
 

 

 

  

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ 

ДЕРЖАВНОГО  УПРАВЛІННЯ  ПРИ  ПРЕЗИДЕНТОВІ  УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ  РЕГІОНАЛЬНИЙ  ІНСТИТУТ 

ДЕРЖАВНОГО  УПРАВЛІННЯ 

 

 

 

15 січня 2021 р.                  № 1/268 

о 10 год. 00 хв. 

 

 

 

РІШЕННЯ  ВЧЕНОЇ  РАДИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків – 2021 



 

15 січня 2021 р. 

                                                                                                      протокол № 1/268 
 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

№ 

з/п 

Питання, що виноситься на засідання  

Вченої ради 

Доповідачі, 

відповідальні за 

підготовку 

питання 

1 Про зміни у складі Вченої ради Харківського 

регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при 

Президентові України у новій редакції   

Калінкіна Н.В. 

Проект рішення: 

Калінкіна Н.В. 

2 Про схвалення статуту Харківського регіонального 
інституту державного управління Національної академії 
державного управління при Президентові України у новій 
редакції 

Бєлова Л.О. 

Проект рішення: 

Карамишев Д.В., 

Золотарьов В.Ф., 

Олійник Д.В. 

3 Про підсумки роботи державних екзаменаційних комісій  

і результати випуску магістрів публічного управління та 

адміністрування у грудні 2020 р. 

Бульба В.Г.  

Проєкт рішення: 

Бульба В.Г. 

4 Про уточнення і затвердження теми дисертаційного 

дослідження аспіранта Ушакової М.В. 

Статівка Н.В.  

Проєкт рішення: 
Статівка Н.В. 
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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

 

від 15 січня 2021 року, протокол № 1/268-1 

 

Про зміни у складі Вченої ради Харківського регіонального інституту  

державного управління Національної академії  

державного управління при Президентові України  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря Вченої ради 

Н.В. Калінкіної, Вчена рада УХВАЛИЛА:  

1. У зв’язку із закінченням навчання вивести зі складу Вченої ради ХарРІ НАДУ при 

Президентові України слухача факультету публічного управління та адміністрування 

Фатєєву Ольгу Олександрівну. 

2. Ввести до складу Вченої ради ХарРІ НАДУ при Президентові України слухача 

факультету публічного управління та адміністрування Сущенка Кирила Андрійовича. 

Підстава: витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету публічного управління та 

адміністрування ХарРІ НАДУ при Президентові України від 04.01.2021 р., № 1. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на ученого секретаря Вченої 

ради Н.В. Калінкіну. 

 

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар      

             Людмила  БЄЛОВА 

 

 

             Наталія КАЛІНКІНА 
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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 15 січня 2021 року, протокол № 1/268-2 

 

Про схвалення статуту Харківського регіонального інституту державного 

управління Національної академії державного управління  

при Президентові України у новій редакції 

 

Заслухавши і обговоривши інформацію директора Інституту Л.О. Бєлової про нову 

редакцію Статуту Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України, який має 

відповідати вимогам наказу Міністерства освіти і науки України від 25.10 2018 р. № 1150 

«Про затвердження Методичних рекомендацій для оформлення статутів закладів вищої 

освіти, що належать до сфери Міністерства освіти і науки України» та на виконання 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2020 року № 1667-р «Про 

передачу цілісних майнових комплексів державних закладів освіти до сфери управління 

Міністерства освіти і науки» та доручення Міністра освіти і науки України Шкарлета С.М. 

від 05.01.2021 р. № 1/1-Д-21, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Схвалити Статут Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України у новій редакції 

(додається) та подати до розгляду та погодження на загальних зборах трудового колективу 

ХарРІ НАДУ при Президентові України. 

2. Забезпечити подання нової редакції Статуту Харківського регіонального 

інституту державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України до Міністерства освіти і науки України в установленому порядку.   

3. 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 15 січня 2021 року, протокол № 1/268-3 
 

Про підсумки роботи державних екзаменаційних комісій  

і результати випуску магістрів публічного управління та адміністрування  

у грудні 2020 р.  
 

Заслухавши та обговоривши інформацію декана факультету публічного управління 

та адміністрування В.Г. Бульби про підсумки роботи державних екзаменаційних комісій і 

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

Вчена рада відзначає, що деканатом та кафедрами ХарРІ НАДУ при Президентові України 

було забезпечено належні умови для успішного завершення навчання слухачів. Робота 

Державних екзаменаційних комісій (далі– ДЕК) була організована відповідно до вимог 

Міністерства освіти і науки України. 

Державні екзамени та захист магістерських робіт проходили в період 18 по 29 

грудня 2020 р. До проведення екзаменів було організовано проведення оглядових лекцій з 

актуальних проблем державного управління та місцевого самоврядування.  

До участі у складанні державних екзаменів та захисту магістерських робіт було 

допущено 616 слухачів факультету публічного управління та адміністрування. Успішно 

склали екзамени та захистили магістерські роботи 614. 

Більшість наукових керівників поставилися до своїх обов’язків відповідально і 

забезпечили належну якість магістерських робіт.    

За результатами проведення державних екзаменів та захисту магістерських робіт 

можна констатувати, що: 

- освітня та професійна підготовка випускників галузі знань «Публічне управління 

та адміністрування» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» у ХарРІ НАДУ при 

Президентові України здійснюється згідно зі змістом освітньо-професійної програми 

підготовки фахівців; 

- фактичний рівень освітньої та кваліфікаційної підготовки випускників відповідає 

вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики магістра галузі знань «Публічне 

управління та адміністрування». 

Разом із тим робота ДЕК дозволила виявити такі недоліки: 

- в деяких роботах перевага віддається теоретичній складовій проблемі; 

- мали місце випадки порушення строків представлення готових до захисту робот на 

кафедри; 

- в оформленні окремих магістерських робіт мають місце відхилення від 

установлених вимог. 

У цілому державні екзамени та захист магістерських робіт пройшли на належному 



рівні. Результати екзаменів та захистів оформлено в звітах державних екзаменаційних 

комісій. 

Виходячи з вищезазначеного Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Завідувачам кафедр, викладачам підвищити вимогливість до слухачів під час 

проміжного та підсумкового модульних контролів. 

2. З метою усунення виявлених недоліків, підвищення якості підготовки магістрів 

публічного управління та адміністрування: 

– провести на засіданні Вченої ради факультету та на засіданнях кафедр аналіз 

недоліків із підготовки та організації проведення захисту слухачами магістерських робіт, 

керівникам творчих колективів налагодити зворотний зв’язок зі слухачами з метою 

підвищення якості магістерських робіт. 

3. 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 15 січня 2021 року, протокол № 1/268-4 
 

 

Про уточнення і затвердження теми  

дисертаційного дослідження аспіранта Ушакової М.В.  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача управління персоналом та 

економіки праці проф. Н.В. Статівки про уточнення і затвердження теми дисертаційного 

дослідження аспіранта Ушакової М.В., Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити тему дисертаційного дослідження аспіранта Ушакової Марії 

Володимирівни «Реалізація державної політики розвитку людського потенціалу в Україні» 

(попередня редакція: «Результативність державної політики розвитку людського 

потенціалу в Україні»). Науковий керівник – д.держ.упр., проф. О.В. Жадан. 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 

 

 

 


