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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

№ 

з/п 

Питання, що виноситься на засідання  

Вченої ради 

Доповідачі, 

відповідальні за 

підготовку питання 

1 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. 

2 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. 

3 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. 

4 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. 

5 Про затвердження звіту про показники системи 

забезпечення якості освітньої діяльності та якості 

вищої освіти ХарРІ НАДУ при Президентові України 

за 2020/2021н.р. 

Карамишев Д.В. 

Проєкт рішення: 

Горожанкіна В.І. 

6 Про затвердження звіту про виконання індивідуальних 

планів професорсько-викладацьким складом кафедр 

ХарРІ НАДУ за 2020-2021 навчальний рік 

Карамишев Д.В. 

Проєкт рішення: 

Горожанкіна В.І. 

7 Про виконання плану роботи Вченої ради ХарРІ 

НАДУ в січні-червні 2021 р.  

Калінкіна Н.В. 

Проєкт рішення:  

Калінкіна Н.В. 



 

8 Про пропозиції ХарРІ НАДУ щодо кандидатур для 

участі у конкурсі щодо обрання членів Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти 

Карамишев Д.В. 

Проєкт рішення: 

Карамишев Д.В. 

9 Про затвердження програм та білетів до вступних 

іспитів до аспірантури Інституту в 2021 році  

зі спеціальності 281 – публічне управління та 

адміністрування 

Карамишев Д.В. 

Проєкт рішення: 

Кузнецов А.О. 
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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 09 липня 2021 року, протокол № 6/273-1 

 

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 аспірантки кафедри управління 

персоналом та економіки праці ХарРІ НАДУ Гордієнко Євгенії Петрівни на тему: 

«Механізми реалізації державної політики соціального захисту учасників бойових 

дій в Україні» (відповідно до Порядку проведення експерименту з присудження 

доктора філософії (далі – Порядок проведення експерименту), затвердженого від 6 

березня 2019 року №167), Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Начальнику відділу з координації наукової роботи та докторантури 

А.О. Кузнецову до 14.07.2021 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 аспірантки кафедри управління 

персоналом та економіки праці ХарРІ НАДУ Гордієнко Євгенії Петрівни на тему: 

«Механізми реалізації державної політики соціального захисту учасників бойових 

дій в Україні». 

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 аспірантки кафедри управління персоналом та економіки праці 

ХарРІ НАДУ Гордієнко Євгенії Петрівни на тему: «Механізми реалізації державної 

політики соціального захисту учасників бойових дій в Україні»  із числа осіб, які 

відповідають пп. 2.3, 2.5, 6-7 Порядку проведення експерименту: 

- голова спеціалізованої вченої ради: 



 

 – доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри 

соціальної та гуманітарної політики ХарРІ НАДУ Єлагін Віктор Павлович 

(м. Харків); 

- члени спеціалізованої вченої ради:  

– доктор наук з державного управління, професор, перший заступник 

директора Карамишев Дмитро Васильович (м. Харків); 

– доктор наук з державного управління, професор, декан факультету 

публічного управління та адміністрування ХарРІ НАДУ Бульба Володимир 

Григорович (м. Харків); 

- офіційні опоненти:   

– доктор наук з державного управління, професор, начальник кафедри 

військово-соціального та психологічного забезпечення оперативного факультету 

Національної академії Національної гвардії України Бєлай Сергій Вікторович 

(м. Харків); 

– доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри 

менеджменту та публічного адміністрування Харківського національного 

університету будівництва та архітектури Терещенко Діна Акрамівна  (м. Харків). 

3. Начальнику відділу з координації наукової роботи та докторантури 

А.О. Кузнецову забезпечити перевірку документів атестаційної справи аспірантки 

кафедри управління персоналом та економіки праці ХарРІ НАДУ Гордієнко Євгенії 

Петрівни на їх відповідність пп. 11-15 Порядку проведення експерименту. 

4. 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 аспірантки кафедри управління 

персоналом та економіки праці ХарРІ НАДУ Гордієнко Євгенії Петрівни на тему: 

«Механізми реалізації державної політики соціального захисту учасників бойових 

дій в Україні» відповідно до пп. 17-27 Порядку проведення експерименту. 

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

Людмила БЄЛОВА 

 

 

Наталія КАЛІНКІНА 

 

 

Учений секретар 

 

 

Н. КАЛІНКІНА 
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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 09 липня 2021 року, протокол № 6/273-2 

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 аспірантки кафедри регіонального 

розвитку та місцевого самоврядування ХарРІ НАДУ Кожуріної Віри Миколаївни 

на тему: «Публічне управління земельними ресурсами територіальних громад» 

(відповідно до Порядку проведення експерименту з присудження доктора 

філософії (далі – Порядок проведення експерименту), затвердженого від 6 березня 

2019 року №167), Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Начальнику відділу з координації наукової роботи та докторантури 

А.О. Кузнецову до 14.07.2021 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 аспірантки кафедри регіонального 

розвитку та місцевого самоврядування ХарРІ НАДУ Кожуріної Віри Миколаївни 

на тему: «Публічне управління земельними ресурсами територіальних громад». 

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 аспірантки кафедри регіонального розвитку та місцевого 

самоврядування ХарРІ НАДУ Кожуріної Віри Миколаївни на тему: «Публічне 

управління земельними ресурсами територіальних громад» із числа осіб, які 

відповідають пп. 2.3, 2.5, 6-7 Порядку проведення експерименту: 

- голова спеціалізованої вченої ради: 



 

 – доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри 

економічної політики та менеджменту ХарРІ НАДУ Латинін Микола 

Анатолійович (м. Харків); 

- члени спеціалізованої вченої ради:  

– доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри 

управління персоналом та економіки праці ХарРІ НАДУ Статівка Наталія 

Валеріївна (м. Харків); 

– доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри 

економічної політики та менеджменту ХарРІ НАДУ Ульянченко Юрій 

Олександрович (м. Харків); 

- офіційні опоненти:  

– доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри 

публічного управління та землеустрою Класичного приватного університету 

Боклаг Валентина Андріївна (м. Запоріжжя); 

– кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри 

землевпорядного проєктування Харківського національного аграрного 

університету ім. В.В. Докучаєва Макєєва Людмила Миколаївна (м. Харків). 

3. Начальнику відділу з координації наукової роботи та докторантури 

А.О. Кузнецову забезпечити перевірку документів атестаційної справи аспірантки 

кафедри регіонального розвитку та місцевого самоврядування ХарРІ НАДУ 

Кожуріної Віри Миколаївни на їх відповідність пп. 11-15 Порядку проведення 

експерименту. 

4. 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 аспірантки кафедри регіонального 

розвитку та місцевого самоврядування ХарРІ НАДУ Кожуріної Віри Миколаївни 

на тему: «Публічне управління земельними ресурсами територіальних громад» 

відповідно до пп. 17-27 Порядку проведення експерименту. 

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

Людмила БЄЛОВА 

 

 

Наталія КАЛІНКІНА 

 

 

Учений секретар 

 

 

Н. КАЛІНКІНА 

 



 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 09 липня 2021 року, протокол № 6/273-3 

 

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 аспірантки кафедри української мови 

ХарРІ НАДУ Бігарі Марини Іванівни на тему «Механізми формування та реалізації 

державної мовної політики в Україні» (відповідно до Порядку проведення 

експерименту з присудження доктора філософії (далі – Порядок проведення 

експерименту), затвердженого від 6 березня 2019 року №167), Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

1. Начальнику відділу з координації наукової роботи та докторантури 

А.О. Кузнецову до 14.07.2021 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 аспірантки кафедри української мови 

ХарРІ НАДУ Бігарі Марини Іванівни на тему «Механізми формування та реалізації 

державної мовної політики в Україні». 

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 аспірантки кафедри української мови ХарРІ НАДУ Бігарі Марини 

Іванівни на тему «Механізми формування та реалізації державної мовної політики 

в Україні»  із числа осіб, які відповідають пп. 2.3, 2.5, 6-7 Порядку проведення 

експерименту: 

- голова спеціалізованої вченої ради: 



 

 – доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри 

соціальної та гуманітарної політики ХарРІ НАДУ Єлагін Віктор Павлович 

(м. Харків); 

- члени спеціалізованої вченої ради:  

– доктор наук з державного управління, професор, перший заступник 

директора Карамишев Дмитро Васильович (м. Харків); 

– доктор наук з державного управління, професор, декан факультету 

публічного управління та адміністрування ХарРІ НАДУ Бульба Володимир 

Григорович (м. Харків); 

- офіційні опоненти:   

– доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри 

публічного управління та митного адміністрування Університету митної справи та 

фінансів Дрешпак Валерій Михайлович  (м. Дніпро); 

– доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри 

публічного адміністрування у сфері цивільного захисту Навчально-науково-

виробничого центру Національного університету цивільного захисту України 

Крюков Олексій Ігорович (м. Харків). 

3. Начальнику відділу з координації наукової роботи та докторантури 

А.О. Кузнецову забезпечити перевірку документів атестаційної справи аспірантки 

кафедри української мови ХарРІ НАДУ Бігарі Марини Іванівни на їх відповідність 

пп. 11-15 Порядку проведення експерименту. 

4. 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 аспірантки кафедри української мови 

ХарРІ НАДУ Бігарі Марини Іванівни «Механізми формування та реалізації 

державної мовної політики в Україні» відповідно до пп. 17-27 Порядку проведення 

експерименту. 

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

Людмила БЄЛОВА 

 

 

Наталія КАЛІНКІНА 

 

 

Учений секретар 

 

 

Н. КАЛІНКІНА 

 



 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 09 липня 2021 року, протокол № 6/273-4 

 

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 Бірюкова Вадима Вікторовича на тему: 

«Механізми державного регулювання в забезпеченні екологічної безпеки в 

Україні» (відповідно до Порядку проведення експерименту з присудження доктора 

філософії (далі – Порядок проведення експерименту), затвердженого від 6 березня 

2019 року №167), Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Начальнику відділу з координації наукової роботи та докторантури 

А.О. Кузнецову до 14.07.2021 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 Бірюкова Вадима Вікторовича на тему: 

«Механізми державного регулювання в забезпеченні екологічної безпеки в 

Україні». 

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 Бірюкова Вадима Вікторовича на тему: «Механізми державного 

регулювання в забезпеченні екологічної безпеки в Україні»  із числа осіб, які 

відповідають пп. 2.3, 2.5, 6-7 Порядку проведення експерименту: 

 



 

 

- голова спеціалізованої вченої ради: 

 – доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри 

соціальної та гуманітарної політики ХарРІ НАДУ Єлагін Віктор Павлович 

(м. Харків); 

- члени спеціалізованої вченої ради:  

– доктор наук з державного управління, професор кафедри економічної 

політики та менеджменту ХарРІ НАДУ Дунаєв Ігор Володимирович (м. Харків); 

– доктор наук з державного управління, професор кафедри економічної 

політики та менеджменту ХарРІ НАДУ Латинін Микола Анатолійович 

(м. Харків); 

- офіційні опоненти:   

– доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри 

публічного адміністрування у сфері цивільного захисту Національного 

університету цивільного захисту України  Майстро Сергій Вікторович 

(м. Харків); 

– кандидат наук з державного управління, заступник начальника відділу 

зведених показників розвитку міста Управління соціально-економічного розвитку, 

планування та обліку Департаменту економіки та комунального майна Харківської 

міської ради Пастух Катерина Валеріївна (м. Харків). 

3. Начальнику відділу з координації наукової роботи та докторантури 

А.О. Кузнецову забезпечити перевірку документів атестаційної справи аспіранта 

кафедри соціальної і гуманітарної політики ХарРІ НАДУ Бірюкова Вадима 

Вікторовича  на їх відповідність пп. 11-15 Порядку проведення експерименту. 

4. 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 Бірюкова Вадима Вікторовича на тему: 

«Механізми державного регулювання в забезпеченні екологічної безпеки в 

Україні» відповідно до пп. 17-27 Порядку проведення експерименту. 

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

Людмила БЄЛОВА 

 

 

Наталія КАЛІНКІНА 

 

 

Учений секретар 

 

 

Н. КАЛІНКІНА 

 



 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ  

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

_________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 09 липня 2021 року, протокол № 6/273-5  

 

Про затвердження звіту про показники системи  

забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти  

ХарРІ НАДУ при Президентові України за 2020/2021 н.р. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника директора 

Д.В. Карамишева про затвердження звіту про показники системи забезпечення 

якості освітньої діяльності та якості вищої освіти ХарРІ НАДУ при Президентові 

України за 2020/2021 н.р., Вчена рада зазначає: 

1. Всі кафедри ХарРІ НАДУ при Президентові України представили 

показники самооцінки науково-педагогічних працівників в повному обсязі, 

середній бал самооцінки НПП по Інституту склав 188,23 бала. 

2. Проведено процедуру перевірки якості навчально-методичного 

забезпечення дисциплін – рекомендовано звернути увагу на оновлення конспектів 

лекцій та підготовку методичних матеріалів щодо забезпечення самостійної роботи 

слухачів та студентів. 

Виходячи із вищезазначеного, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

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

затвердження звіту про показники системи забезпечення якості освітньої діяльності 

та якості вищої освіти ХарРІ НАДУ при Президентові України за 2020/2021 н.р. 

взяти до уваги. 

2. Завідувачам кафедр при плануванні навантаження науково-педагогічного 

персоналу на 2021-2022 навчальний рік врахувати проблемні зони, а саме – 

наукове, методичне навантаження та залучення студентів, слухачів до наукової 

роботи. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

Людмила БЄЛОВА 

 

 

Наталія КАЛІНКІНА 

 

 

Учений секретар 

 

 

Н. КАЛІНКІНА 

 



 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ  

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

_________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 09 липня 2021 року, протокол № 6/273-6  

 

Про затвердження звіту про виконання індивідуальних планів  

професорсько-викладацьким складом кафедр ХарРІ НАДУ  

за 2020-2021 навчальний рік  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника директора 

Д.В. Карамишева про затвердження звіту про виконання індивідуальних планів 

професорсько-викладацьким складом кафедр ХарРІ НАДУ за 2020-2021 

навчальний рік., Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити звіт про виконання індивідуальних планів професорсько-

викладацьким складом кафедр ХарРІ НАДУ за 2020-2021 навчальний рік 

(додаток 1). 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева. 

 

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

Людмила БЄЛОВА 

 

 

Наталія КАЛІНКІНА 

 

 

Учений секретар 

 

 

Н. КАЛІНКІНА 



 

Додаток 1 

до рішення Вченої ради 

      від 09 липня 2021 р. 

протокол № 6/273-6 

Виконання індивідуальних планів за 2020-2021 навчальний рік 

 

Кафедра План Факт % виконання 

Державного управління 15867 15494 97.6 

Економічної політики та менеджменту 16170 17317 107.1 

Економічної теорії та фінансів 11092 11129 100.3 

Управління персоналом та економіки праці 16639 17057 102.5 

Регіонального розвитку та місцевого 

самоврядування 7353 8220 111.8 

Права та європейської інтеграції 12123 12162 100.3 

Політології та філософії 14857 15574 104.8 

Соціальної і гуманітарної політики 12830 12996 101.3 

Інформаційних технологій та систем управління 10010 10087 100.8 

Української мови 4620 4781 103.5 

Іноземних мов 9356 9407 100.5 

Всього 130917 134224 102.5 

 

 

 

 

Перший заступник директора              Дмитро КАРАМИШЕВ



 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 09 липня 2021 року, протокол № 6/273-7 

 

Про виконання плану роботи Вченої ради за січень – червень 2021 р.  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря Вченої ради 

ХарРІ НАДУ Н.В. Калінкіної про виконання плану роботи Вченої ради за січень – 

червень 2021 року, Вчена рада відзначає, що протягом звітного періоду всі 

засідання відбувалися відповідно до Положення та Регламенту Вченої ради. 

Анонси засідань, проекти порядку денного та рішення Вченої ради своєчасно 

розміщувалися на офіційному сайті Інституту. Всього у звітному періоді відбулося 

шість засідань Вченої ради, які було проведено у дистанційному режимі за 

допомоги Zoom конференцій, в ході яких було розглянуто і винесено рішення з 

понад тридцяти питань порядку денного. 

Враховуючи вищенаведене, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію ученого секретаря Вченої ради ХарРІ НАДУ Н.В. Калінкіної 

взяти до уваги (додається). 

2. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

 

Людмила БЄЛОВА 

 

 

Наталія КАЛІНКІНА 

 



 

                                                                                                                            Додаток 

до рішення Вченої ради 

від 09 липня 2021 р., 

протокол № 6/273-7   
 

З в і т  

про роботу Вченої ради ХарРІ НАДУ при Президентові України 

за січень – червень 2021 р. 
 

Протягом звітного періоду всі засідання Вченої ради відбувалися відповідно 

до Положення та Регламенту Вченої ради.  

Всього у січні-червні 2021 р. відбулося шість засідань Вченої ради, в ході 

яких було розглянуто і винесено рішення з понад тридцяти питань порядку 

денного.  

З метою забезпечення виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів 

України від 11 березня 2020 року № 211 «Про захист населення від інфекційних 

хвороб» та з урахуванням листа Міністерства освіти і науки України від 

11.03.2020 р. № 1/9-15, наказами директора Інституту засідання Вченої ради було 

проведено у дистанційному режимі за допомоги Zoom конференцій. 

У звітному періоді відбулися зміни складу Вченої ради пов’язані з 

закінченням навчання слухачки факультету публічного управління та 

адміністрування Фатєєвої О.О. та закінченням повноважень голови студентського 

самоврядування Мележик Л.Г., яких у січні 2021 р. було виведено зі складу Вченої 

ради ХарРІ НАДУ. 

У січні – червні Вченою радою було розглянуто наступні звіти:  

 про діяльність ХарРІ НАДУ при Президентові України за 2020 р.; 

 про підсумки роботи державних екзаменаційних комісій і результати 

випуску магістрів публічного управління та адміністрування у грудні 2020 р.; 

 про підсумки підвищення кваліфікації державних службовців та 

посадових осіб місцевого самоврядування в 2020 р.; 

 про виконання навчального навантаження науково-педагогічних 

працівників ХарРІ НАДУ в 1-ому семестрі 2020/2021 н.р.; 

 про затвердження звіту про показники системи забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти ХарРІ НАДУ при Президентові України 

за 2020/2021 н.р.; 

 про виконання плану роботи Вченої ради ХарРІ НАДУ в січні-червні 

2020 р. 

Постійну увагу Вчена рада приділяла навчальній діяльності Інституту. Так 

протягом звітного періоду були розглянуті питання: 

 про затвердження Правил прийому на навчання до ХарРІ НАДУ у 2021 р. 

та змін до них; 

 про затвердження навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти 

ступеня бакалавр, магістр, доктор філософії набору 2021 р.; 

 про затвердження навчальних планів підготовки іноземних громадян та 

осіб без громадянства до вступу до ЗВО набору 2021 р.; 

 про організацію роботи щодо вступу осіб на навчання в Інституті у 

2021 р.; 



 

 про організацію стажування та практики за місцем роботи слухачів ХарРІ 

НАДУ та здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня 

вищої освіти факультету соціально-економічного управління; 

 про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та 

додатка до них, зокрема академічної довідки; 

 про включення до навчального плану підготовки магістрів за 

спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» блоку навчальних 

дисциплін «Управління проєктами в публічній сфері», вибіркової компоненти; 

Були розглянуті питання пов’язані із підготовкою наукових та науково-

педагогічних кадрів, зокрема:  

 про порушення клопотання перед Вченою радою НАДУ при Президентові 

України про присвоєння Величко Л.Ю. вченого звання професора; 

 про рекомендацію до вступу в аспірантуру випускників факультету 

публічного управління та адміністрування; 

 про звітування аспірантів, докторантів та здобувачів ХарРІ НАДУ за 

перше півріччя 2020-2021 навч.р.; 

 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; 

 про уточнення і затвердження, зміну тем та зміну шифру спеціальності 

дисертаційних досліджень; 

 про затвердження додаткової програми до кандидатського іспиту зі 

спеціальності галузі науки «Державне управління»; 

 про затвердження бланку диплому доктора філософії зі спеціальності 281 

– публічне управління та адміністрування i додатків до нього (третій освітній 

рівень); 

 про рекомендацію до друку навчально-методичних та наукових праць 

Інституту.  

Також протягом звітного періоду були розглянуті питання: 

– про схвалення Статуту ХарРІ НАДУ у новій редакції; 

– про порушення клопотання щодо нагородження Бєлової Л.О. державною 

нагородою України; 

– про клопотання ХарРІ НАДУ при Президентові України щодо 

нагородження Гавриш О. М. заохочувальною відзнакою голови Харківської 

обласної ради; 

– про пропозиції ХарРІ НАДУ щодо кандидатур для участі у конкурсі на 

призначення обласної персональної стипендії ім. О.С. Масельського; 

 про пропозиції ХарРІ НАДУ щодо кандидатур для участі у конкурсі на 

призначення обласних стипендій дітям-сиротам. 

Питання, які виносилися на розгляд Вченої ради ХарРІ НАДУ при 

Президентові України, попередньо розглядались на засіданнях кафедр, науково-

методичної та науково-експертної рад.  

План роботи Вченої ради Інституту на січень – червень 2021 р. у цілому 

виконаний.  

 

Учений секретар                                                                         Наталія КАЛІНКІНА 



 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

 

від 09 липня 2021 року, протокол № 6/273-8 

 

Про пропозиції ХарРІ НАДУ щодо кандидатур для участі 

у конкурсі щодо обрання членів Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника директора 

Д.В. Карамишева про пропозиції ХарРІ НАДУ щодо кандидатур для участі у 

конкурсі щодо обрання членів Національного агентства із забезпечення якості 

вищої освіти, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити кандидатуру Дзюндзюка Вячеслава Борисовича, завідувача 

кафедри політології та філософії, доктора наук з державного управління, 

професора для участі у конкурсі щодо обрання членів Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти. 

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 09 липня 2021 року, протокол № 6/273-9 

 

Про затвердження програм та білетів до вступних іспитів  

до аспірантури Інституту в 2021 році  

зі спеціальності 281 – публічне управління та адміністрування  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника директора 

Інституту Д.В. Карамишева про затвердження програм та білетів до вступних 

іспитів до аспірантури Інституту зі спеціальності 281 – публічне управління та 

адміністрування, Вчена рада УХВАЛИЛА:  

1. Затвердити програми та білети до вступних іспитів до аспірантури 

Інституту зі спеціальності 281 – публічне управління та адміністрування 

(додаються). 

2. Начальнику відділу з координації наукової роботи та докторантури 

(Кузнецов А.О.) забезпечити організацію прийому вступного іспиту зі 

спеціальності 281 – публічне управління та адміністрування за новими білетами. 

3. 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 09 липня 2021 року, протокол № 6/273-10 

 

Про зміни у складі Вченої ради ХарРІ НАДУ 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря Вченої ради 

Н.В. Калінкіної, Вчена рада УХВАЛИЛА:  

1. У зв’язку із звільненням з посади в порядку переведення до Харківського 

національного університету ім. В.Н. Каразіна вивести зі складу Вченої ради 

ХарРІ НАДУ заступника директора ХарРІ НАДУ Золотарьова Володимира 

Федоровича. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на ученого секретаря 

Вченої ради Н.В. Калінкіну. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар      

    Людмила  БЄЛОВА 

 

 

    Наталія КАЛІНКІНА 

 


