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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

№ 

з/п 

Питання, що виноситься на засідання  

Вченої ради 

Доповідачі, 

відповідальні за 

підготовку питання 

1 Про клопотання ХарРІ НАДУ при Президентові 

України щодо нагородження Бєлової Л.О державною 

нагородою України 

Карамишев Д.В. 

Проєкт рішення: 

Калінкіна Н.В. 

2 Про затвердження навчальних планів підготовки 

здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського), 

другого (магістерського) та третього (освітньо-

наукового) рівнів вищої освіти в межах спеціальностей 

на 2021-2022 н.р. 

Карамишев Д.В. 

Проєкт рішення: 

Горожанкіна В.І. 

3 Про організацію роботи щодо вступу осіб на навчання  

в Інституті у 2021 році 

 Золотарьов В.Ф. 

Проєкт рішення: 

Золотарьов В.Ф. 

4 Про організацію стажування та практики за місцем 

роботи слухачів ХарРІ НАДУ 

Бульба В.Г. 

Проєкт рішення: 

Бульба В.Г. 

5 Про організацію стажування та практики здобувачів 

першого (бакалаврського) та другого (магістерського) 

рівня вищої освіти факультету соціально-економічного 

управління 

Козлов К.І. 

Проєкт рішення: 

Козлов К.І. 

6 Про рекомендацію до друку навчально-методичних та 

наукових праць ХарРІ НАДУ 

Латинін М.А., 

Кузнецов А.О. 

Проєкт рішення: 

Латинін М.А., 

Кузнецов А.О. 

7 Про затвердження навчальних планів підготовки 

іноземних громадян та осіб без громадянства до 

вступу до ЗВО набору 2021 р. 

Карамишев Д.В. 

Проєкт рішення: 

Коняєва В.В. 

8 Про пропозиції ХарРІ НАДУ щодо кандидатур для 

участі у конкурсі на призначення обласної 

персональної стипендії ім. О.С. Масельського 

Козлов К.І. 

Проєкт рішення: 

Козлов К.І. 

9 Про пропозиції ХарРІ НАДУ щодо кандидатур для 

участі у конкурсі на призначення обласних стипендій 

дітям-сиротам 

Козлов К.І. 

Проєкт рішення: 

Козлов К.І. 

10 Про уточнення і затвердження теми дисертаційного 

дослідження на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії Мєуш Н.В. 

Куц Ю.О. 

Проєкт рішення: 

Куц Ю.О. 

11 Про уточнення і затвердження теми дисертаційного 

дослідження на здобуття наукового ступеня доктора 

наук з державного управління Бірюкова В.В. 

Єлагін В.П. 

Проєкт рішення: 

Єлагін В.П. 

12 Про уточнення і затвердження теми дисертаційного 

дослідження аспіранта Жидкова К.С. 

Дзюндзюк В.Б. 

Проєкт рішення: 

Дзюндзюк В.Б. 



 

13 Про уточнення і затвердження теми дисертаційного 

дослідження аспіранта Васильківського О.Т. 

Величко Л.Ю. 

Проєкт рішення: 

Величко Л.Ю. 

14 Про уточнення і затвердження теми дисертаційного 

дослідження аспіранта Корнєвої О.С. 

Величко Л.Ю. 

Проєкт рішення: 

Величко Л.Ю. 
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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 
 

від 03 червня 2021 року, протокол № 5/272-1 
 

Про клопотання ХарРІ НАДУ при Президентові України  

щодо нагородження Бєлової Л.О державною нагородою України 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника директора 

Д.В. Карамишева щодо клопотання ХарРІ НАДУ при Президентові України про 

нагородження Бєлової Л.О. державною нагородою України, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

1. Клопотати перед Харківською обласною державною адміністрацією про 

нагородження Бєлової Людмили Олександрівни, доктора соціологічних наук, 

професора, заслуженого працівника освіти України, кавалера ордена княгині Ольги 

І-ІІІ ступенів, депутата Харківської обласної ради VI скликання орденом «За 

заслуги» ІІІ ступеня за видатні заслуги у розвитку освіти і науки, державному 

будівництві та громадській діяльності, а також підготовці державних службовців та 

посадових осіб місцевого самоврядування, наукових, науково-педагогічних кадрів, 

виховання молоді, тривалу і бездоганну працю на ниві служіння українському 

народові. 

2. Відділу роботи з персоналом (В.М. Чирва) до 15 червня 2021 р. 

підготувати пакет документів, здійснити усі необхідні погодження і направити 

його до Харківської обласної державної адміністрації як клопотання від ХарРІ 

НАДУ на нагородження Л.О. Бєлової державною нагородою України. 

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 3 червня 2021 року, протокол № 5/272-2 

 

Про затвердження навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти 

першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-

наукового) рівнів вищої освіти в межах спеціальностей на 2021-2022 н.р. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника директора 

Інституту Д.В. Карамишева про затвердження навчальних планів підготовки 

здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського), другого (магістерського) та 

третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти, Вчена рада констатує, що 

проекти навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти першого 

(бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів 

вищої освіти були складені відповідно до освітніх програм, затверджених Вченою 

Радою ХарРІ НАДУ від 19 березня 2021 року (протокол № 4/271) та 

рекомендованих Харківським національним університетом імені В.Н. Каразіна для 

провадження освітньої діяльності з 2021/2022 навчального року навчально-

науковим інститутом «Інститут державного управління» Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна в порядку правонаступництва 

(протокол № 6 від 31 травня 2021 року) та обговорені і рекомендовані рішенням 

Науково-методичної ради ХарРІ НАДУ (протокол № 3 від 2 червня 2021 року). 

Виходячи з вищевикладеного, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити навчальні плани 2021 року набору підготовки здобувачів за 

денною та заочною формами навчання 

Третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти: 

1.1.  З галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за 

спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування», освітньо-науковою 

програмою «Публічне управління та адміністрування». 

Другого (магістерського) рівня вищої освіти: 

З галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» 

1.2. За спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування», 

освітньо-професійною програмою «Публічне управління та адміністрування». 

З галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 

1.3. За спеціальністю 073 «Менеджмент», освітньо-професійною програмою 

«Бізнес-адміністрування в корпоративному секторі економіки». 



 

1.4. За спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 

освітньо-професійною програмою «Організація та економіка підприємницької 

діяльності». 

З галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» 

1.5. За спеціальністю 051 «Економіка», освітньо-професійною програмою 

«Управління персоналом та економіка праці». 

Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: 

З галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» 

1.6. За спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування», 

освітньо-професійною програмою «Публічне управління», спеціалізацією 

«Публічне адміністрування» та «Публічний менеджмент». 

З галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 

1.7. . За спеціальністю 073 «Менеджмент», освітньо-професійною програмою 

«Міжнародний бізнес та корпоративний менеджмент». 

1.8. За спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

освітньо-професійною програмою «Організація та економіка підприємницької 

діяльності». 

З галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» 

1.9. За спеціальністю 051 «Економіка», освітньо-професійною програмою 

«Управління персоналом та економіка праці». 

2. 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 3 червня 2021 року, протокол № 5/272-3 
 

Про організацію роботи щодо вступу осіб на навчання  

в Інституті у 2021 році  
 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора 

В.Ф. Золотарьова про організацію роботи щодо вступу осіб на навчання у 

Харківському регіональному інституті державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України у 2021 році (далі – 

Інститут), Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію заступника директора В.Ф. Золотарьова про організацію 

роботи щодо вступу осіб на навчання в Інституті у 2021 році взяти до відома. 

2. Кафедрам, структурним підрозділам забезпечити участь кожного 

викладача та працівника у профорієнтаційній роботі щодо відбору осіб на навчання 

до Інституту у 2021 році, у тому числі під час проведення в Інституті зовнішнього 

незалежного оцінювання, курсів підвищення кваліфікації, у соціальних мережах, на 

сайтах кафедр тощо. 

3. Кафедрі іноземних мов (Шур В. М.) у червні п.р. продовжити роботу щодо 

проведення занять для осіб, які подали документи щодо вступу до магістратури 

Інституту, з підготовки до складання Єдиного вступного іспиту з іноземної мови. 

4. У зв’язку з реорганізацією Інституту шляхом приєднання до Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна (далі – Університет): 

- відділу профорієнтації та конкурсного відбору (Соловей В.І.) підтримувати 

постійний зв’язок з Приймальною комісією Університету з питань вступу на 

навчання у 2021 році, надати до 22 червня п.р. Університету пропозиції щодо 

складу Відбіркової комісії, предметних екзаменаційних, фахових атестаційних 

комісій, підготувати бланки документів що вступу на навчання до Інституту; 

- випусковим кафедрам до 7 червня п.р. завершити підготовку презентацій 

бакалаврських програм; 

- заступнику директора Олійнику Д.В. забезпечити виділеного каналу звязку 

між Університетом та Інститутом через оператора «Велтон-телеком» для 

підключення до серверу ЄДЕБО з метою внесення актуальних даних та організації 

вступної компанії до Інституту.  

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 
 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

   Людмила  БЄЛОВА 

 

 

    Наталія КАЛІНКІНА 
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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 3 червня 2021 року, протокол № 5/272-4 
 

Про організацію стажування та практики  

за місцем роботи слухачів ХарРІ НАДУ 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію декана факультету публічного 

управління та адміністрування В.Г. Бульби про організацію стажування та 

практики слухачів ХарРІ НАДУ, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію декана факультету публічного управління та адміністрування 

В.Г. Бульби взяти до уваги. 

2. Декану факультету публічного управління та адміністрування забезпечити 

організацію і контроль за проведенням стажування та практики слухачів. 

Відповідальні: В.Г. Бульба. 

3. Кафедрам державного управління; регіонального розвитку та місцевого 

самоврядування, права та європейської інтеграції, економічної теорії та фінансів, 

політології та філософії, соціальної і гуманітарної політики; іноземних мов, 

української мови забезпечити методичне керівництво і контроль за виконанням 

програм стажування та практик. 

Відповідальні: В.М. Мартиненко, Ю.О. Куц, Л.Ю. Величко,  

О.Ю. Амосов, В.Б. Дзюндзюк, В.П. Єлагін, В.М. Шур, П.О. Редін. 

4. Забезпечити своєчасне подання слухачами денної форми навчання 

індивідуальних програм стажування,  звітів і відзивів про стажування та практику. 

Відповідальні: В.Г. Бульба, завідувачі кафедр. 

5. Організувати підготовку слухачами денної форми навчання доповідей на 

науково-практичну конференцію за підсумками стажування. 

Відповідальні: В.Г. Бульба, завідувачі кафедр. 

6. Обговорити підсумки стажування слухачів денної форми навчання 

факультету публічного управління та адміністрування та практики слухачів 

вечірньої та заочної форм навчання факультету публічного управління та 

адміністрування на засіданнях кафедр. 

Відповідальні: завідувачі кафедр. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Інституту Д.В. Карамишева. 

 

 

Голова Вченої ради 
 

 

Учений секретар      

   Людмила БЄЛОВА 
 

 

   Наталія КАЛІНКІНА 

 



 



 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ 
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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 3 червня 2021 року, протокол № 5/272-5 
 

Про організацію стажування та практики здобувачів першого 

(бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти факультету 

соціально-економічного управління 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію декана факультету соціально-

економічного управління К.І. Козлова про організацію практики здобувачів 

першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти 

факультету соціально-економічного управління, Вчена рада УХВАЛИЛА:  

1. Інформацію декана факультету соціально-економічного управління 

К.І. Козлова взяти до уваги.  

2. Факультету соціально-економічного управління забезпечити організацію і 

контроль за проведенням практики здобувачів першого (бакалаврського) та 

другого (магістерського) рівня вищої освіти.  

Відповідальні: К.І. Козлов, 

завідувачі кафедр управління персоналом та економіки праці,  

економічної політики та менеджменту, державного управління. 

3. Забезпечити своєчасне подання здобувачами першого (бакалаврського) та 

другого (магістерського) рівня вищої освіти денної форми навчання звітів і відзивів 

про стажування та практику.  

Відповідальні: Козлов К.І,  

завідувачі кафедр управління персоналом та економіки праці,  

економічної політики та менеджменту, державного управління.  

4. Подовжити роботу по укладанню угод з профільними організаціями та 

підприємствами для організації баз практик за спеціальностями:  

051 “Економіка”, 

073 “Менеджмент”, 

076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”. 

281 «Публічне управління та адміністрування». 

Відповідальні:  

завідувачі кафедр управління персоналом та економіки праці,  

економічної політики та менеджменту, державного управління.  

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Інституту 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 03 червня 2021 року, протокол № 5/272-6 
 

Про рекомендацію до друку навчально-методичних  

та наукових праць ХарРІ НАДУ 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри економічної 

політики та менеджменту М.А. Латиніна, 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: 

 колективну монографію «Розвиток сільських територій України в умовах 

децентралізації: виклики та можливості» за результатами науково-дослідної роботи 

кафедри економічної політики та менеджменту 0119U001388 «Розвиток сільських 

територій в Україні в умовах децентралізації: виклики та можливості». Рецензенти: 

д.держ.упр., проф. Бобровська Олена Юріївна, завідувач кафедри економіки та 

регіональної економічної політики Дніпропетровського регіонального інституту 

державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України; д.держ.упр., проф. Вольська Олена Михайлівна, професор 

кафедри публічного управління та адміністрування ДВНЗ «Херсонський 

державний аграрний університет»; д.держ.упр., проф. Куц Юрій Олексійович, 

завідувач кафедри регіонального розвитку та місцевого самоврядування 

Харківського регіонального інституту державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України. Загальний обсяг 

монографії – 16 обл-вид. арк. Видається коштом авторів; 

 збірник наукових праць «Теорія та практика державного управління» № 2 

(73) за 2021 р. Обсяг: 19,6 обл.-вид. арк.; 

 збірник наукових праць «Актуальні проблеми державного управління» 

№ 1 (59) за 2021 р. Обсяг: 20,3 обл.-вид. арк.; 

 збірник наукових праць «Державне будівництво» № 1 за 2021 р. Обсяг: 

15,8 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 
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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

 

від 03 червня 2021 року, протокол № 5/272-7 

 

Про затвердження навчальних планів підготовки іноземних громадян та осіб 

без громадянства до вступу до ЗВО набору 2021 р. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника директора 

Інституту Карамишева Д.В. про затвердження навчальних планів підготовки 

іноземних громадян та осіб без громадянства до вступу до ЗВО, Вчена рада 

констатує, що проекти навчальних планів підготовки іноземних громадян та осіб 

без громадянства до вступу до ЗВО були обговорені та рекомендовані рішенням 

засідання Центра підготовки та навчання іноземців (протокол № 1 від 17 травня 

2021 року). 

Виходячи з вищевикладеного, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити навчальні плани підготовки іноземних громадян та осіб без 

громадянства за програмою вивчення державної мови до вступу до ЗВО, напрями 

підготовки – інженерно-технічний, медико-біологічний, економічний: 

- термін навчання – 10 місяців; 

- термін навчання – 8 місяців. 

2. Начальнику Центру підготовки та навчання іноземців (Коняєва В.В.) 

підготувати робочі навчальні плани підготовки іноземних громадян та осіб без 

громадянства за програмою вивчення державної мови до вступу до ЗВО на 2021-

2022 навчальний рік до 01липня 2020 року. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника директора 

Д.В. Олійника. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

 

        Л. БЄЛОВА 

 

 

        Н. КАЛІНКІНА 
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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

 

від 03 червня 2021 року, протокол № 5/272-8 

 

Про пропозиції ХарРІ НАДУ щодо кандидатур для участі 

у конкурсі на призначення обласної персональної стипендії 

ім. О.С. Масельського 

Заслухавши та обговоривши інформацію декана факультету соціально-

економічного управління К.І. Козлова про пропозиції ХарРІ НАДУ щодо 

кандидатур для участі у конкурсі на призначення обласної персональної стипендії 

ім. О.С. Масельського у 2020/2021 навчальному році, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити кандидатуру Шевченко Дар’ї Леонідівни, здобувачки першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти факультету соціально-економічного 

управління другого року навчання денної форми за спеціальністю 051 «Економіка» 

для участі у конкурсі на призначення обласної персональної стипендії 

ім. О.С. Масельського у 2021/2022 навчальному році. 

2. 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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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

 

від 03 червня 2021 року, протокол № 5/272-9 

 

Про пропозиції ХарРІ НАДУ щодо кандидатур для участі 

у конкурсі на призначення обласних стипендій дітям-сиротам 

Заслухавши та обговоривши інформацію декана факультету соціально-

економічного управління К.І. Козлова про пропозиції ХарРІ НАДУ щодо 

кандидатур для участі у конкурсі на призначення обласних стипендій дітям-

сиротам у 2020/2021 навчальному році, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити кандидатуру Шакшуй Орини Анатоліївни, здобувачки 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету соціально-економічного 

управління другого року навчання денної форми за спеціальністю 281 «Публічне 

управління та адміністрування» для участі у конкурсі на призначення обласної 

стипендії дітям-сиротам у 2021/2022 навчальному році. 

3. 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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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 03 червня 2021 року, протокол № 5/272-10 
 

 

Про уточнення і затвердження теми дисертаційного дослідження  

на здобуття наукового ступеня доктора філософії Мєуш Н.В. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри регіонального 

розвитку та місцевого самоврядування проф. Куца Ю.О. про уточнення і 

затвердження теми дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня 

доктора філософії Мєуш Н.В., Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити тему дисертаційного дослідження на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії Мєуш Наталії Вікторівни «Державне забезпечення 

фінансової самостійності територіальних громад в Україні» (попередня редакція: 

«Державне забезпечення фінансової самостійності територіальних громад в умовах 

децентралізації»). Науковий керівник – д.держ.упр., проф. В.В. Мамонова. 

Спеціальність 281 – публічне управління та адміністрування. Підстава: витяг з 

протоколу засідання Науково-експертної ради ХарРІ НАДУ від 11 лютого 2021 р., 

№ 1. 

2. 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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від 03 червня 2021 року, протокол № 5/272-11 

 

Про уточнення і затвердження теми дисертаційного дослідження  

на здобуття наукового ступеня доктора наук  

з державного управління Бірюкова В.В. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри соціальної та 

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

дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора наук з 

державного управління Бірюкова В.В., Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити тему дисертаційного дослідження на здобуття наукового 

ступеня доктора наук з державного управління Бірюкова Вадима Вікторовича 

«Механізми державного регулювання в забезпеченні екологічної безпеки в 

Україні» (попередня редакція: «Механізми державного управління екологічною 

безпекою в Україні»). Науковий керівник – д.держ.упр., проф. В.Г. Бульба. 

Спеціальність 281 – публічне управління та адміністрування. Підстава: витяг з 

протоколу засідання Науково-експертної ради ХарРІ НАДУ від 11 лютого 2021 р., 

№ 1. 

2. 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 03 червня 2021 року, протокол № 5/272-12 

 

Про уточнення і затвердження теми  

дисертаційного дослідження аспіранта Жидкова К.С. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри політології та 

філософії проф. В.Б. Дзюндзюка про уточнення і затвердження теми 

дисертаційного дослідження аспіранта Жидкова К.С., Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити тему дисертаційного дослідження аспіранта Жидкова 

Костянтина Сергійовича «Публічне управління сталим місцевим розвитком в 

умовах децентралізації влади» (попередня редакція: «Державна політика 

формування та розвитку систем територіальної оборони в Україні»). Науковий 

керівник – д.держ.упр., проф. В.Б. Дзюндзюк. Спеціальність 281 – публічне 

управління та адміністрування. Підстава: витяг з протоколу засідання Науково-

експертної ради ХарРІ НАДУ від 11 лютого 2021 р., № 1. 

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 03 червня 2021 року, протокол № 5/272-13 

 

Про уточнення і затвердження теми  

дисертаційного дослідження аспіранта Васильківського О.Т. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри права та 

європейської інтеграції доц. Величко Л.Ю. про уточнення і затвердження теми 

дисертаційного дослідження аспіранта Васильківського О.Т., Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити тему дисертаційного дослідження аспіранта Васильківського 

Олександра Тимофійовича «Взаємодія органів публічного управління з 

громадськістю у сфері надання державних послуг» (попередня редакція: 

«Попередження та подолання політико-управлінських конфліктів державного 

рівня»). Науковий керівник – к.держ.упр., проф. О.О. Труш. Спеціальність 281 – 

публічне управління та адміністрування. Підстава: витяг з протоколу засідання 

Науково-експертної ради ХарРІ НАДУ від 11 лютого 2021 р., № 1. 

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 03 червня 2021 року, протокол № 5/272-14 

 

Про уточнення і затвердження теми  

дисертаційного дослідження аспіранта Корнєвої О.С. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри права та 

європейської інтеграції доц. Величко Л.Ю. про уточнення і затвердження теми 

дисертаційного дослідження аспіранта Корнєвої О.С., Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити тему дисертаційного дослідження аспірантки Корнєвої Ольги 

Сергіївни «Механізми реалізації актів публічного адміністрування місцевими 

загальними судами України» (попередня редакція: «Механізми підвищення 

ефективності порядку прийняття актів публічного адміністрування»). Науковий 

керівник – д.ю.н., доц. С.М. Клімова. Спеціальність 281 – публічне управління та 

адміністрування. Підстава: витяг з протоколу засідання Науково-експертної ради 

ХарРІ НАДУ від 11 лютого 2021 р., № 1. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

 Людмила  БЄЛОВА 

 

 

  Наталія КАЛІНКІНА 

 


