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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

№ 

з/п 

Питання, що виноситься на засідання  

Вченої ради 

Доповідачі, 

відповідальні за 

підготовку питання 

1 Про виконання навчального навантаження науково-

педагогічних працівників ХарРІ НАДУ в 1-ому 

семестрі 2020/2021 н.р. 

Карамишев Д.В. 

Проєкт рішення: 

Горожанкіна В.І. 

2 Про клопотання ХарРІ НАДУ при Президентові 

України щодо нагородження Гавриш О.М. 

заохочувальною відзнакою голови Харківської 

обласної ради 

Карамишев Д.В. 

Проєкт рішення: 
Калінкіна Н.В.. 

3 Про рекомендацію до друку навчально-методичних та 

наукових праць ХарРІ НАДУ 

Величко Л.Ю., 

Дзюндзюк В.Б., 

Кузнецов А.О. 

Проєкт рішення: 

Величко Л.Ю., 

Дзюндзюк В.Б., 

Кузнецов А.О. 

4 Про переривання навчання аспіранта Довбні 

Олександра Борисовича у зв’язку з відпусткою по 

догляду за дитиною 

Кузнецов А.О. 

Проєкт рішення: 

Кузнецов А.О. 

5 Про затвердження додаткової програми до 

кандидатського іспиту зі спеціальності галузі науки 

«Державне управління» 

Мартиненко В.М. 

Проєкт рішення: 

Мартиненко В.М. 

6 Про уточнення й затвердження теми дисертаційного 

дослідження на здобуття наукового ступеня доктора 

наук з державного управління Котуха Є.В. 

Дзюндзюк В.Б. 

Проєкт рішення: 

Дзюндзюк В.Б. 

 

7 Про рекомендацію кандидатур на участь у міському 

конкурсі «Молода людина року» 

Карамишев Д.В. 

Проект рішення: 

Калінкіна Н.В. 

8 Про уточнення і затвердження теми дисертаційного 

дослідження аспіранта Гриня Д. В. 

Дзюндзюк В.Б. 

Проєкт рішення: 

Дзюндзюк В.Б. 

9 Про уточнення і затвердження теми дисертаційного 

дослідження аспіранта Кожуріної В.М. 

Куц Ю.О. 

Проєкт рішення: 

Куц Ю.О. 

10 Про затвердження освітніх програм підготовки 

здобувачів вищої освіти в Харківському регіональному 

інституті державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові 

України 

Карамишев Д.В. 

Проєкт рішення: 

Горожанкіна В.І. 



 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 19 березень 2021 року, протокол № 4/271-1 
 

Про виконання навчального навантаження науково-педагогічних працівників 

ХарРІ НАДУ при Президентові України в 1-ому семестрі 2020/2021 н.р. 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника директора 

Д.В. Карамишева про виконання навчального навантаження науково-педагогічних 

працівників ХарРІ НАДУ при Президентові України в І-ому семестрі 

2020/2021 н.р., Вчена рада зазначає, що обсяги запланованого навчального 

навантаження (аудиторне та контрольно-консультативне) у цілому виконано. 

Усі кафедри ХарРІ НАДУ при Президентові України виконали заплановане 

навантаження в повному обсязі. 

Недовиконання або перевиконання навантаження пов’язане з внесеними 

змінами до штатних розписів кафедральних колективів. 

Аналіз виконання навчального навантаження, проведений по кафедрах, 

показав, що виконане навчальне навантаження (аудиторне та контрольно-

консультативне) в ХарРІ НАДУ при Президентові України в середньому складає 

104.5 %. 

Виходячи із вищезазначеного, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

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

виконання навчального навантаження науково-педагогічних працівників ХарРІ 

НАДУ при Президентові України в І-ому семестрі 2020/2021 н.р. взяти до уваги. 

2. Стан виконання навчального навантаження науково-педагогічними 

працівниками у І-ому семестрі 2020/2021 н.р. визнати в цілому задовільним. 

3. Начальнику відділу організації освітнього процесу (Горожанкіній В.І.) та 

завідувачам кафедр: 

- до 1 липня 2021 р. завершити формування навчального навантаження на 

2021/2022 н.р.; 

- у вересні поточного року відзвітувати про виконання навчального 

навантаження науково-педагогічними працівниками за 2020/2021 н.р. 

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 19 березня 2021 року, протокол № 4/271-2 
 

Про клопотання ХарРІ НАДУ при Президентові України щодо 

нагородження Гавриш О. М. заохочувальною відзнакою голови Харківської 

обласної ради 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника директора 

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

нагородження Гавриш О. М. заохочувальною відзнакою голови Харківської 

обласної ради «Цінний подарунок – годинник з логотипом «Голова Харківської 

обласної ради», Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Клопотати перед Харківською обласною радою про нагородження Гавриш 

Олени Миколаївни – начальника відділу документообігу та контролю 

заохочувальною відзнакою голови обласної ради «Цінний подарунок – годинник з 

логотипом «Голова Харківської обласної ради» за багаторічну сумлінну працю, 

високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у становлення та розвиток 

Харківського регіонального інституту державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України та з нагоди 60-річчя від 

дня народження. 

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 19 березень 2021 року, протокол № 4/271-3 

 

Про рекомендацію до друку навчально-методичних  

та наукових праць ХарРІ НАДУ 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри політології та 

філософії проф. В.Б. Дзюндзюка, завідувача кафедри права та європейської 

інтеграції Л.Ю. Величко, завідувача кафедри управління персоналом та економіки 

праці проф. Н.В. Статівку, завідувача кафедри економічної теорії та фінансів О.Ю. 

Амосова, 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: 

 монографію Є.В. Котуха «Кібербезпека у публічному секторі», що 

подається відповідно до вимог для здобуття наукового ступеня доктора наук з 

державного управління. Рецензенти монографії: Семенченко Андрій Іванович, 

д.держ.упр, професор, директор інституту вищих керівних кадрів НАДУ при 

Президентові України, спец. 25.00.02 – механізми державного управління; Дєгтяр 

Андрій Олегович, д.держ.упр, професор, професор кафедри публічного управління 

та підприємництва Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. 

Жуковського "Харківський авіаційний інститут", спец. 25.00.02 – механізми 

державного управління; Степанов Віктор Юрійович, д.держ.упр, професор, 

професор кафедри туристичного бізнесу Харківської державної академії культури, 

спец. 25.00.02 – механізми державного управління. Загальний обсяг монографії – 

18,04 обл.-вид. арк. Видається коштом автора.; 

 колективну монографію «Управлінські, правові та соціально-економічні 

аспекти імплементації acquis communautaire у діяльності органів публічної влади 

України» за результатами науково-дослідної роботи кафедри права та європейської 

інтеграції 0116U007248 «Імплементація принципів acquis communautaire в 

діяльності органів публічної влади» (2016-2020 рр.). Рецензенти: д.ю.н., доц. 

Навроцький Олексій Олексійович, директор Навчально-наукового інституту 

міжнародної освіти, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; 

д.держ.упр., проф. Лопушинський Іван Петрович, завідувач кафедри державного 

управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного 

університету. Обсяг – 6,5 друкованих аркушів. Коштом авторів; 



 

 колективну монографію «Людський потенціал в інноваційній економіці: 

теорія і практика управління розвитком» за результатами науково-дослідної роботи 

кафедри управління персоналом та економіки праці 0120U105742 «Механізми 

розвитку людського потенціалу в інноваційній економіці». Рецензенти: д. е. н., проф. 

Амосов Олег Юрійович, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач 

кафедри економічної теорії та фінансів ХарРІ НАДУ; д. е. н., проф 

Дорошенко Ганна Олександрівна, завідувач кафедри економіки та менеджменту 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна; д. держ. упр., проф 

Майстро Сергій Вікторович, завідувач кафедри публічного адміністрування у сфері 

цивільного захисту Національного університету цивільного захисту України. 

Загальний обсяг монографії – 14,5 друкованих аркушів. Видається коштом авторів; 

 навчальний посібник «Гроші та кредит». Автори: Коваленко М.М., 

Лєсная О.Є. Рецензенти: д.держ.упр., проф. Латинін Микола Анатолійович, 

завідувач кафедри економічної політики та менеджменту ХарРІ НАДУ; 

д.держ.упр., проф Майстро Сергій Вікторович, завідувач кафедри публічного 

адміністрування у сфері цивільного захисту Національного університету 

цивільного захисту України; д.е.н, проф. Маренич Тетяна Григорівна, завідувач 

кафедри обліку, аудиту та фінансів Харківського Національного технічного 

університету сільського господарства ім. П. Василенка. Загальний обсяг 

навчального посібника – 11,00 обл.-вид. арк. Видається коштом авторів; 

 збірник тез XXI Міжнародного наукового конгресу «Публічне управління 

XXI століття: погляд у майбутнє» від 21 квітня 2021 р. Обсяг: 40,0 обл.-вид. арк.; 

 збірник наукових праць «Теорія та практика державного управління» № 1 

(72) за 2021 р. Обсяг: 20,5 обл.-вид. арк.; 

 збірник тез науково-практичної конференції «Актуальні проблеми 

розвитку управлінських систем: досвід, тенденції, перспективи» від 25 березня 

2021 р. Обсяг: 18,0 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 19 березень 2021 року, протокол № 4/271-4 

 

Про переривання навчання аспіранта Довбні Олександра Борисовича  

у зв’язку з відпусткою по догляду за дитиною 

 

Заслухавши і обговоривши пропозицію начальника відділу з координації 

наукових досліджень та докторантури Кузнецова А.О. про переривання навчання 

аспіранта вечірньої форми навчання Довбні О.Б. у зв’язку з відпусткою по догляду 

за дитиною, згідно з пунктом 14 «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових 

установах)», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 

2016 року № 261, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Перервати навчання аспіранту вечірньої форми навчання кафедри 

регіонального розвитку та місцевого самоврядування Довбні Олександру 

Борисовичу, у зв’язку з відпусткою по догляду за дитиною з 10.04.2021 по 

31.08.2022 року. 

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 19 березень 2021 року, протокол № 4/271-5 

 

Про затвердження додаткової програми  

до кандидатського іспиту зі спеціальності галузі науки  

«Державне управління» 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри державного 

управління проф. В.М. Мартиненка про затвердження додаткової програми до 

кандидатського іспиту зі спеціальності галузі науки «Державне управління», Вчена 

рада УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити додаткову програму до кандидатського іспиту зі спеціальності 

галузі науки «Державне управління» (додається). 

2. Начальнику відділу з координації наукової роботи та докторантури 

ХарРІ НАДУ при Президентові України А.О. Кузнецову та голові екзаменаційної 

комісії забезпечити дотримання встановленого порядку проведення кандидатського 

іспиту. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

          Людмила БЄЛОВА 

 

 

          Наталія КАЛІНКІНА 

 



 

Додаткова програма 

для складання кандидатського іспиту зі спеціальності 

25.00.02 – механізми державного управління 

здобувача наукового ступеня кандидата наук з державного управління 

Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України 

Коваля Олександра Васильовича 

 

Тема: «Механізми формування та реалізації державної політики розвитку  

Збройних Сил України» 

 

Науковий керівник  

д.держ.упр., проф. Мартиненко В.М. 

 

____________________ 
(підпис) 

 

Програма ухвалена на засіданні  

Науково-експертної ради  

від 11 лютого 2021 року, протокол № 1 

 

Голова Науково-експертної ради  

д.держ.упр., проф. Д.В. Карамишев 

 

 

____________________ 
               (підпис) 

 

Додаткова програма затверджена Вченою радою Харківського регіонального 

інституту державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України від 19 березня 2021 р., протокол № 4/271-5. 

 

 

Учений секретар  

к.держ.упр. Н.В. Калінкіна 

 

 

_____________________ 
                (підпис) 



 

Додаткова програма 

для складання кандидатського іспиту із спеціальності  

25.00.02 – механізми державного управління 

здобувача кафедри державного управління  

Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України 

Коваля Олександра Васильовича 

Тема: «Механізми формування та реалізації державної політики розвитку Збройних 

Сил України» 

 

1. Державна політика у сфері розвитку Збройних Сил України.  

2. Механізми формування та реалізації державної політики в різних сферах 

життєдіяльності суспільства. 

3. Організаційно-правові засади розвитку Збройних Сил України.  

4. Економічний механізм формування та реалізації державної політики 

розвитку Збройних Сил України. 

5. Соціальний механізм формування та реалізації державної політики розвитку 

Збройних Сил України. 

6. Інформаційно-комунікативний механізм формування та реалізації 

державної політики розвитку Збройних Сил України.  

7. Зарубіжний досвід у сфері реалізації державної політики розвитку Збройних 

Сил України. 

8. Суб’єкти та об’єкти державної політики розвитку Збройних Сил України. 

9. Державно-приватне партнерство у сфері розвитку Збройних Сил України.  

10. Вади та недоліки в системі державного регулювання розвитку Збройних 

Сил України. 

11. Роль та функції Верховної Ради України у формуванні державної політики 

розвитку Збройних Сил України. 

13. Базові принципи та методи державного регулювання розвитку Збройних 

Сил України.  

13. Перспективи вступу в НАТО: організаційно-правовий аспект.  

14. Залучення громадськості до реалізації державної політики розвитку 

Збройних Сил України. 

15. Міжнародна технічна допомога Збройним Силам України.  

 
 

Програма затверджена на засіданні  

кафедри державного управління 

від «_22_»__січня___ 2021_ року, протокол № __6__ 

 

Завідувач кафедри державного управління 

д.держ.упр., проф. В.М. Мартиненко 

 

_________________ 
                (підпис) 



 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 19 березень 2021 року, протокол № 4/271-6 

 

Про уточнення й затвердження теми дисертаційного дослідження на здобуття 

наукового ступеня доктора наук з державного управління Котуха Є.В. 

 

Заслухавши та обговоривши завідувача кафедри політології та філософії 

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

дослідження на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління 

Котуха Є.В., Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити тему дисертаційного дослідження на здобуття наукового 

ступеня доктора наук з державного управління Котуха Євгена Володимировича 

«Теоретико-методологічні засади забезпечення кібербезпеки в публічному секторі» 

зі спеціальності 25.00.02 – механізми державного управління (попередня редакція: 

«Теоретико-методологічні засади забезпечення інформаційної безпеки органів 

публічної влади» зі спеціальності 25.00.02 – механізми державного управління). 

Науковий консультант: д.держ.упр., проф. В.Б. Дзюндзюк. Підстава: витяг з 

протоколу засідання науково-експертної ради 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 19 березня 2021 року, протокол № 4/271-7 

 

Про рекомендацію кандидатур на участь у міському конкурсі 

 «Молода людина року» у 2021 році 

 

Заслухавши інформацію першого заступника директора Інституту 

Д.В. Карамишева про пропозиції кандидатур на участь у міському конкурсі 

«Молода людина року» у 2021 р. від Інституту, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Рекомендувати кандидатури на участь у міському конкурсі «Молода 

людина року» від Інституту: 

 Смаглюк Анну Андріївну, кандидата економічних наук, доцента, доцента 

кафедри управління персоналом та економіки праці; 

 Вразовську Ганну Валеріївну, здобувачку другого року навчання денної 

форми за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»; 

 Наглого Максима Анатолійовича, здобувача другого року навчання 

денної форми за спеціальністю 051 «Економіка». 

2. 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 19 березня 2021 року, протокол № 4/271-8 
 

 

Про уточнення і затвердження теми  

дисертаційного дослідження аспіранта Гриня Д. В. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри політології та 

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

дисертаційного дослідження аспіранта Гриня Д. В., Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити тему дисертаційного дослідження аспіранта Гриня Дмитра 

Володимировича «Використання соціальних мереж у діяльності органів публічної 

влади» (попередня редакція: «Соціальні мережі як чинник ефективної діяльності 

органів публічної влади»). Науковий керівник – к.держ.упр. Д.В. Олійник. 

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 19 березня 2021 року, протокол № 4/271-9 

 

Про уточнення і затвердження теми  

дисертаційного дослідження аспірантки Кожуріної В.М. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри регіонального 

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

затвердження теми дисертаційного дослідження аспірантки Кожуріної В.М., Вчена 

рада УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити тему дисертаційного дослідження аспірантки Кожуріної Віри 

Миколаївни «Публічне управління земельними ресурсами територіальних громад» 

(попередня редакція: «Публічне управління земельними ресурсами об’єднаних 

територіальних громад»). 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 



 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ  

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 
 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 
 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 19 березня 2021 року, протокол № 4/271-10 
 

Про затвердження освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти в 

Харківському регіональному інституті державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника директора 

Д.В.Карамишева про затвердження освітніх програм підготовки здобувачів вищої 

освіти в Харківському регіональному інституті державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України, Вчена 

рада констатує, що освітні програми були розглянуті та схвалені на засіданні 

науково-методичної ради Харківського регіонального інституту державного 

управління Національно академії державного управління при Президентові 

України 18 березня 2021 року, протокол № 2. 

Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити освітньо-наукову програму «Публічне управління та 

адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування», 

спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти. 

2. Затвердити освітньо-професійні програми підготовки здобувачів вищої 

освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти: 

Галузь знань 28 «Публічне управління та адміністрування» 

2.1. «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне 

управління та адміністрування. 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

2.2. «Бізнес-адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» 

2.3. «Бізнес-адміністрування в корпоративному секторі економіки» 

спеціальності 073 «Менеджмент». 

2.4. «Організація та економіка підприємницької діяльності» спеціальності 

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» 

2.5. «Управління персоналом та економіка праці» спеціальності 051 

«Економіка» 

3. Затвердити освітньо-професійні програми підготовки здобувачів вищої 

освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: 

Галузь знань 28 «Публічне управління та адміністрування» 



 

3.1. «Публічне управління» спеціальності 281 «Публічне управління та 

адміністрування» спеціалізації «Публічне адміністрування» та «Публічний 

менеджмент». 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

3.2. «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент» 

3.3. «Міжнародний бізнес та корпоративний менеджмент» спеціальності 073 

«Менеджмент». 

3.4. «Організація та економіка підприємницької діяльності» спеціальності 

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» 

3.5. «Управління персоналом та економіка праці» спеціальності 051 

«Економіка» 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

 Людмила  БЄЛОВА 

 

 

  Наталія КАЛІНКІНА 

 


