
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.Н. КАРАЗІНА

ННІ «ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Види роботи, заходи Підсумковий
результат

Виконавець Відміт 
ка про 
вик.

1 2 3 4
1 .Координація виконання 11 ініціативних НДР на 
кафедрах:

1.1. Публічне управління інвестиційною діяльністю в 
Україні (шифр 0120U105676)

1.2. Розвиток персоналу публічної служби в Україні, 
(шифр 0120U105745)
керівник д.держ.упр., проф. Мартиненко В.М.

Результати НДР 
відповідно до 
Технічних 
завдань

Калінкіна Н.В.

Коваленко М.М. 

Євдокимов В.О.

1.3. Публічне управління України в умовах глобальних 
можливостей і загроз (щифр 0120U105740) 
керівник д.держ.упр., проф. Дзюндзюк В.Б.

Котуков О.А.

1.4.Організаційно-правовий механізм модернізації 
публічного управління відповідно до стандартів 
"Good Governance" (шифр 0120U105739) 
керівник д.ю.н., проф. Величко Л.Ю.

Клімова С.М.

1.5.Механізми реалізації державної політики сталого 
розвитку економіки України (шифр 0120U105744) 
керівник д.держ.упр., проф. Латинін М.А.

Бабаев В.Ю.

1.6.Цифрові трансформації як стратегічний механізм 
розвитку публічного управління в Україні (шифр 
0120U105746)
керівник д.держ.упр., проф. Орлов О.В.

Серенок А.О.

1.7. Розвиток мовної особистості публічного управлінця
(шифр 0120U105747)
керівник к.філол.н., доц. Редін П.О.

Гамова Г.І.

1.8.Розумне управління територіальними громадами
(щифр 0120U105743)
керівник д.держ.упр., проф. Куц Ю.О.

Газарян С.В.
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1.9.Реалізації державної соціальної політики органами 
місцевого самоврядування в умовах децентралізації 
(шифр 0120U105741), 
керівник д.держ.упр., проф. Єлагін В.П. 
 
1.10.Підходи до удосконалення системи навчання 
іноземним мовам публічних управлінців   
(шифр 0120U105748) 
керівник к.пед.н., доц. Шур В.М. 
 
1.11. Механізми розвитку людського потенціалу в 
інноваційній економіці  (шифр 0120U105742) 
керівник д.держ.упр., проф. Статівка Н.В. 
 

 
Тамм А.Є. 
 
 
 
Сергєєва О.Ю. 
 
 
 
 
Покотило Т.В. 

2. Організаційно-методичне забезпечення підготовки 
наукових і науково-педагогічних кадрів вищої 
кваліфікації в галузі знань «Публічне управління та 
адміністрування»: 
- організація прийому до аспірантури; 
- організація навчального процесу аспірантів та 
докторантів; 
- проведення атестації  
 
 

Результати 
вступу, 
навчання, 
атестації 
аспірантів  

Монастирний 
В.М. 
Боднар К.В. 

 

3.Організація і проведення науково-комунікативних 
заходів за участю студентів усіх рівнів здобуття вищої 
освіти: 
 
 
 
3.1 Науково-практична конференція за підсумками 
стажування "Публічне управління: український вимір "  
 
3.2. Студентська науково-практична конференція 
"Актуальні проблеми розвитку управлінських систем: 
досвід, тенденції, перспективи"  
 
3.3. ХХІІІ Міжнародний науковий конгрес "Публічне 
управління ХХІ cтоліття"  
 
 

Кількість 
студентів, які 
взяли участь і 
опублікували 
матеріали   
 
Листопад 
 
 
Березень 
 
 
 
травень 
 

Богатова В.В. 
 
 
 
 
 
Кафедра 
державного 
управління 
 
Кафедра 
управління 
персоналом 
 
 
  

 

4. Здійснення перевірки кваліфікаційних робіт, 
наукових статей, монографій та ін. на запозичення 
(програми StrikePlagiarism, Unicheck) 
 
 
 

Якість перевірки 
і результати  

Калінкіна Н.В. 
Боднар К.В. 
Кохно К.І. 

 

5. Організація та проведення опитувань щодо якості 
освітніх послуг ННІ «Інститут державного управління» 
ХНУ імені В.Н. Каразіна 
 
 

Звіт про 
опитування 

Калінкіна Н.В.  
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6. Забезпечення редакційної діяльності в Інституті: 
- формування та верстка збірників матеріалів 
конференцій за участю здобувачів вищої освіти:  
- формування та верcтка збірників наукових праць 
категорії Б:  
6.1.«Актуальні проблеми державного управління» 
6.2.«Державне будівництво»  
6.3.«Теорія та практика державного управління»;  
- адміністрування сайтів збірників наукових праць. 

Вихід номерів 
відповідно до 
графіка 

Богатова В.В. 
 
 
 
 
Дунаєв І.В. 
Карамишев Д.В. 
Коваленко М.М. 

 

 
 
 
Директор центру підготовки здобувачів вищої освіти    Наталія ГРИШИНА 
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