Реалізація принципів проектно-орієнтованого 

управління в діяльності органів влади 

 

281 – «Публічне 

управління та 

адміністрування» 

д.держ.упр., проф. 

Солових В.П. 

21 Лукавенко Юрій Петрович Підвищення інституціональної спроможності місцевих 

органів влади 

281 – «Публічне 

управління та 

адміністрування» 

к.соц.н., доц.  

Котуков О.А. 

22 Матвєєв Артем Володимирович Розвиток феномену лідерства в органах публічної влади 

281 – «Публічне 

управління та 

адміністрування» 

к.соц.н., доц.  

Котуков О.А. 

23 Нурієв Еміл Аллахверді огли 
Формування позитивного іміджу міста як чинник 

соціально-економічного розвитку 

281 – «Публічне 

управління та 

адміністрування» 

к.держ.упр. 

Олійник Д.В. 

24 Косухіна Ксенія Валеріївна 
Громадська ініціатива у процесі реформування 

публічного управління 

 

281 – «Публічне 

управління та 

адміністрування» 

д.філос.н., проф. 

Корженко В.В. 

25 Токарчук Дар’я Михайлівна Вплив державного регулювання на розвиток 

містобудівної діяльності 

281 – «Публічне 

управління та 

адміністрування» 

к.держ.упр., доц. 

Макаренко О.М. 

26 Гипик Богдан Євгенович Розвиток публічного управління в умовах глобалізації  

281 – «Публічне 

управління та 

адміністрування» 

к.держ.упр., доц. 

Макаренко О.М. 

Кафедра економічної теорії та фінансів 

27 
Коваленко Наталія 

Володимирівна (докторант) 

Механізми публічного управління: методологічні 

засади формування і розвитку 

281 – «Публічне 

управління та 

адміністрування» 

д.соц.н., проф.  

Бєлова Л.О. 

Кафедра інформаційних технології і систем управління 

28 Дворянов Віктор Петрович Державні механізми протидії   гібридним загрозам в 

умовах глобалізації. 

281 – «Публічне 

управління та 

д.держ.упр., проф. 

Орлов О.В. 



адміністрування» 

29 Кривцун Даниїл Юрійович Механізми розвитку системи надання цифрових 

адміністративних послуг в Україні  

281 – «Публічне 

управління та 

адміністрування» 

д.держ.упр., проф. 

Орлов О.В. 

30 
Нестеренко Віктор 

Олександрович 

Державні механізми інформаційного забезпечення 

системи електронного міжвідомчого документообігу у 

сфери оборони України 

281 – «Публічне 

управління та 

адміністрування» 

д.держ.упр., проф. 

Орлов О.В. 



 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 02 грудня 2020 року, протокол № 9/265-10 

 

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» № 4 (71) за 

2020 р. Обсяг: 18,6 обл.-вид. арк.; 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева. 

 

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

Людмила  БЄЛОВА 

 

 

Наталія КАЛІНКІНА 

 

  



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 02 грудня 2020 року, протокол № 9/265-11 

 

Про затвердження теми дисертаційного дослідження здобувача наукового ступеня 

доктора наук з державного управління Живило І.О. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри інформаційних 

технологій і систем управління проф. О.В. Орлова про затвердження теми дисертаційного 

дослідження здобувача наукового ступеня доктора наук з державного управління 

І.О. Живило , Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити тему дисертаційного дослідження здобувача наукового ступеня 

доктора наук з державного управління к.мед.н. Живило Ірини Олександрівни у такій 

редакції: «Державні механізми інформаційного забезпечення моніторингу орфанних 

захворювань України» (науковий консультант проф. Орлов О.В.). Підстава: витяг з 

протоколу засідання Науково-експертної ради ХарРІ НАДУ від 26.11.2020 р., № 7. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

Людмила  БЄЛОВА 

 

 

Наталія КАЛІНКІНА 

 

  



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 02 грудня 2020 року, протокол № 9/265-12 

 

Про уточнення та затвердження теми дисертаційного дослідження здобувача 

наукового ступеня кандидата  наук з державного управління Прасола В. П. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри соціальної і 

гуманітарної політики проф. В.П. Єлагіна  про уточнення і затвердження теми 

дисертаційного дослідження В.П. Прасола, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити тему дисертаційного дослідження здобувача наукового ступеня 

кандидата  наук з державного управління Прасола Владислава Петровича «Механізми 

публічного управління розвитком недержавного сектора охорони суспільного здоров’я в 

Україні» (попередня редакція: «Публічне управління розвитком недержавного сектора 

охорони суспільного здоров’я в Україні»). Науковий керівник – д.держ.упр., 

проф. Карамишев Д.В. Спеціальність 25.00.02 – механізми державного управління. 

Підстава: витяг з протоколу засідання Науково-експертної ради ХарРІ НАДУ від 

26.11.2020 р., № 7. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

Людмила  БЄЛОВА 

 

 

Наталія КАЛІНКІНА 

 

  



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 02 грудня 2020 року, протокол № 9/265-13 

 

Про уточнення та затвердження теми дисертаційного дослідження здобувача 

наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 281 «Публічне управління та 

адміністрування» Сікала М.В. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри економічної теорії та 

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

дослідження М.В. Сікала, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити тему дисертаційного дослідження здобувача наукового ступеня 

доктора філософії за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» Сікала 

Максима Володимировича «Організаційно-економічний механізм державного 

регулювання розвитку ринку зерна в Україні» (попередня редакція: «Механізм державного 

регулювання розвитку ринку зерна в Україні»). Науковий керівник – д.держ.упр., 

проф. Коваленко М.М. Спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування". 

Підстава: витяг з протоколу засідання Науково-експертної ради ХарРІ НАДУ від 

26.11.2020 р., № 7. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

Людмила  БЄЛОВА 

 

 

Наталія КАЛІНКІНА 

 

  



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ  

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 02 грудня 2020 року, протокол № 9/265-14 

 

Про затвердження нової редакції Порядку проведення атестації здобувачів вищої 

освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання в Харківському 

регіональному інституті державного управління Національної академії державного 

управління при Президентові України  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника директора 

Д.В. Карамишева щодо Порядку проведення атестації здобувачів вищої освіти із 

застосуванням дистанційних технологій навчання в Харківському регіональному інституті 

державного управління Національної академії державного управління при Президентові 

України, Вчена рада констатує, що зазначений проект Порядку був розроблений на 

підставі Порядку проведення атестації здобувачів вищої освіти з використанням 

дистанційного навчання, затвердженого наказом директора Інституту від 20 червня 2020 

року, № 46 з урахуванням Порядку проведення атестації здобувачів другого рівня вищої 

освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання в Національній академії, 

схваленого рішенням Вченої ради Національної академії від 26 листопада 2020 року, 

протокол №289/12-3,  

Виходячи з вищевикладеного, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Схвалити Порядок проведення атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням 

дистанційних технологій навчання в Харківському регіональному інституті державного 

управління Національної академії державного управління при Президентові України у 

новій редакції. 

2. Відділу організації освітнього процесу в установленому порядку затвердити 

відповідні зміни. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

Людмила  БЄЛОВА 

 

 

Наталія КАЛІНКІНА 

 


