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Інститут державного управління

Склад Кількість ставок Кількість працюючих

НПП 60,25 70

Співробітники 27 35

Всього 87,25 105



Освітні програми 

навчально наукового інституту «Інститут державного управління»

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Назва спеціальності
(спеціалізації)

Назва освітньої
програми

Акредитовано Інформація про акредитацію Інформація про 
гаранта програми

магістр

(073) Менеджмент

Освітньо-професійна

Бізнес-

адміністрування в 
корпоративному 
секторі економіки

так Сертифікат про 

акредитацію спеціальності
НД 2189556, дійсний до 01.07.2023;
умовно акредитовано, жовтень 2022 
року

д.деж.упр., проф. 

Латинін М.А.

(076) Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність
Освітньо-професійна

Організація та 
економіка 
підприємницької 
діяльності

так Сертифікат про 
акредитацію спеціальності
УД 21007690, дійсний до 01.07.2024;
умовно акредитовано, жовтень 2022 
року

д.деж.упр., проф. 
Дунаєв І.В.

281) Публічне
управління та 
адміністрування
Освітньо-професійна

Публічне управління та 
адміністрування

так Сертифікат про 
акредитацію освітньої програми 2774, 
дійсний до 01.07.2027

д.деж.упр., проф. 
Газарян С.В.

Доктор філософії

(281) Публічне
управління та 

адміністрування
Освітньо-наукова

Публічне управління та 
адміністрування

так Сертифікат про 
акредитацію освітньої програми 2776, 

дійсний до 01.07.20

д.деж.упр., проф. 
Дзюндзюк В.Б.



Спеціалізована вчена рада Д 64.051.34 з 

присудження наукового ступеня  доктора наук

Утворено наказом МОНУ

№ 894 від 10 жовтня 2022 р.

Профіль ради

20.00.01 Теорія та історія державного управління

20.00.02 Механізми державного управління

 Голова – Дзюндзюк Вячеслав Борисович, доктор наук з державного управління, 
професор, завідувач кафедри, Харківський національний університет імені В. 
Н. Каразіна, спеціальність 25.00.02.

 Заступник голови – Латинін Микола Анатолійович, доктор наук з державного 
управління, професор, завідувач кафедри, Харківський національний 
університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 25.00.02.

 Вчений секретар – Гришина Наталія Михайлівна, кандидат наук з державного 
управління, доцент, заступник директора центру, Харківський національний 
університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 25.00.02.



Продовжуємо підтримувати й стимулювати  

публікаційну активність наших колег

Вдалося перереєструвати 3 наші фахові збірники, які з 2019 року мають категорію Б і добре зарекомендували себе в наукових колах. Слід 

наголосити, що не всім нашим колишнім колегам по системі НАДУ вдалося це зробити.

Так, ми були змушені в правовому полі змінити засновника, проте ми зберегли історію наших збірників, яка починається з 1998 року. 

Разом з тим ми вже виховали своїх головних  редакторів, які відповідають усім вимогам і впевнені, що виведуть збірники на світовий рівень.

Так, редакційну колегію збірника наукових праць «Актуальні проблеми державного управління» очолює професор Дунаєв Ігор 

Володимирович.

Головою редакційної колегії електронного збірника «Державного будівництва є професор Карамишев Дмитро Васильович. 

Редакційну колегію збірника «Теорія та практика державного управління», формується вже номер, очолює професор Коваленко Микола 

Миколайович.

Також  навіть у найважчі часи ми не порушили традицію і разом сформувати й збірник тез ХХІІ Міжнародного наукового конгресу «Публічне 

управління ХХІ століття: в умовах гібридних загроз». 



Підвищення кваліфікації 

державних службовців та посадових осіб 
місцевого самоврядування 

Підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб 

місцевого самоврядування (фізичні особи), договори з органами влади:

кількість слухачів – 318 осіб;

загальна вартість послуг – 243 430 грн.

І півріччя 



ІІ півріччя 

 Державний контракт про надання послуг на підвищення кваліфікації державних 
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за державним 
замовленням Національного агентства України з питань державної служби:

 кількість слухачів – 1803 особи;

 загальна вартість послуги – 1 409 950 грн;

 Договір про надання послуг з підвищенням кваліфікації державних службовців та 
посадових осіб місцевого самоврядування Харківської області з Харківською 
обласною військовою адміністрацією:

 кількість слухачів – 1100 осіб;

 загальна вартість послуги – 577 600 грн. 

 Договір про надання послуг з підвищенням кваліфікації державних службовців з 
Східним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету 
України:

 кількість слухачів – 46 осіб;

 загальна вартість послуги – 29 150 грн. 



 Договір про надання послуг з підвищенням кваліфікації державних 
службовців з Регіональним сервісним центром в Харківській області 
Головного сервісного центру МВС України:

 кількість слухачів – 99 осіб;

 загальна вартість послуги – 65 450,00 грн. 

 Навчання державних службовців Головного управлiння Державної 
податкової служби у Харкiвськiй областi

 кількість слухачів – 49 осіб;

 загальна вартість послуги – 29 260,00 грн. 

 Всього у 2022 році передбачається здійснити підвищення кваліфікації
3415 державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування,

з них у ІІ півріччі (з 5 вересня) – 3097 посадовців органів влади.

 На проведення заходів з підвищення кваліфікації посадовців органів влади у 
поточному році передбачається отримати 2 354 840 грн., у тому числі у ІІ 

півріччі – 2 111 410 грн.



Міжнародна співпраця

 Участь у міжнародних наукових дослідженнях

 Робота у міжнародних проектах Erasmus+, USAID-Добре, Rapid

 Запрошення фахівців у якості залучених експертів



Топ 5 Каразінського університету

Прийом до ІДУ 2022 рік

бакалавр магістр всього

1. Економічний факультет 240 227 467

2. Факультет міжнародних економічних

відносин та туристичного бізнесу

195 143 338

3. Факультет іноземних мов 216 101 317

4. Інститут державного управління 58 235 293 *

5. Факультет комп'ютерних наук 188 99 287

Разом по університету 2184 1922 4106

* За формами навчання

Денна -120

Заочна - 173



Топ – 3 

Навчально – наукових інститутів ХНУ ім. В.Н. Каразіна

Прийом 2022

Інститут Всього 

прийнято

Денна 

форма

Заочна 

форма

1. Інститут державного управління 293 120 173

2. Банківський інститут 167 130 37

3. Школа бізнесу 106 99 7

Вступ до аспірантури Денна 

форма

Вечірня 

форма

Заочна 

форма

За формами 15 15 5

Всього прийнято 35, з них 17 - бюджет



Контингент студентів

ННІ "Інститут державного управління"
Денна форма навчання

Ступінь

освіти

курс/ 

спеціальність
Менеджмент 

Публічне управління та 

адміністрування

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність

Економіка ВСЬОГО 

освітня 

програма

Публічна

політика і 

управління в 

умовах

гібридних

загроз

Публічне

управління та

адміністрування

бакалавр 1 6 4 2 7 19

бакалавр 2 10 8 1 10 29

бакалавр 3 22 14 8 16 60

бакалавр 4 24 20 7 19 70

магістр 1 25 37 16 10 11 99

магістр 2 7 5 3 15

Всього на денній формі 94 37 67 28 66 292

Заочна форма навчання

бакалавр 1 13 3 3 7 26

бакалавр 2 27 9 7 9 52

бакалавр 3 33 4 4 15 56

бакалавр 4 22 17 6 22 67

бакалавр 5 26 18 28 72

магістр І 13 15 93 6 12 139

магістр 2 19 231 11 15 276

Всього на заочній формі 153 15 375 37 108 688

Всього студентів у 

ННІ «ІДУ» 247 52 442 65 174 980

Додатковий контингент: Аспіранти - 114 Всього контингент: 1094
Втрати контингенту: відрахували за вересень-жовтень п.р.: 14 осіб (12бакалавр + 2 магістра); академвідпустки 5 осіб
(3 бакалавра + 2 магістра).



Завдання на 2022-23 н.рік.

 Збереження дієздатного, креативного колективу (НПП+НДП)

 Збільшення кількості студентів (денна форма, бакалавр)

 Розширення географії охоплення послугами підвищення кваліфікації

 Оновлення освітніх програм (Відповідь на виклики та загрози )

 Збереження контингенту аспірантів, докторів

 Забезпечення якості освітніх послуг

 Опанування програми “Деканат”

 Внесок у показники рейтингу університетів QS

 Випуск бакалаврів, магістрів

 Підтримка робочого стану будівлі Інституту




